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Pável Márta

Kérés
Szeretném felhívni Olvasóink szíves
figyelmét, hogy az alábbi
felületeinken követhetik írásinkat.
Köszönjük!

BÉKÉS HÚSVÉTOT KIVÁNUNK!
http://www.sasmarta.eoldal.hu
http://www.UFO-SAS.eoldal.hu
http://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu
https://tullepes.blogspot.com
https://sasgondolat.blogspot.com

Ezeken az oldalakon vegyes témájú cikkeket közlünk és
így próbáljuk az emberek lelki színvonalát emelni.
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Pável Márta

Politikai HAZUGSÁGOK FELSŐFOKON
https://index.hu/belfold/2021/02/12/dobrev_klara_nyugdij_kormanyvaltas_minimalnyugdij_ellenzek/

„Dobrev Klára: Kormányváltás után visszaadjuk a nyugdíjasok becsületét...”
Dobrev Klára már sok mindent ígért az előző EU-s választásnál is, pl. elő kell
segíteni, hogy Európai Uniós nyugdíjakat kapjanak itthon is, ami már nekem
akkor is egyértelmű volt, hogy nem fognak folyósítani, semmiféle emelt EU-s
összegeket sem, de a nép bevette. Szó nincs róla. Most megint elővette ezt
az ígérgetést, de most egy kicsit tágabb/ értelmezhetetlenebb határokkal
tette, hogy a nyugdíjasok becsületét „visszaadjuk”! Nos, ettől bicskanyitogatóbbat keveset hallani. Mindenki csak azt tudja adni, ami neki van, ha nekem
nincs kenyerem, nem fogok tudni adni, ha nekem nincs becsületem, nem fogok tudni adni. Klárika, ez a helyzet! Nem beszélve arról, hogy nem a nyugdíjasoknál hiányzik a becsület, hanem szerintem Önöknél! Innentől fogva ezzel
a hablaty, ócska, megtévesztő szöveggel el lehet menni oda, ahova nagyon
sokan kívánják, hogy sürgősen távozzon!
A szövegben a tisztesség is szerepel – ezt a gusztustalanságot! –, amit ez a nőszemély beszél. A magyar nyugdíjasok zömének a tisztessége soha nem hiányzott még akkor sem, ha hiszékeny egy részük, és Önök meg tudják őket vezetni.
A DK vissza akarna adni? Nincs mit visszaadni, mert szerintem egy nyugdíjasnak
sem veszett el a tisztessége, csak NEKI!
BEFOGNI AZ EMBEREK SZÁJÁT; A VILÁGBAN
SZABAD VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SEM LEHET
Befogják az emberek száját, ismeretes a
Facebook közleménye, mely szerint a Covid19-cel kapcsolatos negatív vélemények, az
oltásellenesség tiltását vezetik be. Szuper! Mi
ez, ha nem diktatúra! Rendben, ha valamit
be kell tiltani, ott nagy baj van – szerintem – s
ezen végleg el kéne gondolkozni, hogy ez
miért történt? Vannak dolgok, amiket sosem
kell tiltani, mert evidensek, és vannak, amik
nem evidensek, azok, amik talán szemben
haladnak a tömeggel, a bizonyos fajta normális életet akarók akaratával(?). Pont azért
tiltanak be bármit is, mert a saját, (világ)politikai érdekeiket védik. Mi az, hogy nem lehet
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beszélni valamiről? Mi az, hogy nem lehet valamit kifogásolni? Az életem az
én életem, nem az övék! Jó lenne, ha ezt az egész cirkuszt, hogy állandóan
tömik a fejünket mindennel a világon, riogatnak, ijesztgetnek, zsarolnak befejeznék, mert ez már sok, túl sok.
Most is jönnek a különböző elkövetkezendő rettenetes járványokkal – már a
migráns téma be sem fér a sok riogatás közé –, brit mutáns…stb., mindennel,
amit csak el lehet képzelni. Amit csak lehet, mindent előadnak, az emberek
nyomorognak – s igaz lehet, ettől a sok balgaságtól tönkre mennek a gazdálkodók, vállalkozók stb. –, sok ország nem bírja kifizetni azokat a kölcsönöket,
amiket ez a helyezt rájuk kényszerít. Meg kéne állni, tisztán látni, mert ebből
gazdasági világválság lesz hamarosan. Most egyenes úton lehet menni a nyomorba, és gazdasági csődbe lehet dönteni országokat. Nem tudom, nem vagyok szakértő, hogy mi itt a cél, de józan ésszel azt gondolom, mostantól fogva
az összes folyamatot felül kellene bírálni, hogy kik akarják ezt és miért. Vannak
ötleteim.
Ha engem a Facebook kitilt, hogy arról ne beszélhessek, amit akarok, ami fáj
stb., akkor én meg nem fogom meghallgatni a riogatásokat sehol sem, van
egy kapcsoló gomb, s elkapcsolok, majd nézek természetfilmeket, innentől
kezdve kizárólag macskás, kutyás, lovas és tájképeket fogok nézni, elérték,
ennyi!
Nekem tovább nem mossák az agyamat! Eddig se tudták, de most már határozottan idegesítenek!
COVID 19 MIATT MEGSZORÍTÁSOK…
- 20 óra helyett, 22 órától kellene a kijárási tilalom, ha annyira akarják.
- Lehet olvasni, hogy a legújabb vizsgálatok szerint az a tökéletes, ha dupla a
maszk.
„Két, egymáson viselt maszk hatékonyabb a koronavírus terjedésének lelassítására, mint egy maszk hordása – mutatták ki az MTI szerint az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) szakemberei.
”http://www.ma.hu/eletmod.hu/358685/Hatekonyabb_egyszerre_ket_maszkot_viselni_a_COVID
Ha egy sebészi maszkra ráhelyeztek egy textil maszkot, a kettő a részecskék 80
százalékának a belélegzését tartóztatta fel...”
„Ha mind a kilélegző, mind a belélegző fejen két-két maszk volt, az a részecskék több mint 95 százalékának a belélegzését gátolta meg - mondta John
Brooks, a CDC illetékese.”
Ha 5 maszkot teszek fel, akkor meg biztosan nem okozok semmi további problémát az államnak, mert lehet temetni, mint megfulladt egyént. Én már nem
tudom, hogy mit gondoljak erről, ne tegyek esetleg a lábamra is, a kezemre is
maszkot, vagy húzzak a füleimre külön-külön stb.? Meddig lehet ezt fokozni?
Meddig lehet azt fokozni, hogy már nem ismerjük meg a másikat, mert a szemüvege is bepárásodott. Most a hideg miatt belehúzott sapka, maszk, kesztyű,
sál, és elkeseredetten mennek az emberek, mint a zombik. Nagyon jó…, ez lett
az ember.
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Már véget kéne vetni ennek a nyomorúságos, áldatlan, járványos állapotnak,
ez így nem működik, ebbe mindenki bele fog szakadni. Sok válás, depresszió,
munkanélküliség, életuntság lesz a vége. Érdekel ez valakit? Az, hogy este nem
mehetek el sétálni, hogy nem lehet egy program sem, már a nép a besokallás
határán van. Miért nem lehet este 8:00 helyett 10:00 óráig meghosszabbítani
a kijárást? Azon a 2 órán semmi sem múlik, de nekünk nagyon is sok. Már lassan
világos van, legalább egy beszélgetést ne kelljen abbahagyni 7:00 órakor, s
rohanni haza.
Mai nappal a Covid-19 igazolvány bevezetése miatt töröltem minden Fidesz-,
Orbán-, és minden olyan bejegyzést, ami ezzel foglalkozik. Itt a vége! Ezzel a
húzással – tudom… meg fogják látni a végeredményt – elvesztettek jó pár szavazót, egyre többen őrjöngenek az emberek. Olvassák csak el, több ezer ember hozzászólását, s ne csak azt, ami Önöknek hízelkedő! Ez nekem kirekesztés,
diszkrimináció, a személyi szabadságjogaim megsértése, hogy megszabják
hova mehetek be, s hova nem. Nem beszélve arról, hogy azzal mit tesznek, aki
gyerek, vagy akinek olyan betegsége van, hogy nem kaphatja meg az oltást,
vagy aki már anonim módon, de átesett a betegségen? Nem érzik, hogy sok
joghézag és luk van ezen a rendelkezésen. Ebbe a jelenlegi Kormány a választásoknál – higgyék el nekem – bele fog bukni, de ők tudják.
Elegünk van az erőszakból, a zsarolásból, a manipulálásokból!

Szeibert Márton

Rejtett Jóság
Egyszer egy szúfikról szóló irodalomban olvastam (1), hogy a
legnagyobb bűn az, amit az ember a rejtekben követ el. Nem
biztos, hogy pontosan értem, mit is
jelent ez, de mégis megragadt bennem ez a mondat
(pedig már több éve olvastam), és biztos vagyok
benne, hogy van benne igazság. A báránybőrbe bújt
farkas rosszabb, mint a nyílt támadás; vagy az
önmagát is becsapó belső gonoszság, ami elhiteti
veled, hogy jó vagy, az rosszabb, mint amikor valaki
tudja magáról, hogy aljas. Stb. De most nem a
sötétségről szeretnék írni. Az a gondolat jutott eszembe,
hogy ha a legnagyobb bűnt a rejtekben követik el,
akkor talán a legnagyobb jóság is a rejtekben van
jelen. Az a jóság, amikor a jobb kezem nem tudja, mit
csinál a bal, vagy amikor úgy teszek jót, hogy senki nem
látja, és senki nem dicsér meg érte, még saját magam
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sem (vö.: Mt6,1-18). Az evangéliumokat olvasva Jézus többször hív minket az
Atyával való egységre (pl: Jn17,9-26). És azt is mondja, hogy senki sem jó, csak
egyedül az Isten (Mk10,18). Tehát amikor a jó út felé irányít minket, akkor végső
soron arra hív, hogy istenivé váljunk. De a jót Jézus szerint rejtve kell tenni, hogy
ne lássák. És közben azt is mondja, hogy legyünk olyanok, mint az Atya. Ez azt
sugallja számomra, hogy az Atya is rejtekben teszi a jót. Vagy pontosabban,
platonikusan szólva, Isten maga a legfőbb Jóság, aki rejtekben van. A
leggyöngédebb szeretet maga, amit emberi ésszel megközelíteni sem tudunk,
hiszen olyan gyöngéd, hogy a pislákoló mécsest nem oltja ki (Iz42,3), a
szabadságot meghagyja; elvonul, ha azt akarjuk, és olyan finoman szeret,
hogy észre sem vesszük. Óvatosan bánik velünk, – ki tudja miért ..?.. –, és csak
a csöndben, a lágy szellőben (1Kir19,12), a mély imában öntözi a szomjas
lelkünket.
Amikor
viszont
még
önmagunknál is durvábban viselkedünk,
nem vagyunk csöndben, a világ zajával
együtt hánykolódunk, akkor viszont csak
annyi éltető vizet tud adni nekünk, ami a
levegő párájával belénk száll. Magunkba
szívjuk az éltető energia-magjait miközben
észre sem vesszük őt, mert ő a legfőbb jó,
aki a rejtekben segít minket, és türelmesen
várja, hogy egyszer végre megtaláljuk
benne a békénket...
Ez így szépnek hangzik – vagy legalábbis én a saját életemre vetítve könnyen
azonosulni tudok ezekkel a gondolatokkal. Viszont racionálisan tekintve azt kell
mondanom, hogy a fenti gondolat csak az ember szeméből nézve lehet igaz.
Az én szememből tűnik úgy, hogy Isten rejtekben van. Valójában viszont nem
ő van rejtekben, hanem én magam vagyok a magam sötét rejtekében. És
talán itt még jobban megértem, mit jelent a fenti szúfi gondolat. Hogy a
rejtekben levő bűn azért a legrosszabb, mert maga a rejtekben levés az, ami
önmagában véve a lehető legrosszabb, mert a rejtek azt jelenti, hogy Isten
fényétől elzárkózom egy bugyorba. Isten a tiszta valóság, és amíg én
rejtekben látom őt, addig az azt jelenti, hogy én vagyok rejtekben, és jobban
kell nyitnom felé. Ez a béke, ez a szeretet, ez a teljesség útja. A Jó nem lehet
rejtekben – nekem sem kéne ott lennem. Végül pedig még egy apró
gondolat. A szenvedő ember, legyen akár lelki, akár testi szenvedése, vagy
sokszor a kettő épp együtt, szóval a szenvedő ember talán nehezen tud Istenre
úgy tekinteni, mint a legfőbb jóra, ahogy azt fent írtam. „Hiszen ha nekem
végtelen hatalmam lenne, én nem engedném meg a szenvedést” – szokták
mondani – „akkor a Jóisten hogyan engedheti ezt meg?” Van erre válasz, de
éppen az, akinek hallania kellene, akinek segíthetne, az úgysem lesz nyitott rá,
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mert meg kell élnie a távolság fájdalmát. Mindenesetre alapállásnak kell
lennie, hogy minden jó az Istenből származik, minden szenvedés pedig a
bűnből, ami nem Isten akarata volt. Ha Isten megengedi a szenvedést, akkor
annak oka van, még pedig olyan oka, ami a lélek hosszabb távú javát
szolgálja, sőt, olyan oka, amit a lélek elfogadott szabad akarattal.
Nincs támaszunk Isten nélkül, viszont ha ő a támaszunk, akkor minden a miénk.
(1): Titus Burckhardt: Bevezetés a szúfi doktrínába
Pável Márta

SZENT JÓZSEF KÖSZÖNTÉSE
A pápa tavaly meghirdette a Szent
József-évet, mely 2020. december 8tól 2021. december 8-ig tart. Ő Szűz
Anya jegyese, Jézus nevelőapja, a
Katolikus Egyház védőszentje.

Mi mindenkit bíztatunk arra, forduljon szeretettel Józsefhez, akinek a szobra vagy képe mögé népies hittel – amit
a Pápa is gyakorol …–, kis rajzzal ellátva alá teszik a kéréseket, amelyek többnyire teljesednek. Persze nem csak
népi hagyományból kell tisztelni. Ő egy hallgatag, hatalmas erejű szent, akit Avilai Szent Teréz is kiemelt helyen
tisztelt.

Oroszi-Kuzmich Kinga

Húsvét
A Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Mind tudjuk ezt,
de vajon mit értünk alatta? Mit jelent nekünk ez az ünnep? Népi
vagy családi hagyományokat, locsolkodást, tojásfestést? Húsvéti
nyulat és ajándékot? Családi együttlétet, pihenő napokat?
Vagy kicsit mélyebben vallási hagyományokat, szertartásokat? De tudjuk-e,
mi rejlik ezek mélyén, mi a lényegük?
Mit látunk, mivel szembesülünk? A böjt, a szomorkodás, a Passió, a fájdalmak
ideje ez. Nincs dicsőség, nincs alleluja. Az mindig hasznos, ha az ember bűn-
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bánatot tart, sajnos nem húzhatjuk ki magunkat, amíg emberek vagyunk, mindig lesz miért az Isten és embertársaink bocsánatát kérnünk. Nem csak nagyböjtben érvényes ez. De ugyanakkor ne felejtsük Jézus mondatát, mikor megkérdezték, miért nem böjtölnek a tanítványai, Ő azt felelte, hogy hiszen velük
van a vőlegény, miért tennék. A bűnbánat és a folyamatos jobbra törekvés
mellett fontos tudatunkban tartani: velünk a Vőlegény!
A Húsvéti liturgia csúcspontja a feltámadási
körmenet. De át tudjuk-e élni ennek az eseménynek a tényleges jelentőségét? Meg tudjuk érteni, át tudjuk érezni? Azt a végtelen reménytelenséget, ami Krisztus halálakor telepedett tanítványaira, és azt a csodálatos lelki feltámadást, amit a tanítványok Krisztus feltámadásával együtt maguk is megéltek. Az évente
ismétlődő ünneplés lényege saját lelki megújulásunk, feltámadásunk lenne. És még inkább,
hogy évről évre egyre közelebb jussunk ahhoz
az állapothoz, hogy elmondhassuk, velünk a
Vőlegény.
Krisztus halála borzalmas képeivel az életére
hívja fel a figyelmünket. A tanítására, az Istenszeretetre, a feltámadására,
hogy a lélek örökké él, csak a test hal meg, és a lélek Istenhez tartozik, és hogy
hogyan tudjuk ezt az Istenhez tartozást megvalósítani. A templomok tetején
kereszt van, de nem azért, hogy lehorgonyozzunk a meghalt Jézusnál, hanem
hogy felhívja a figyelmet és tovább vezessen minket a megdicsőült, feltámadt
Jézushoz, az élő Krisztushoz, aki folyamatosan jelen van az életünkben, folyton
tanít, folyton hív, egyfolytában várja, hogy meghallgassuk Őt, Rá figyeljünk,
észrevegyük, és megvalósítsuk az életünkben a tanítását.
Krisztus megváltó tette nem önmagában az, hogy hagyta magát megkínozni
és keresztre feszíteni, hanem hogy ebbe a rideg világba, ahol mi az Istent megkínoztuk és keresztre feszítettük, mikor a Fényt közénk hozta, mégis eljött értünk,
pedig előre tudta, hogy ez lesz a vége, és mégis elhozta nekünk a Fényt, hogy
megvilágítsa nekünk a hazavezető utat.
Használjuk arra a nagyböjtöt, hogy előkészítjük a szívünket és tárjuk ki, hogy a
feltámadt Krisztus fénye eltölthesse a lelkünket. Értsük meg, hogy más vágya
sincs, mint hogy örömmel befogadjuk és Rá hallgatva meginduljunk a Felé vezető úton.
Prohászka szavaival zárom soraimat:
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„Krisztus nekem fény – és hőforrás. Amily mértékben át tudom venni az Ő gondolatát, azon mértékben leszek képes isteni életet élni. Abba a szférába kell
belelépni, melyben Krisztus élt, és melybe minket is bele akar állítani.” (Prohászka Ottokár: Húsvéti elmélkedések 1905.)
Rizmayer Péter

Ikarosz
9

A történetet mindenki ismeri. Minósz krétai király a fiának, a félig
bika alakú Minótaurosznak Daidalosszal, az athéni ezermesterrel
építettetett labirintust. Minósz azonban ezt követően sem engedte el az
ezermestert. Daidaloszt honvágy gyötörte, és mivel tudta, hogy Minósz bár
uralja a földet és a vizet, a levegőt azonban nem, emiatt szárnyak építésébe
fogott. Tollakat rakott össze növekvő sorrendben, amelyeket középen
lenfonállal fűzött egybe, alul pedig viasszal rögzített. Fiának, Ikarosznak is
ugyanígy szárnyakat épített, s megmondta neki, hogy túlságosan ne
ereszkedjen le, nehogy vizes legyen a szárnya, és a tengerbe zuhanjon, és
túlságosan magasra se repüljön, nehogy megolvadjon a viasz a nap
melegétől. Azt is megmondta neki, hogy nem kell tájékozódnia (a csillagokat
nézni), elég, ha őt követi. Hosszú és sikeres gyakorlások után (a halász, a
pásztor, a szántóvető mind bámulta repülésüket és isteneknek hitték őket)
útnak indultak. Ikarosz egy jó darabig fegyelmezetten repült apja után, egy
idő után azonban a magasba vágyott és elindult felfelé. A melegtől
szárnyának viasza meglágyult, a szárny szétesett, ő a tengerbe zuhant és
meghalt. Az apa fájdalma határtalan volt.1
Tegyük fel, hogy a történet „tanulsága” nem a mértétkelenség, nem arról szól,
hogy aki az arany közepet túllépi, az károsodik, akár halálosan is. Szerintem a
történet nagyságához képest ez meglehetősen egyszerű tanulság. Amikor azt
mondta az apa a fiának, hogy nem kell tájékozódni, akkor ez azt jelenti, hogy
óriási területet kellett átrepülniük. Miért nem a fiúnak van igaza, aki felfelé
vágyik (hiszen minden ember lelkében felfelé vágyik, oda, ahonnan eljött)? A
fiú – szerintem – valójában nem akart tovább a Földön maradni, hanem saját,
igazi hazájába akart hazatérni, Istenhez. Azt is nehezen hiszem el, hogy olyan
szárnyakat tudtak építeni, ami repítette őket. Szerintem ez csupán a képzelet
szüleménye. Valószínűleg ezek a „lények” tudtak repülni, maguktól, szárnyak
nélkül. Lehet, hogy ezek olyan égi Sasok voltak, akik Isten és a Föld között
keringtek és továbbították, közvetítették Isten fényét. Az ember segítői, Isten
szolgái. Lehet, hogy a görögök, a régiek még látták, ismerték őket, és a
mitológiát már csak a következő generáció költötte hozzájuk, akik már nem
látták, nem ismerték őket és egy emberibb szintre, egy történetbe helyezték
1

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_01_018 (2021. 02. 28.)

őket, ahelyett, hogy megpróbálták volna újra felvenni velük a kapcsolatot. A
történet lezár és egyben Istentől el is zár: hogy egyszer, valamikor történt egy
ilyen „eset”, az ember azzal, mindezt egy „történetté” tette, saját magát zárta
el az élő istenkapcsolattól. Pedig ez nem egy történet, amely „egyszer volt”,
hanem egy mai napig nyitva álló lehetőség.
A SAS-ok léteznek, ma is szolgálnak, attól, hogy csak néhány ember
kommunikál velük, vannak. Lehet, hogy a fiú is nem „rosszul” cselekedett,
hanem létformát váltott és egy feljebbi dimenzióba repült „át”, emiatt tűnt el,
nemcsak a viasz, de ő maga is elolvadt, elégett, hagyta magát elégetni.
Vagyis valójában ő jutott haza, ő tudott kimenekülni ebből a zártságból, és 10
valójában senki és semmi nem zuhant le.
Múltkor az jutott eszembe (és biztos vagyok benne, hogy ez Önöknek is eszébe
jutott már), hogy ha az emberek tudnák önmagukról, hogy kik ők valójában –
valós öntudatuk lenne – akkor nem versengenének egymással olyan
ostobaságokon, hogy kinek van nagyobb telke, háza, autója stb. Ha az
embernek igazi öntudata lenne, akkor mindez nem számítana, nem lehetne
kihasználni, nem engedné magát „bekapcsolni” a fogyasztói társadalom
mókuskerekébe. Igazi kincseket, lelki kincseket gyűjtene. Lemondana
mindenről, hiszen ami szükséges, azt az Atya úgyis megadja. Szerintem Istennel
szemben bűn az, ha elhisszük, hogy csak azok vagyunk, annyit érünk, amink
van (itt a materiális javakra gondolok), önmagunkban nem képviselünk
értéket. Az egész fogyasztói társadalomnak az öntudatlanság a
mozgatórugója, és aki ezt mozgatja, annak az az érdeke, hogy ez egyre
inkább így legyen, és ebben az egyre erősödő semmilyenségben ez a kerék
egyre jobban felgyorsul, egyre őrültebben viselkedik és tart a semmi
szakadékába. Mindennek a gyökere pedig visszanyúl(hat) akár a fenti
mitológiai történthez is, ami már – a fenti értelmezésből kiindulva – sajnos az
eredettől való elszakadás története.

Márkus Edit

Élet és Halál
A halállal nem tudunk mit kezdeni a mai napig. A technikai fejlődés
mindennap újabb és újabb csúcsokat dönget, de ha meghalljuk,
hogy valaki meghal, némán félrenézünk, lesütött szemmel mondjuk, hogy
részvétem. Sok haldokló, aki tisztában van már a rá váró úttal, magára marad
a várakozásban, egyedül kell keresztülmennie a hídon, mert az őt körülvevő
emberek nem mernek, nem tudnak, nem akarnak beszélni az
elkerülhetetlenről. Mélyen bennünk van a halál élménye, hiszen mindenkinek
át kell élnie: elveszíthetjük egy szeretett rokonunkat, barátunkat, majd végül
saját magunknak is el kell indulnunk azon az úton. Kikerülhetetlen,

elkendőzhetetlen, mégis csak hallgatunk, vagy legtöbbször közhelyeket
puffogtatunk, ha a halálról van szó.
Olyan érdekes a modern ember, hány tabut ledöntött már, sok mindenről
nyíltan beszél: szexualitásról, érzésekről, világnézetről, politikai hovatartozásról,
de a halál láttán/hallatán elnémul, kisgyerekké válik, nem akar tudomást
venni róla, ha tehetné elszaladna. Marad az őrjöngő magány: mind a
haldoklónak, mind a hozzátartozóknak. Ebből a helyzetből csak akkor fogunk
tudni továbblépni, ha szembe merünk ezzel nézni.
Ha a régi korokat nézzük, van mit tanulnunk őseinktől. Az elkerülhetetlennel
tudatosan együtt éltek: a tibetiek több napon keresztül imádkoznak a mai 11
napig a halottért, kísérik az útján, hiszen tudják, fontos állomásokon megy
keresztül a lélek, nem szabad magára hagyni, fényt kell neki adni, hogy a Jó
felé menjen. Amikor gyertyát gyújtunk a halottunkért, így imádkozunk: „Az örök
világosság fényeskedjen neki”. Hát ezt ne csak mondjuk, tudjuk, hogy tényleg
segítünk neki azzal, ha imádkozunk érte, ha jót gondolunk róla, ha kérjük Istent,
vigye a Fénybe Őt. Pável Márta: „Akinek füle van a hallásra az hallja meg”
(Budapest, 2009.) című könyvét veszem alapul, amikor a halál témakörét
boncolgatom. Itt olvashatjuk a következőket: „Ami elszáll az a lélek, és ennek
következménye a halál. Közeli hozzátartozó halott testét személélve, feltűnő,
hogy alig ismerhető meg, mert annyira más a halott test, nem a
mozdulatlansága miatt – gondolok az alvó emberre – hanem azért, mert
feltűnően hiányzik belőle a lényege, a lelke, ami a személyi volta is.”
(428.oldal) A haláltól való félelem az ismeretlentől való félelem: „ha
megkérnénk valakit, rajzolja le a szerelmet, mit rajzolna? Nos ennyire nehéz
leírni mit érez, mit gondol egy lélek, mi lesz vele a halála után.” (304.oldal)
Az élet és halál párosából nemcsak a halált éljük meg rosszul, hanem az
életünket is, hiszen a kettő kéz a kézben jár. Az élet igazi megélésével a halál
is egy méltó befejezés, elbúcsúzás lenne, fájna, hiszen a végesség fájdalmába
olykor-olykor még a Végtelen is beleremeg,
de elfogadható szakasszá töpörödne össze.
A halállal rákényszerülünk arra, hogy végig
gondoljuk
az
életünket,
hogy
szembenézzünk, mit tettünk vagy nem
tettünk meg, mit mulasztottunk el. Mindenki
érintett: a halott is, és az itt maradó társai is.
Ezek kegyelmi pillanatok, amikor nem a
felszínt kapargatjuk, hanem a lelkünk
legmélyére nézünk. Sajnos kevés ilyen
egzisztenciális
pillanatot
enged
meg
magának az ember az életében, s valahogy
a legtöbbször a halálhoz köthetően jutunk
ilyen emelkedettségre (ha nem temetjük el
magunkban). Pedig nem kellene várnunk

tragédiákra ahhoz, hogy szembenézzünk saját magunkkal. „A földi élet egy
istentől való el- vagy visszavándorlás, egy próbaút, aminek a végére
kiderülhet, és fontos, hogy minden érdek nélkül kiderülhet, hogy jók vagyunke vagy rosszak.” (308. oldal)
Heidegger gondolata szerint azért tudunk az időről, mert tudjuk, hogy
meghalunk. Ezért jó, ha a szembesülést már az életben elkezdjük. A
szemlélődés útján ez az önmagunkkal való találkozás rendszeres
programpont. Igazi önismeret és önvizsgálat nélkül nem lehet tovább lépni. A
lélek megtanulja még a testben, hogy letépje a kötelékeit, hogy „felkapálja a
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kiskertet”, „kihúzza a gazokat”, „nevelje a palántákat”. Sokszor kemény ez a
szembenézés, alázatra, hálára sarkall minket. Ugyanakkor ott van az a biztos
tudat, hogy ez az állandó felülvizsgálat szinte ujjgyakorlattá válik az ember
számára, és élete végén is tiszta tudattal látja hibáit, tiszta tudattal a jó irányba
tud majd repülni.
Az Aquila közösségben megéltek szerint egy hasonlattal élve: olyan a lélek,
mint a folyó víz, amely a síkságon lassan folyik, a hegyek között felgyorsul, a
vízesésen keresztül megtöretik, de nincs megállás folyik tovább, nem akar
kiszáradni, folyik, hogy elérjen a tengerig, ahová természete szerint mindig is
tartozott.
A legfontosabb üzenete a halálnak a végesség, amit az életben nem akarunk
megélni, hiszen boldogok akarunk lenni. A halál traumáját csak úgy oldhatjuk
föl némiképp, ha olyan életet élünk, amelyben nem halogatjuk a problémák
megoldását, amelyben szembenézünk a feladatokkal, és megtesszük a tőlünk
telhetőt. Sokan örülnek, hogy felnőttként nem kell már iskolába járniuk, de egy
hasonlattal élve, a halál az a záróvizsga, ami nélkül nem zárhatjuk le
tanulmányainkat, az életünket. Nem úszhatjuk meg a vizsgát. Élethelyzeteintől
függően siettetni vagy késleltetni szeretnék. A halál viszont nem cél, csak egy
vizsga, utána van folytatás, nem megoldás, hanem átmenet. És a folytatás
irányát most, az életünkben döntjük el. „Az ember élete olyan legyen, hogy a
felelősségre vonás tudatával éljen, és ne kelljen elborzadnia attól, hogy nem
veszti el a tudatát. Olyan tettei legyenek, hogy ne rettentsék el a
halhatatlanságtól. Ha tényleg hinné és tudná, hogy halhatatlan, hogy a
személy, a halál után is tudatos lény marad, másként élne. Nagyon közel
lehetnénk Isten Királyságának megvalósulásához.” (437.oldal)

KERTÉSZET
Rizmayer Péter

Édesapám tanácsai
Egy új – Coviddal terhelt –, de mégis nagyra törő álmokkal-tervekkel lássunk neki a 2021-es évi kertészkedésünknek. Vegyük számba az induláskori pozitívumokat:
- az őszi és a téli nagy csapadékmennyiség eső for13
májában hullott, és feltöltötte – néhol "túltöltötte" – a
talajt;
- volt egy "kemény", fagyos időszak, ami – reményeink
szerint – növényeink rovar- és növénykártevőit alaposan gyéríthette;
- végre „kiszabadulhatunk” a szabadba, és egyik – vagy talán a legkedvesebb – hobbinknak hódolhatunk.
Március hónapra javaslom a metszés befejezését (A diófát tavasszal tilos metszeni. Metszésének ideje augusztus-szeptember. Tavasszal csak az elszáradt,
megtört ágakat szabad levágni.), és a lemosó permetezés elvégzését. Utóbbi
hatékony elvégzése az egész évre kihat. Elvégzését a rügypattanás idején kell
végrehajtani, szélcsendes időben, és ha a levegő hőmérséklete eléri vagy
meghaladja a +10 °C-t. A lemosó anyagok: réz, kén és növényi olaj. Vásárolható olyan szer, amely mind a három komponenst tartalmazza. Ha külön végezzük el, akkor a sorrend: réz+kén és ragasztóanyag (pl. Nonit), majd ha megszáradt, jöhet a növényi olaj. Fontos, hogy rügypattanás alatt azt értjük, amikor
a rügyek pikkelylevelei elindulnak egymástól és kis világos csíkok-vonalak jelennek meg. Ahol az elmúlt évben erős volt a pajzstetű, vértetű és más rovarok
kártétele, ott nagyon indokolt a második lemosó permetezés elvégzése. Eddig
talán nem hangsúlyoztam, de fontos, hogy a lemosó permetezést bő lével és
áztatás szerűén kell végezni. A lemosó permet előtt fontos elvégezni a fák törzsének és a fő vázágaknak a tisztítását. Az elhalt kéregrészeket (pikkelyeket)
kell eltávolítani. Alattuk sok rovarkártevő tojása és gombakártevő spórája található. A letisztított részeket össze kell gyűjteni és elégetni.
A jó idő beköszöntével felmelegszik és szikkadni kezd a föld, itt az ideje a tavaszi talajmunkák megkezdésének. Ezt a munkát két célból végezzük. Azon túl,
hogy növényeink körül a talajt lazává, szellősé tesszük, elvégezhetjük a tápanyagutánpótlást is. A pótlás a különféle szerves trágyáktól (tyúk-, sertés-, tehéntrágya) egészen a különböző fajta műtrágyákig, széles palettáról kiválasztható. Amennyiben műtrágyát használunk, akkor az alapelv az, hogy tavasszal
a nitrogén alapúakat (pétisó, ammónium-nitrát stb.) alkalmazzuk. Természetesen – amennyiben szükséges – a kálium és foszfor is pótolható, bár ezek a
"lassú" oldódásúak, ezért javasolt inkább az őszi kijuttatásuk. A mono műtrá-

gyázást – csak nitrogén, foszfor, kálium (NPK) – használatát javaslom kiegészíteni a növények "Béres Cseppjeivel". Ezek azok a műtrágyák – különféle halmazállapotúak –, amelyek a fontos mikroelemeket biztosítja a növény számára. Ezen szerek relatíve kis dózisban kerülnek felhasználásra (3-4 deka/nm),
viszont drágák. Én a Buviplant A-t kezdtem el használni. Egy idős szőlősgazda
mozgatta meg a fantáziámat. Elmesélte, hogy a terméshozama 3-4-szer több
volt, mint azoké, akik csak a 3 alapműtrágyát használták.
Ritkán esik szó a talaj mész utánpótlásáról. Erre általában kevés figyelem irányul. A csonthéjasok nagyon igénylik (cseresznye, szilva, sárga-, őszibarack
stb.). Egy árulkodó jel a mészhiányról az, amikor a fák törzsén, ágain gyanta- 14
folyás (mézgásodás) kezdődik. A mészpótlásra a mészhidrát, "döglött”, fagyott
mész, sőt a finomra tört meszes hullott vakolat is alkalmas.
Varga Márta

AQUILA HUMOR
Minek örülnének az emberek?
Rákosi és Gerő autóval mennek a Duna-parton, és a kocsiban beszélgetnek a parasztokról és a munkásokról.
Azt mondja Rákosi:
– Te Ernő, valami olyat kellene csinálni, aminek örülnének az emberek, és jó is
lenne a népnek.
Megszólal erre a sofőr:
– Elvtársak, hajtsak a Dunába...?
Imádkozik a cigány
Egy cigány ballag az országúton, körülnéz, nem lát senkit, letérdel az út menti
feszület elé és imádkozik. Hirtelen feltűnik egy autó, megáll, ÁVH-sok szállnak
ki belőle, odamennek a cigányhoz.
– Mit csinálsz itt, te cigány? Miért nem dolgozol inkább?
– Rákosi elvtársért imádkoztam, instálom.
– Biztosan imádkoztál te Szálasiért is!
– Imádkoztam, de fel is akasztották!
A csilingelés oka
Meghal egy ember és felkerül a Mennyországba. Békésen telnek napjai, ám
az egyik napon valami halk csilingelést hall.
Nem tudja mire vélni a dolgot, megkérdezi hát Szent Pétert.
- Tudod, fiam, ha valaki a földön hazudik, akkor mi csilingelünk egyet,
hogy mindenki tudjon róla - válaszol Péter.
Nagy ritkán hallható a csengettyű, ilyenkor emberünk jót derül magában.
Egyszer azonban nagy csengetés, csörgetés, harangzúgás. Megijednek
a Mennyország lakói, szaladnak Szent Péterhez, hogy mi történt.
- Ja, semmi különös, csak a földön megkezdődött a választási kampány!
---------------------------------------------------------------------------------------

Otthon
Két orosz katona beszélget Afganisztánban.
– Ugye, mennyivel jobb dolgunk volt nekünk otthon, Székesfehérváron?

Hirdetményünk, felhívásunk
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Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon tagnak az AQUILA CIVIL TÁRSASÁGHOZ!
Az AQUILA Civil Társaság 2020 decemberében alakult átvéve a megszűnt párt
feladatait. Kötetlenebb, tagdíj nélküli, józan és építő kritikára épült.
Az alakulás dokumentumunk határozata alapján a belső keménység és tisztaság védelme fontos. Nálunk mindenki önkéntes.
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és
kitartást kívánó munkához, jelentkezzen, várjuk.
Üdvözlettel: Szeibert Márton, AQUILA Civil Társaság ügyvezetője
Impresszum:
Kiadó: AQUILA Civil Társaság, 1222 Budapest, Zakariás József u. 3.
Honlap: www.aquilapart.hu
E-mail: aquilapart@aqp.hu
Telefon: +36 20 – 7777 440
Főszerkesztő/kiadó: Varga Péterné, Aquila h.R vezetője, hittanár,
Főszerkesztő helyettes: Szeibert Márton, ügyvezető
Szerkesztők: Oroszi-Kuzmich Kinga, Márkus Edit
Lektorok: Varga Péterné, Szeibert Márton, Márkus Edit, Mészáros Gabriella,
Marton Janka, Marton Krisztián, Oroszi-Kuzmich Kinga
Képi anyag szerkesztése: Varga Márta, Horváth Olivér
Az AQUILA Civil Társaság fogadó órái:
szerda este 5-9-ig, péntek este 5-10-ig.
Telefonon bejelentkezve soron kívül is fogadjuk.
Tanulni vágyókat szeretettel várunk, tevékenységünk rendületlen.

