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Pável Márta: Kérés
Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az alábbi felületeinken
rendszeresen olvashatják írásinkat. Köszönjük!
https://sasmarta.blogspot.com
http://www.UFO-SAS.eoldal.hu
https://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.blogspot.com
https://tullepes.blogspot.com
https://sasgondolat.blogspot.com
Ezeken az oldalakon vegyes témájú cikkeket közlünk, és így próbáljuk az
emberek lelki színvonalát emelni.
Pável Márta
KIJELENTJÜK, NEM VAGYUNK VÍRUSTAGADÓK, SEM OLTÁSELLENESEK, DE A
DISZKRIMINICÁIÓ ELLEN ÉS A DÖNTÉSI SZABADSÁGUNK MELLETT KIÁLLUNK.
OLTÁSSAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜNK: MINDENKI TEGYE, AHOGYAN JÓNAK
LÁTJA, ESZE- SZÍVE AHOGYAN DIKTÁLJA, DE SENKI NE KÉNYSZERÍTSEN, NE
PRESSZIONÁLJON SENKIT SEMMIRE.
SZABADOK AKARUNK MARADNI!
Pável Márta

MÁRKI-ZAY PÉTER TETTEIHEZ/BESZÉDEIHEZ
Már legalább két-három hónapja megírtam a meglátásomat, és úgy
látom, hogy száz százalékig bejött, de a helyzet azóta még csak cizelláltabb
lett és romlott. Márki-Zay Péter — akitől az Isten mentse meg a
magyarokat — kiállásra úgy néz ki, hogy a magányos nőknek akár tetszhet is (szavazatokat is
hozhat neki), de a kiállás és a forma nem számít, mert nagyon sok olyan foglalkozás van, ahol
jól néznek ki, és a sarkon állnak. Ez tehát nem lehet mérce egy miniszterelnök jelöltségnél.
Az már inkább számít (kell, hogy számítson!), hogy össze-vissza beszél, akár önmagának is
ellentmondva. Ő ezt teszi, ellentmondásban van önmagával. Látszik, hogy már a Gyurcsányék
vigyáznak rá a mellé kirendelt sajtósával, aki egy agresszív nőszemélynek tűnik, és aki nem
engedi megszólalni. Hát jobb is lenne, ha a nő szólna, rajta látszik — és régóta figyelem —,
tudja, hogy mit beszél, meg mit szabad mondani. Jaj, de sajnos a politika hazug, győzni
szeretnének, így szinte semmit sem lehet elhinni. Márki-Zay Péter rendszerint lenéző,
beszédeivel sértegeti a népet, akinek a kegyeire vadászik, hogy szavazzanak rá (a „gombák…”
stb.).
Az egész ember – aki keresztényként veri a mellét… – beszéde ellentmondásokba ütközik,
gyűlöletbe csap át, az egész végtelenül magyarellenes, szegényellenes, antihumánus,
kapitalistáknak kedvező. Nem tudom, honnan ejtőernyőzött nagy hátszéllel, ami még mindig
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fúj. Akárhonnan is futtatták — habár ötleteim lennének —, de nagyon úgy néz ki, hogy
kizárólag a nyugat, a kapitalisták szekerét tolná, a mi kárunkra. Vastag bőr van a képén
ilyeneket mondani; hogy hol van itt migráns, hol van? Hát ott van a kerítésen túl, ha nem
lenne kerítés, akkor lehet, hogy őt is, családját is zargatnák valahol. Vagy vak? A másik, hogy
mer előállni olyannal, hogy az USA-ban mit tudom én hány mérföldet mennek autóval, de ha
drágább az üzemanyag, majd beülnek egy autóba, így spórolnak. Nekem meg tollas a hátam,
ez több sebből is vérzik… Persze. Hogy lehet így hivatkozni a gazdag nyugatra, mikor
Magyarországon sincs mindenkinek autója, mert nagyon sok szegény ember van? Az viszont
probléma, hogy a benzin ára begyűrűzik a termékek árába is, és az éhezés ezzel csak
folytatódik. Erre miért nem gondol? Mert nem magyar fejjel gondolkodik. Nem is tudna, erre
nincs kiképezve.
A másik, ami engem nagyon zavar, az a zsidóknak általa való számlálása. (Volt már ilyen…) Ki,
hol, mennyi van, és hogy a kisebbségeket három rétegben mindig együtt emlegeti. Én nem
értem azt, hogy miért kell a magyarokat szétválogatni, és mindhárom réteget külön említeni.
Minek? Ha azt nézem, hogy ki a magyar állampolgár, akkor nekem az a jó magyar állampolgár,
aki valamit letesz a közös asztalra, nemcsak élősködik, és aszerint kell tisztelni, amilyen
minőségű ember. Mindentől függetlenül, aki nem tesz semmit a társdalomért, vagy esetleg
hátráltat minket, azt kell retorzióban részesíteni. Itt szerintem semmiféle három sáv nem
lehet, semmiféle más megkülönböztetés (oltott vagy oltatlan sem) nem tűrhető. Segíteni
kéne egymásnak, így is sok baj van, s nem megosztani a társadalmat.
Magam, s remélem sokan mások is, csak arra szavazok, aki nem akarja elvenni a szabad
akaratunkat, nem osztja meg az ország népét semmivel sem!
Márki-Zay Péter szerintem jobb lenne, ha visszamenne Amerikába, Kanadába, vagy ahonnan
jött. Ott biztos nagyon nagy szükség lenne rá. Ott divat az ilyenfajta „össze-vissza beszélek,
de jó kiállású vagyok”, s ha esetleg elalszik, meg aktív biológiai tevékenységet is folytat, ott
elnézik. Itt, remélem, nem! Javaslom, vissza kell oda menni, ott elég sok
megtéveszthető ember van, s akkor lehet, hogy köztük megélne, de remélem, itthon nem.
Pável Márta

KÉRDÉSEIM AZ EMBEREKHEZ
Miért szeretik szenvedtetni magukat hiábavalóságokon?
Miért nem tudják hol az elég határa?
Miért alázzák meg magukat a szerelemben, házasságban, kapcsolatokban?
Miért hiszik többségükben magukat másnak mint akik?
Miért nem gondolkodnak logikusan az életük felől?
Miért halandó dolgokban hisznek, kapszkodnak a halhatatlan helyett?
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Miért hamiskodnak bizonyos dolgokban?
Miért félnek a bátor kiállástól, az érdekeik megvédésétől?
Miért nem merik sokszor kikiabálni, hogy a király meztelen?
Miért…, miért…, miért…?
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Szeibert Márton

TEVÉKENY ÉLET KONTRA IMÁDSÁG
Keresztény körökben sokszor szembe állítják egymással a tevékeny,
jótékonykodó életet, és az elvonuló, imádkozó, elmélkedő életet. Hívhatjuk Márta-Mária dilemmának. Röviden a személyes véleményem,
hogy ennek a szembeállításnak az ég világon semmi értelme sincs, és
jelen írásban ezt próbálom meg körbejárni.
Van egy olyan közkedvelt nézet, hogy az üdvösség felé vezető út leglényegesebb
pillére a tevékeny szeretet, és általában az alábbi példabeszédre hivatkoznak: „Éhes
voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. ... Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt25,35-40) A példabeszédben a Király
vagy Pásztor ez alapján hozza meg az örök ítéletet a juhok felett. Ez egy nagyon erős
példabeszéd, egyszerű, szemléletes képpel, amit bárki megérthet, felfoghat, és ami
mindenki számára szemmel látható. Ebben nincs önbecsapás, mert mindenki magára
nézhet, mennyit adok másoknak, mennyi minőségi időt, mennyi munkát, mennyi önfeláldozó szeretetet. Ez mind önfeladásról szól, hiszen bármi módon is próbálok meg
segíteni valakinek vagy valakiknek, az mindenképpen a saját időm, pénzem, fáradságom, amit akkor épp nem magamnak, hanem a másik embernek adok. Jézus azt
mondja, hogy aki a kicsiben hű, az a nagyban is, ezért sokat bíznak majd rá. Tehát
aki itt a földi körülmények között megteszi a feladatát, azt Isten feljebb emeli.

Talán sikerült érzékeltetnem,
hogy mennyire egyszerű, racionális és talán ezért közkedvelt nézet
a fenti sorokban leírt tevékeny
szeretet fontossága. A továbbiakban remélem sikerül majd azt is
érzékeltetnem, hogy ez így önmagában mennyire tökéletlen... Ha a
fenti példázatot olyan mellékzöngék kísérik, vagy épp olyan mondandó motiválja, ami azt sugallja,
hogy ezekkel szemben az imádkozás, elmélkedés, szemlélődés
(bárhogy hívhatjuk) nem annyira
fontos, vagy ha azt mondják, hogy
„ne Istent kérjük valamilyen célért,
hanem mi magunk tevékenyen tegyünk érte”, akkor véleményem
szerint tévúton van a szónok. Szerintem ugyanis az ima és a tevékenység kéz a kézben kell, hogy
járjon, különben félő, hogy mind a
kettő hazugság. Hogy miért gondolom így, annak sok szintje van,
megpróbálom mindegyiket kifejteni.
Alapelv, hogy Isten lélek, aki a teljesség maga, abszolútum. Az emberek és minden más lény azonban tökéletlen. Azért tökéletlen,
mert Isten teljességéből elkóborolt, emanált. Most lényegtelen,
hogy ennek okát az ősbűnben
vagy az újplatonikus kiáramlás tanában látjuk, a lényeg, hogy helyesen tanítja az Egyház azt, hogy az ember a jelen
állapotában rosszra hajló természettel rendelkezik. Ahogy azt is, hogy az ember Istenre irányított és a transzcendencia felé nyitott lény. Ezért minden lélek csak Istenben lelhet valódi boldogságra. Élhet valaki jól és gazdagon a földön, szükségszerűen
mindig hiányt fog megélni, ami szenvedést okoz neki, mert a hiány betöltésére csak
Isten képes. Imádság nélkül, Istennek szentelt idő nélkül lehetőség sincs a boldogság
megközelítésére sem.
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Erre mondhatná valaki, hogy én kis emberke miért akarom Istent megközelíteni az
imádságban, amikor ő végtelenül „magasabban” van, és sokkal inkább kell az ő kegyelmére hagyatkozni, és ezért emberként minden időnket a tevékenységre áldozni.
Erre persze több Jézus-mondást is be lehetne idéznem, nem egyszer elhangzik az
Újszövetségben, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni (pl.:
Lk18,1), vagy hogy Jézus egész éjjel imádkozott (pl.: Lk6,12) stb. Alapvetően amúgy
igaz az, hogy az Isten végtelenül magasabban van, és hogy az ő kegyelmére kell
hagyatkozni, de ha nem adom oda az időmet az elcsendesülésre, akkor Istennek a
lehetőséget sem adom meg, hogy a kegyelmével lehajoljon hozzám, és tápláljon engem, hiszen Isten mennyei kenyérrel táplál minket az elmélkedésekben, és élő vizet
ad inni nekünk (Jn6,31-35 és Jn4,10). Miért adná ezt Isten, ha nem lenne rá szükségünk? Ha viszont szükségünk van rá, de mégsem tesszük, akkor a lelkünk éhezik és
sötétségben jár. Ha pedig a sötétségben járó ember próbál meg tevékeny módon
segíteni másoknak, akkor annak két eredménye lehet: vagy másokat is leszív és tévútra vezet, mint ahogy Jézus mondta, „vak vezet világtalant” (Mt15,14), vagy a másik
opció, hogy hiúsági kérdést csinál a látszattevékenységeiből, és ezek a hiúságok motiválják és hajtják előre, aminek aztán az ég világon semmi köze sincs Isten szeretetéhez és az üdvösség felé való haladáshoz.
Ahogyan az egyszerű paraszti mondás tanítja: ki nem élezett kaszával nem lehet kaszálni. Meglepően sűrűn kell megállni, elővenni a kaszakövet, és megfenni a kaszát.
Utána lehet hatékonyan dolgozni. Tehát ahogyan már írtam, kéz a kézben halad a
tevékenység és az ima. Ima nélkül nem lehet keresztény életet élni; a sötétségben
levő lélek nem tud valódban segíteni. Arról nem is beszélve, hogy aki sokat imádkozik,
aki Isten fényében él, az sokkal inkább meghallja, hogy Isten milyen irányba tereli őt.
Akinél ez hiányzik, az többnyire a maga feje után megy, és ebből sokszor csak szenvedések lesznek kevés haszonnal.
Persze a ló másik oldala sem helyes, hogy
mindentől elvonulva éljünk, mert akkor Isten
egyszemélyes bolygókra is rakhatott volna
minket. Bár ez utóbbit még könnyebben el tudom képzelni, mint az előbbit. El tudom hinni,
hogy valakiben olyan lélek lakik, aki az elvonulásban teljesen el tudja égetni magát az isteni kohóban, és így lélekben nyújt segítséget
a többi lénynek. Például Pio atyáról nagyon
sok beszámoló van, hogy lélekben távolról
nyújtott segítséget. Igaz, ő közben egy nagy
kórházat is felépíttetett, és folyton gyóntatott,
szóval még nála is együtt volt a Márta-Mária
lelkület. Az a gond, hogy aki csak elvonultan
él, az nagyon könnyen becsapja saját magát.
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Kellünk egymásnak tükör gyanánt is. Egy elvonult ember talán könnyen beleeshet az
önhittség, hazugság, önbecsapás bűnébe.
Ezek alapján gondolom én azt, hogy nincs értelme szembe fordítani egymással a lelki
és a testi tevékenységeket, azaz az imádságot és a fizikális karitatív munkákat, mert
a mi emberi szintünkön ezek többnyire együtt kell, hogy járjanak.

LELKISÉG
Pável Márta:

KÁNAI MENYEGZŐ
A karizmáknál mindig azon gondolkozom, hogy tudunk-e olyan emberről,
akár szentről – aki karizmatikus egyházi értelemben, de – akinek csak egy
karizmája volt. Az írásból úgy tűnik, hogy valakinek ez van, valakinek az
van, nem írja, hogy egy emberben megvan az összes, vagy a fele, harmada.
Azt gondolom, ha valaki Istenbe merítkezik, és Isten áthatja, akkor ki van zárva, hogy
csak egy karizmája lenne, mert Istennel akkor átlát az emberen, s szépen tud beszélni, lehet, hogy tud gyógyítani is, s a bölcsességet is megkapja. Azt gondolnám,
hogy úgy és olyan intenzíven jelenik meg a karizma, amilyen mélységbe süllyedt valaki az Istenbe. Ha picit süllyed, akkor „nyelveken” gügyög, nem is érti, és a külső embernek semmit sem
jelent – engem pl. egy normalitását vesztett megszállottra emlékeztet…, sok negatív példát láttam ez ügyben –, vagy egyre jobban elborítja a kegyelem és
egyre több karizmája lesz. Nézzük pl. PIO Atyát, aki
belelátott az emberekbe, bilokált, gyógyított stb.
A kánai menyegző: Nekem eleinte olyan, mint amikor
a mama büszke a gyermekére, és azt mondja a tömeg
előtt, hogy: „jaj, drágám olyan szépen hegedülsz, hegedülj egy kicsit.” A gyermek azt mondja, hogy: „á...
nem hegedülök”, de végül mégis megteszi. Úgy éreztem, hogy ez a Kánai menyegző
is ilyennek indult. Ugyanakkor az is kivehető, hogy Szűz Anya nagy fejlődésen ment
át, mert még Jézus 12 éves korában a templomban elcsodálkozik, hogy mit keres ott
a Fia, és hogy Isten dolgaiban kell fáradoznia. Szűz Máriáról itt már elmúlik a csodálkozás, nem fél, hogy szégyenben marad akkor, amikor ajánlgatja Jézusnak, hogy tegyen csodát. Tudja, hogy Jézus képes erre, és meg fogja tenni. Itt azon túl, hogy ez
Jézus első feljegyzett csodája, egyben Szűz Anya fejlődését is láthatjuk.
Többször végig gondoltam, nagyon sajnálom Krisztust, mert ha én nem lettem volna
Izraelben zsidó esküvőn, nem tudnám milyen az, amikor kanalakkal verik a tányért,
üvöltenek és dobolnak a lábukkal, majd rituáléból összetörik a tányérokat. Ez az
egész nekem egybevetve félelmetes érzés volt. Elképzelem, hogy Jézus után kétezer
évvel már cizellálódott ez a nép, milyen lehetett az akkori esküvő…
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Abban az időben nem volt semmiféle szórakozás, mozi, színház, televízió, semmi.
Ha a faluban volt 1-2 vagy különleges évben 3 esküvő, temetés, keresztelő, az mind
nagy esemény volt, együttlétre, ünneplésre adott alkalmat. Izrael népe – ahogyan a
többi nép is – nagyon vágyódott arra, hogy együtt legyenek, egyszer végre kitombolhassák magukat, jót mulassanak. Tapasztaltból tudjuk, ilyenkor az ital okozza (lásd
egy falusi búcsú ritkán múlik el szirénázó rendőr nélkül…), hogy az emberek közül
páran eszüket veszítve viselkedhetnek.
Az ezzel szöges ellentétben álló Jézus a végtelen, kimondhatatlan, megismerhetetlen
abszolútumból jön, és belekerül ide, a „vad” emberek közé. Jézus megértette, hogy
ők ezen a szinten állnak és ez kell nekik. Elhiszem, hogy először nem volt nagy kedve 10
csodát tenni, de nemcsak az anyja unszolására csinálta meg a csodát, hanem belátta,
hogy ezen a szinten állva ők ettől boldogok. Nem csodálkozom, hogy az a bor jobb
volt minden bornál, mert az Isten nem csinál selejtet. Nekem hasonlít ez az egész
arra, amikor átváltoztatás van, mert egy folyamatot látok; Jézus a vizet borrá változtatta, majd a bort Önmagává a mi „lelki” táplálásunkra.
Azt, hogy mit okozott az esküvőn résztvevőkben Jézus tette, nem tudhatjuk, de bennünk kell, hogy hatása legyen. Ugyanis Jézus Krisztus pontosan tudja, milyen az ember, mikor, hol, hogyan lehet behatolni a lelkébe, hogy meghallja az Ő csendes kopogtatását, mellyel belénk szeretne jönni és emelkedett lénnyé átalakítani bennünket.
Pável Márta:

INSTABILITÁS MINDEN SZINTEN
Az ember, ha mélyen belegondol a helyzetébe, sehol semmi nincs
biztosítva arról, hogy holnapra is úgy marad. Sehol semmi nincs biztosítva arról, hogy bármi rész is körülöttünk bennünk stabil maradjon.
Az instabilitásunkat nézzük meg, akár a földi szinten, geológiailag.
Ha összesen az élhető léttér kb. 8 -10 km-nek tekinthető, a föld alá
nézve akár egy kilométerre, fölfelé légtérben ezalatt a kb. hat-nyolc
kilométeres sávban, ennyi a terünk. A tenger mélyébe se tudunk lemenni, mert nekünk nem elérhető, felfelé pedig már életben tartó levegő sincsen. Tehát eleve ez a
sáv van csak, ami a föld méretéhez képest egy vastagabb itatóspapír vastagságú.
Hát ez „sok” elbizakodottságra ad okot. Ide építünk mi felhőkarcolókat, meg egyebeket.
A másik, amin el kell gondolkodni, azok a geológiai viszonyok, viharok, földrengések,
tájfunok, vulkánkitörések, egyebek, amelyek még ezt az instabilitást csak növelik. Ekkor még nem beszéltünk a társadalmi hatásokról, hogy a politika mit művel, hogy például most is az USA-nak, ha kedve van, megtámadja Európa keleti részét mondvacsinált indokkal, ki fogja harcolni, hogy háború legyen Ukrajnában. Az ő érdeke, hogy
a fegyvereit el tudja adni, üzlet, emberi vér árán. Ez pusztán fegyvergyártási érdek,
békefenntartás címszó alatt, így indít el majd Európában háborús világot. De hát más

embertársaink, akiknek az agyával baj van – komoly baj –, azok viszik bele az emberiséget – több millió embert – a háborúba. Az emberek meg lelkileg instabilak és hisznek mindent, nem kéne! Erre a sok kóklerre hallgatnak, és bele fognak ugrani, az
életüket adják úgy, mint a világháborúkban. S hitték, hogy lettek és voltak a hősök…,
(erőszakos besorozás árán…), ha végig gondolom is milyen rettenetes butaság ez. A
hiszékenység, az életünk könnyű odaadása (sokan látni sem akarnak, a szemellenző
felkerült, s ez is az emberiség szelekciója). Ez mind instabilitás, egy részét az ember
az esztelenségével okozza. Például azzal, hogy olyan embereket választanak meg
politikai vezetőknek, akik nem odavalók, akiket el kéne küldeni a bányákba, de nem…
hisznek nekik. Majd az eszeseknek is több éves szívás jön, mert rajtuk is (ugye ez a 11
demokrácia, ami nem is létezik…) hazug, esztelen, mohó választottak uralkodnak, és
csinálnak baromságokat. Mindezzel növelik az instabilitásunkat.
Ami még ezen túl is növeli, az a szervezetünk biológiai szerkezete; nekem olyan
mintha egy összetákolt próbafutam lennénk. Azt gondolom, hogy nagyon rossz
szerkezettel vagyunk mi megáldva, nagyon
sok betegségnek vagyunk kitéve, mindemellett igen érzékenyek vagyunk, tehát
bármi befolyásolhat minket. Nos hát így és
innen szép nyerni. Sok minden más is befolyásolhat, hogy másképp működjünk, meg
hogy betegek legyünk. Könnyű rémisztgetni, a naivak el is hiszik, elérik, hogy depressziósak legyenek. Undorítóak azok a politikusok, akik világuralmat akarnak, s
egyre inkább biológiailag olyan fegyvereket, olyan manipulációkat fejlesztenek ki,
hogy ne sokáig bírjuk. Az embereket – főleg akik ezt felfogták és észlelik, kissé instabillá tehetik, – megtizedelik különböző biológiai, manipulációs fegyverekkel. Ez a kiszolgáltatottságunkat okozza, miután a többség azt se tudja, hogy mi van, nemhogy
még védekezzen.
A következő instabilitási tényező a saját magunk nem ismerete, illetve spirituális képességeink hiánya, s hogy sokan úgy élnek, mint a tengeren hánykódó hajók. Nem
tudják az életüket irányítani, nem tudják a vágyaikat racionálisan irányítani. Az emberek nem tudják, hogy merre kell tartani, hol és milyen lehetne a jövőjük. Ezért tényleg
céltalan hajósnak semmilyen szél sem kedvez; miután nem tudatos az emberiség, és
ebben senki sem segíti, még az egyházak sem. (Költözhet bárki bárhova, a maga
esőfelhőit mindig magával fogja cipelni.) A társadalom meg csak materiális célokat
tűz ki, így az emberi lelkek meghasonlottak, depressziósak lesznek.
Instabilitásuk érzékelésével egyre újabb nyomorúságukba érkeznek. Miután az
egészségügy egyre inkább romokban hever, az ember rájön, hogy jószándékú orvos
segíthet rajta, de a halált nem tudja kiküszöbölni, és senki se tudja elodázni sem. Be
kell látni, nem vagyunk az élet-halál urai, tehát a kiszolgáltatottságot megélhetjük,
főleg, hogy sem az órát, sem a napot nem tudjuk, mikor kell a túlvilágra menni. Így
talán a legnagyobb fokban instabilak lehetünk, hogy azt sem tudjuk, meddig tervezhetünk és hogyan, csak úgy kell élni, hogy minden percben vége lehet. Fontos lenne,

hogy az átmenet jó legyen, de az emberek nem tudják, hogy van-e túlvilág, nem tudják, hogy van-e tovább. Tudom, sok ember abban reménykedik, hogy nincs tovább,
rossz hírt kell közölnöm, VAN! Aki pedig tudja, hogy van, az aggódik a megélt élete
miatt, sokszor joggal…
Azt sem tudjuk, hogy mennyi létforma él ezen a földön,
és milyen hatással vannak ránk. Azt sem tudjuk, hogy
más dimenziók lényei hogyan nyúlhatnak bele az életünkbe, és milyen viszonyban vagyunk. Azt sem tudjuk,
hogy az állatainknak milyen képességei vannak, csak
újabban figyelünk rá, s egyre jobban fedezzük fel, hogy 12
nem olyan a világ, mint eddig gondoltuk.
Ha körülnézünk, semmi sem stabil, de a legnagyobb baj
az, hogy az ember csak stabilitásra vágyik – s nem véletlenül –, és ezt csak Istennél találja meg. Az Isten viszont nem kell nekik, mert úgy gondolják, hogy ők maguk a maguk Istene. Nos, az instabilitást ez is vonzza.
Ez a legnagyobb baj, és ez okozza a legtöbb problémát,
mert a lelkük árva.
Úgy gondolom, hogy az instabilitásunkon változtatni nem tudunk, de egyetlen biztos
pont van, hozzá lehet nyúlni, Ő pedig az Isten. Más biztos pont nincs, Isten biztosítja
az életünket úgy, hogy nekünk a legjobb legyen. Ha valaki nem akar elveszetten élni,
nem akar elkeseredni, akkor forduljon Istenhez, melegen ajánlom, semmi más megoldás nincs!
„Segíts, Balázs! (...) Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
okos felnőtt! Te jól tudod, mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall
még az Isten jósága sem, s mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem is
olyan nagy dolog a halál.”
(Babits Mihály: Balázsolás, részlet)
Marton Janka

SZENT BALÁZS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ
Az örmény származású Szent Balázs a 3-4. században élt, életéről későbbi feljegyzésekből rendelkezünk ismeretekkel. A legendák szerint filozófiát és orvoslást tanult, majd orvosként dolgozott, testi és lelki betegségeket is gyógyítva. Később egy hegyi barlangba vonult vissza, elmélyült imában
töltve napjait. 1 A vadonban élő állatokat is gyógyította, mely miatt az állatok köré
gyűltek és hallgattak szavára. Tevékenysége és lelkisége nagy tiszteletet váltott ki a
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Forrás: https://web.archive.org/web/20120219134152/http://www.cosca.edu.ph/?q=node%2F93

környékbeli emberekből, erre utal, hogy amikor a püspök meghalt, Szebaszté városának a népe őt választotta utódként. Ő továbbra is a barlangban élt (sőt egyes
források szerint csak a püspökké választás hatására vonult vissza), innen látta el tanácsokkal a közösséget. Agricola helytartó keresztényüldözése utolérte, elfogták,
majd vízbe fojtással kivégzésre ítélték. Szent Balázs azonban a vízen járt a tavon, így
megmenekült, míg a katonák vízbe fúltak. Siralomházba vetették, ahol folytatta gyógyító, lelkeket gondozó tevékenységét. Végül megkínozták, majd lefejezték.
Szent Balázs tisztelete előbb a keleti majd a nyugati egyházban terjedt el, a középkorban már a 14
segítő szent egyikeként tisztelték. A Balázsolás hagyománya a 16. században alakult ki Szent Balázs
gyógyító tevékenysége nyomán, melyet az alábbi
csodás események is erősítettek: „Egy napon rémült anya sietett hozzá, mert fia egy torkán akadt
halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút –
egy másik változat szerint eltávolította a szálkát –,
és így megmentette a haláltól. Egy másik alkalommal, amikor a bíró elől visszakísérték cellájába, úgy
segített egy asszonyon, hogy visszaadta sertését,
amelyet farkas rabolt el. Az asszony hálából ajándékot hozott neki, húst, kenyeret és gyertyát. Balázs nem maradt adós: a gyertya-fölajánlás évenkénti megismétlését különleges áldásával kötötte össze.”2
Minden vértanú egy példakép számunkra, így Szent Balázs is, aki példát mutatott
arra, hogy bármilyen körülmények között meg lehet őrizni a hitet, megvallani Istent és
a nyomorúság közepén is másokra figyelni és Istenhez vezetni a lelkeket. Példát vehetünk a mindennapi életünkben, hogy ha a kínzásoknál sokkal kisebb megpróbáltatások közepette is, de nehézségekben élünk, soha ne engedjük, hogy azok Isten szeretetét megtörjék bennünk, mert a valódi, mély kapcsolatot Istennel semmi sem törheti meg.
Ezen felül Szent Balázs példa számunkra a bölcsességével is, ahogy Istennek átadott
létével meg tudta érteni, hogy az emberek testi- és lelki bajai mivel gyógyíthatóak.
Minket is erre a mélyen átadott életre hív. Püspökké választását teljes mértékben
szolgálatként élte meg, minden azzal járó hívságot elutasított, a hívő közösséget szolgálta imában és Isten bölcsességéből fakadó útmutatásokkal. Ez is példa lehetne
minden egyházi tisztség számára.
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https://archiv.katolikus.hu/szentek/0203.html
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A Balázsáldás szokása egy nagyon mély
szimbólum: a gyertyák fénye, Isten mindent átragyogó valóságát jelképezi – ha a
fejünket elfordítjuk a világtól és belehajolunk Istenbe, akkor átragyog minket, testünket-lelkünket gyógyítva. A gyertyák
tüze: az Isteni szeretet lángjai, amibe, ha
belevetjük magunkat, kilépve a világból és
belevetve magunkat Isten karjaiba, összeolvasztja magával a szívünket, minden lelki 14
megfogyatkozásunkat kiteljesítve, minden
lelki bajunkat elsimítva. Ha a Balázsáldáshoz járulunk, tegyük azzal az indítással,
hogy Isten valóságának, fényének, szeretete lángjainak adjuk át magunkat.
A cikk írója: Marton Janka, az ELTE tanítóképző karán vizuális nevelés szakon művészettörténet tárgyban diplomázott Krisztus-ábrázolásokból. Eddig rövid írásai jelentek meg az AQUILA Magazinban és a
Túllépés folyóiratban. 25 éve az AQUILA
közösség tagja.

KERTÉSZET
Varga Márta
A kert rendezése
Lassan vége lesz a télnek, még rúg párat, és mi mehetünk a kertbe.
Hó elején el lehet kezdeni metszeni, levágott ágakat földarabolni.
Aki még nem ásott, ásni is lehet ahogy kienged a föld.
Vannak növények, amit ki lehet ültetni pl. fokhagyma, saláta, petrezselyem stb.
S a lemosó permetezés is lassan aktuális lesz.
JÓ MUNKÁT!

Varga Márta

AQUILA HUMOR
Két cápa beszélget
– Képzeld, barátom, olyan jót ebédeltem ma! – mondja az egyik.
– Na és mit ettél?
– Természetesen politikust
– És honnan tudod?
– Onnan, hogy gerinctelen volt és nem volt bőr a pofáján.

Amerika Hangja
Gazsi a munkából hazaérve minden alkalommal gyorsan becsukja a kis házikója ajtaját, és azonnal bekapcsolja a rádiót, hogy hallgassa Amerika Hangját.
Egy alkalommal a munkából hazaérve ugyanezt teszi, csak elfelejti becsukni
az ajtót. Hallgatja az adást, de egy idő múlva ideges lesz, úgy érzi, hogy valaki
figyeli. Ösztönszerűen hátranéz, hát uramisten, ki van ott? A helyi párttitkár!
– Mit csinálsz, te büdös gazember?! – ordítja.
Gazsi – lévén gyors gondolkodású ember – azonnal felkap két fedőt, őrült módon összeveri nagy ordítozás kíséretében, és válaszol:
– Kezsit-lábát csókolom, párttitkár elvtárs, zavarom az Amerika Hangját!
Ekkor a párttitkár egy óriási nagy pofont ad Gazsinak:
– A fene a piszkos pofádat, hát ezért nem tudom én hallgatni!!!
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Hirdetményünk,felhívásunk
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 alakulási dokumentumunk határozata alapján a belső keménység és tisztaság védelme fontos. Nálunk mindenki önkéntes.
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és 16
kitartást kívánó munkához, jelentkezzen, várjuk.
Üdvözlettel: Szeibert Márton, az AQUILA Civil Társaság ügyvezetője
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