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BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
Pável Márta
SZENT JÁNOS APOSTOL ÜNNEPÉRE
December 27
Giotto di Bondone:
Szent János Patmosz szigetén
Még öt évvel ezelőtt sem hittem volna, hogy ilyen rettentően
nagy jelentőséggel bír az életünkben Szent János Apostol. Mi, az
AQUILA = SAS nevet viseljük, és az Isten nekünk a sasoknak adta őt a
fejedelmünknek. Ő (Jézus
Krisztus után rögtön) a mi
földi,
de
már
transzcendens,
spirituális
vezetőnk. Ő egy hatalmas
erő, aki már Krisztus korában
megmutatta magát, és
később is ő volt az
apostolok
között
az
egyedüli, aki fénnyé vált. Ő
az, akit nem öltek meg,
hanem
csodálatosan
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ment el, és ő volt az egyetlen, akire rábízta Jézus az édesanyját. „Asszony, íme a
te fiad!... Íme, a te anyád!” (Jn 19,26).
Ő volt az egyetlen, aki olyan evangéliumot írt,
amitől minden érzékenyebb szívű embernek
kicsordul a könnye. Jánossal megértjük azt, hogy
milyen érzés lehetett az, amikor Izrael utcáin vele
járkált a valós Isten, Jézus Krisztus személyében. Ő az
az igaz ember volt, aki megértette - mert olyan
mélységes mély múltja van - a földi feldatát. Ő, aki
Istennek segítségül jött ide, és a mai napig is
segítségére van, minket is fokozottan segít.
Felhasznált

forrás:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-janos-

apostol

„A saskeselyű minden madárnál feljebb repül,
mindennél fényesebben lát. Mikor ezért emberi
látásának célján felül mégyen, ott lebeg a tiszta
égen, Szemeit a napsugarára fordítja, és amiben
egyebek szeme megvakulna, abban gyönyörködik. Ha földre tekint és prédát talál,
mint a mennykő alárohan. Ilyen saskeselyű Szent János. Mert evangéliumának
kezdetén isteni fényességig emelkedik, ott szemléli az Igét, mely kezdetben az
Atyánál való. És mint mennydörgés vagy mennykő az embert álmélkodó
rettegésbe ejti, mikor az Isten Fiának öröktől fogva való fényességét kimutatja. De
megtekintvén a Szűz méhében fogantatott Igét, nézd, mily sebesen a földre száll,
az Igének megtestesülését magyarázván. Ez ama csodálatos saskeselyű, kiről
Ezekiel próféta írja, hogy igen nagy volt, szentségre és bölcsességre nézve... Ez a
nagy sas a mennyei hegyek magasságában nevelkedett, cédrusok völgyét földre
hozta. Mert ha a többi evangélista a Krisztus emberségének héját magyarázta,
Szent János hirdette és ismerte Krisztus istenségét, mely, mint a fának völgye (=
veleje, sűrűje), nem látszik első tekintetben.”(Részlet Pázmány Péter egyik
prédikációjából)
János
és
testvére
Jakab
voltak
a
SAS
fiak,
apostolok.
https://www.unitas.hu/sites/default/files/szorenyi_-_ujszovetseg.pdf
A
szeretett
tanítványnak jellemében természetesen az Úr Jézus iránti lángoló szeretet nyilvánul
meg legerősebben. Ez a szeretet eleinte nem abban a minden földi salaktól mentes
érzésben jelenik meg, mely később betöltötte az apostol életét, de igaz, izzó szeretet
volt… Szent Jeromos meg azt jegyzi föl, hogy öregkorában már hordszékben vitték
a templomba, s ott mindig csak azt prédikálta tanítványainak: „Fiacskáim,
szeressétek egymást!”. Amikor a hívek már megunták ezt az örökös egyhangú
intelmet, s kérdezték, miért mondja mindig csak ezt, azt felelte: „Azért, mert ez
Krisztus parancsa, s ha ezt megteszitek, elég!”…
„Az apostol akkor így tanított: „Látod, így van ez az emberrel is. Nem nézheti
állandóan Istent, hanem néha pihennie is kell. A sas ugyan minden madárnál
magasabban szárnyal, de neki is le kell szállnia a földre. Ha az emberi lélek kipihente
magát, új lángolással tud fölemelkedni az égbe.”
Névnapját ünnepelve hálás szívvel gondolunk Szent Jánosra, aki igazán egy nagy
fény volt az Isten üdvözítő tevékenységének segítésében.
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Szeibert Márton
Az igazi és végső célról
Az ember célorientált. Tulajdonképpen nem képes cél nélkül élni.
Ezernyi célt tűzhetünk ki magunk elé. Ez újévkor különösen látványos.
Célom lehet, hogy sportosabban élek, hogy lefogyok 10 kilót, hogy
kedvesebb leszek a párommal… de újévtől függetlenül is látható,
hogy mindig mindenki ki akar tűzni magának egy célt: karrierépítés,
új autó, új ház, vagy hogy ne olyan nagyokat említsek: nagyobb TV, jobb hangszóró,
új bútor, vagy akár szebb, ápoltabb kert, növények, vagy egy külföldi utazás, vagy
egy hegy megmászása, vagy megdönteni a saját futórekordomat stb. Rengeteg
féle-fajta cél elképzelhető, lehetnek ezek rövidebb és hosszabb távú célok, de cél
kell. Aztán többnyire összetettebb céljaink vannak, melyek sok apróbb célokból
épülnek fel, és van egyfajta prioritás köztük. Például jellemző, hogy elsődleges cél a
családalapítás vagy a gyerekek minőségi felnevelése, majd ezek után másodlagos
cél a karrier majd ezek mögött ezernyi apróság.
Súlyos lelki válságok, depresszió származhat abból, ha valakinek nincs célja. És
egyre több ilyennel találkozni. Biztosan vannak köztük olyanok, akikből ezt
valamilyen betegség, hormonális probléma váltja ki, de biztosan vannak olyanok is,
akik – még ha nem is tudatosították ezt magukban, de akik – felismerték, hogy egyik
fent említett cél sem lehet végső cél. Mindegyik cél múlandó, mindegyik
bizonytalan, mindegyik … végső soron céltalan. Elvégre miért akar valaki ezt vagy
azt, legyen az bármilyen földi érték. A lelkileg igényesebb ember felismeri azt, hogy
önmagában egyik sem elég, egyik sem ad semmit, ami a lényeg, amire nagyon
mélyen vágyunk, de amit általában olyan mélyen elnyomtunk magunkban, hogy
sokaknak fogalmuk sincs, miről is beszélek. Kosztolányi úgy írta ezt, hogy „nincs meg
a kincs, mire vágytam, A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt e világban. S
már nem vagyok otthon az égben.” (Boldog szomorú dal)
Az ember a keresztény tanítás egyik lényeges szegletköve szerint is a test és a
lélek egysége. Azért kellenek célok az életünkben, mert lelkes lények vagyunk. A
céltalanság lelki gyötrődést okoz. Aki földi céllal tud azonosulni úgy, hogy közben
nem teszi mögé azt, ami a célját valóban értékké, valóban lényeggé emelhetné, az
végső soron céltalan, és ez idővel sok-sok gyötrődés okozója lesz. Azonban ha
felismerem azt, hogy a földi céljaim üresek, és ha elkezdek keresni valódi kincseket,
olyan kincseket, amikért a példabeszédben az ember mindenét eladta (vö.:
Mt13,44), akkor meg fogom találni azt az igaz értéket, azt az igazgyöngyöt, amiről
ezek a példabeszédek szólnak, mert az is írva van, hogy aki keres, az talál (vö.:
Mt7,8).
Itt az új naptári év, 2020, ismét emberek millió tesznek fogadalmakat, tűznek
maguk elé új célokat. Tegyünk az apró céljaink mögé valódi értéket, keressünk az új
évben valódi kincset, ne hagyjuk a lelkünket sötétségben!
Manapság nagyon divatos téma az ember éghajlatra gyakorolt hatása, a
környezetvédelem, a szegényebb országokban jellemző gyermek- és
rabszolgamunka stb. Azok, akik lelkiismeresen szeretnének élni, egyre gyakrabban
kérdezgetik, mit tegyenek: baj-e, ha húst esznek, hiszen egy genetikailag az
emberhez közeli lényt kell hozzá megölni; vagy baj-e, ha banánt esznek, amit a
rabszolgaültetvényekről importálnak, és így mi is támogatjuk a robotolásukat; vagy
milyen szatyorral bevásároljak, hogy ne terheljem a környezetet; vagy milyen cégnél
dolgozzak, hogy ne támogassam a társadalmi egyenlőtlenségek további
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igazságtalanságait… Végeláthatatlan kérdéstömeg. Nincs egyszerű válasz. Az
ember itt a földön képtelen arra, hogy a bűntől teljesen elzárt életet éljen. Az
életünkkel támogatjuk a rossz létét is. A kérdés az, hogy teszünk-e annyi „jót”, ami a
mérleget a javunkra billenti (értem alatta, hogy el tudunk számolni a
lelkiismeretünkkel)? Egyáltalán tudjuk-e, hogy mi a „jó”? Tudunk-e úgy élni, hogy
ilyen mérhetetlenül egyszerű és alapvető kérdésekre sem tudunk választ adni?
Úgy tűnhet, kicsit eltértem a tárgytól, de nem. A valódi céllal együtt valódi
válaszok is érkeznek. Az a 80-90-100 év, amit „jó
esetben” ezen a földön töltünk, úgy pereg le, mintha
sosem lett volna, aztán hirtelen ott találjuk magunkat
test nélkül, és megkérdezzük magunktól: „mi értelme
volt ennek az egésznek?, mi végre éltem?”. Nagyon
kellemetlen kérdés lesz ez, ha nem fogunk tudni rá
választ adni. Pitiáner rövid kis életünk egy cseppet
sem nagy ár azért, hogy aztán a lelkünkkel békében
és büszkén fogjuk meg Krisztus fényét, és a teljesség
boldogságában végre elcsendesedjünk.
Most a földi életünkben Isten fényének kell
áthatolnia a kiüresített énünkön, és ő benne látni
fogjuk a Kincset, amire vágyunk, benne békét lelünk,
benne végső célra lelünk, benne értelmet kap minden földi küzdelem vagy épp
értelmetlenné válik az, ami valójában nem is fontos. Vele jóvá tehetjük a sok rosszat,
amit a földi életünkkel mi is felkavarunk, mert ez a fény élteti azokat is, akik Istent
tagadják, és ez a fény aktívabban van jelen, ha mi a szabad akaratunkkal átmossuk
vele a földet.
Az újévi kívánságom, hogy egyre többen akarjanak valódi értéket, azt utána
meg is találják, és majd éljenek ezzel a gyönyörű lehetőséggel! A Krisztusban való
élet depressziómentes, bőséges és teljes.
Végül egy idézet:
167. A naimi ifjú föltámasztása.
„És lőn azután, egy városba méne, mely Naimnak neveztetik..., mikor pedig a
város kapujához közelgett, íme egy halott viteték ki, egyetlen fia anyjának, ki özvegy
vala...” (Luk. 7,11).
a) „Naim” annyit jelent, mint „kedves”. Mily kontraszt a város neve s e szomorú
menet közt. A világ, az élet egy-egy „Naim”, kedves helyeink vannak benne, de
szomorú menetek vonulnak végig rajtuk; nemcsak menyasszonyokkal, de bánatos
özvegyekkel is találkozunk. – A hitnek világosságában még szomorúbb vonások
ötlenek szemünkbe; holt lelkekkel találkozunk, kiknek sírja a kárhozat. Ez árnyaktól
nekünk magunknak nem szabad elhervadnunk; a lélek bizalmát s erejét nem szabad
elvesztenünk. Bármily árnyak essenek is ránk, a sötétségnek nem szabad győznie
lelkünk fölött. A széthúzó erőknek nem szabad szétszakítaniok az én lelkem
szimmetriáját. Központom az Isten; bízom benne, s tudom, hogy ő jó; tudom azt is,
hogy lelkem fényforrás, égő mécs. Dosztojevszkij szavában is hiszek, ki a szibériai
fogházakból azt írta: „itt is lehet ideális életet élni”. Minden jó nekem, Uram, ami
neked jó; semmi sem késő nekem, semmi sem korán. A korán elhalt ifjú ideálisan
halhat meg, s özvegy anyja gyászfátyolban is ideálisan élhet, ha benned s belőled
él.
(Forrás: Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumokról I.)
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Rizmayer Péter
Jumanji – A következő szint
Nemrég megnéztük a Jumanji – A következő szint című filmet a
moziban a családommal. Ha esetleg valaki nem ismerné, a film
egy fantasztikus kalandfilmjáték (egy filmsorozat 3. része), ahol a
szereplők belekerülnek egy videojátékba, a játék egy-egy
karakterévé változnak át, aki rendkívüli képességekkel bír. Egy
filmről készült rövid promóciós cikk úgy fogalmazott, hogy a
játékosok különféle avatárok testébe bújnak. Avatárnak a
számítógépes játékokban a játékbeli karaktert hívják, azonban a szó jóval
régebbről, a hinduizmusból ered, ahol az „…avatára egy isten alászállása, testet
öltése a földön”. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Avat%C3%A1r_(egy%C3%A9rtelm%C5%B1s%C3%ADt%C5%91_lap) A
filmnek ebben a részében van két idősebb szereplő is, akik korábban egy jóhírű
éttermet vezettek, barátok voltak, de az étterem eladásán összevesztek, évek óta
nem látták egymást, de most az egyik eljön a másikhoz. Ők is bekerülnek a játékba,
ahol kiderül, hogy valójában elbúcsúzni (és persze kibékülni is) jött el régi barátjához,
mert halálos beteg. A játékbeli karaktere (végül, egy karaktercsere után) egy
szárnyas fekete ló (pegazus) lesz. Rendkívül örül a játékbeli szabadságának, a
repülni tudásának, és ő az, aki a játék végén úgy dönt, hogy nem tér vissza a
valóságba, hanem Jumanjiban marad.
Amikor kijöttem a moziból, az jutott eszembe, hogy ez az egész átváltozás
hasonlít arra, mint amikor egy ember a szentté válás útjára lép. A szentté válás
mozgatórugója az, hogy az ember szerelmes lesz Istenbe. (Ehhez az úthoz mindenekelőtt
egy jó lelki vezetőt kell találni, mint amilyen számunkra Pável Márta, akinek ezúton is köszönök
mindent.) Hogy lélekben minél kevesebb válassza el Tőle, megválik rossz

tulajdonságaitól. Isten a saját gyermekéért megtesz mindent. Árasztja rá a
kegyelmeket, mivel lelkileg egyre mélyebbre tudja vinni, egyre mélyebbre viszi
Önmagába. Az út során az ember egyre több másik világot, más létformát fedez
fel. Nem ez a cél, de mellesleg jártas lesz ezekben a létformákban. A más létformák
lényeivel kapcsolatot létesít. Ezek a lények keresik őt, mert világít. Ezek a lények Isten
fényét nem bírják ki, de az ő közvetítésével igen. Emiatt rendkívül fontos a szerepe.
Mindeközben – a tisztulása során – visszakapja régi, az elkövetett bűnök miatt
elfelejtett tulajdonságait, pl. a repülés képességét. És így visszajutottunk a filmhez.
Valójában ez a következő szint, de már nem a játékban.
A filmnek persze a szórakoztatás a célja, és nem a szentté válásról való
elgondolkodás, mégis ez az összekapcsolódás valahol a mélyben bennem
megtörtént, vagyis megtörténhet. A film mozgatórugója az emberi nyomorúságból
való kitörés vágya. És ennek a kitörésnek a célja nem az anyagi biztonság, hanem
a teljes földi 3D rendszerből történő kiszakadás, vagy inkább a teljes univerzális
rendszerből való kiszakadás, hazatérés a végső, igazi „otthonba”, Istenbe. Vagyis –
földi szemszögből – a szentté válás. (A Marvel filmuniverzumban is például számomra Marvel
kapitány(nő) személyében a szent archetípusát jelenítették meg azzal, ahogyan „fénylik”, tud repülni,

Persze a szent nem menekülhet el a valóságból egy
játékba, itt kell szentté válni, ami nem könnyű feladat. A „kijárkálás” más
dimenziókba azonban a fejlődése során szerves része lesz az életének. Szerintem ez
a „rész” mindenkit érdekel, csak az odavezető, kemény, lemondásokkal teli út nem
univerzális jó feladatai vannak.)
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vonzó, vagy legalábbis keveseknek a mai világban. Pedig ha valaki igazán jó akar
lenni, annak ezt a Jézus által mutatott keskeny utat kell választania.
Nemrég gondolkodtam
arról, hogy Isten szigora
mögött
a
mélységes
szeretete áll. Vagyis ennek a
szigornak nem ellenállni kell,
hanem megköszönni, hogy
ilyen
szigorú,
mert
ez
kizárólag
a
szeretetből
fakad,
és
érted
van,
miattad, mert ennyire szeret.
Gondolkodtam a tudás és
szeretet viszonyáról is. Az
ember
sok
mindent
megtudhat, azonban egy
bizonyos szint felett már
képtelen megérteni a sokkal
összetettebb, részletesebb,
bonyolultabb,
vagy
egészen más – nem földi –
szerkezetű
dolgokat.
Ugyanakkor a szív – ha valaki
igazán szeret – képes
áthatolni
mindenen
és
eljutni a legfelsőbb régióba.
Gondoljunk arra, hogy a 4
őselem (víz, föld, levegő, tűz)
közül egyedül a tűz az, amely felfelé, egyenesen felfelé indul.

Pável Márta
Kit illik jobban szeretni, az embert vagy az állatokat?
Ez a kérdés az emberek között elég gyakran újra és újra
kérdésessé válik. Főleg akkor, amikor az emberi nem lelki, erkölcsi,
spirituális intelligenciája visszafejlődik, zuhan a materiális szintje
legmélyére. Befedi a kosz az emberi magasabb szintű réteget, a
lényeget a Föld sara, és elveszti az emberi méltóságát. A
viselkedés minőségében is látszik, ez persze nem ok arra, hogy az állatokat az
emberek elé tegyük. Tudom, ezzel sokan nem értenek egyet.
Úgy gondolom, hogy az emberek nem szeretik a tükröket, amit más tart eléjük. Igaz
joggal várjuk, ha mi azok vagyunk, a többi ember is tudatos legyen. De sajnos ez
félig van így, mert van olyan is, aki tudatosan rossz, és ilyenkor inkább jó lenni azzal
a lénnyel, akinek a tudatossága megközelítőleg se annyi, pl. az állatnak, de nem is
várunk el tőle annyit, és nem is csalódunk benne. Az állatoknak fajonként
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gyakorlatilag van egy jellemzője, mondjuk a kutya hűséges, és a macska kis pimasz
satöbbi. Természetesen elfogadjuk úgy, ahogy vannak, mert egyik sem szól vissza.
Úgy látom, amelyik ember kicseréli az állatot az emberrel, annak van egy kis
diktatórikus hajlama, nem bírja elviselni, hogy a másik ember esetleg visszaszól neki.
Esetleg nem kívánatos, de jogos véleményt alkot, ami tán nem egyezik meg azzal,
amit hallani akarna. Sok ilyen kisdiktátor van, a többség tapasztalatom szerint erősen
liberálisnak vallja magát-. (Ez ma a politikában is jól látható: csak az ő véleménye jó, ha nem az
van, tüntet, támad, hencsereg a földön, meg miegymás.)

Visszatérve az állatokra, valóban amikor az embert, egy embertársától is - ez elég
sűrűn előfordul… -, nagy
rúgás éri, akkor valóban
ránézel az ártatlan szemű
kutyára,
és
szívesen
kicserélnéd a tirpák embert
rá. Megértem, néha nekem
is becsúszik egy-egy ilyen
érzés. Ilyen és hasonló
esetek miatt növekszik a
szemünkben a hallgatag
állat, a
hazug, kétszínű,
parázna, egoista emberrel
szemben. Viszont nekünk
nem az a dolgunk, hogy
méricskéljük és ítélgessük az
embert, még ha kényelmes
is lenne, hanem próbáljuk
meg minden emberből
kihozni, ami a legtöbb.
Tegnap este volt egy ilyen depresszív hangulatom, sok csalódás ért, nekem nem
használ ez a karácsonyi ünnepkör. Megnéztem a Néri Szent Fülöpről szóló filmet, és
elszégyelltem magam, mert rájöttem, hogy a legótvarabb kinézetű embert,
gyereket is nagy szeretettel fogadta. Sőt, azokat fogadta leginkább, és nem nézte,
nem érdekelte, nem ijedt meg, ha nem hittek, nem bíztak Istenben. Belőle csak Isten
ragyogott, és mindig győzött. Szégyelltem magamat (mert nekem sokszor a feladás
forog a fejemben…), mert át tudja őket alakítani Istennel, és őt egyáltalán semmi
más nem érdekelte, csak nyomta azt a fényt, ami Tőle van. Elképesztő volt, hogy
Isten akaratának megfelelően cselekedett. Néri Szt. Fülöp személye mindig
megható, szinte irigyeli az ember, miért nem lehetek ilyen? De nézve is erőt ad, azt
mondatja velem, hogy kelj föl, folytasd, ne add föl! „Nagyon fontos, hogy a
Világítótornyokat ne zaklassák fel a viharok, miközben küldik fényüket. Különben,
használhatatlanná válnak.” KRYON.HU
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Márkus Edit
Misztikus út
Márta szavai nyomán elindult bennem egy gondolat, amely még most
sem hagy nyugodni. Olyan érzésem van, mintha egy apró fehér
hópihéből egy lavina készülne, csak egyre nő, egyre inkább
hatalmába kerít ez a gondolat.
Szent Józsefről beszélt Márta, nagyon új, páratlan megközelítésben.
Ritkán esik Róla szó, pedig tettei alapján alapvető jelentőségű ez a
Szent. Az a mély megértés jellemzi, ami keveseknek adatott meg még az apostolok
közül is. Szűzanyát maga mellé vette, megértette egyből, mi az Ő szerepe. Nem
menekült a feladat elől. Elfogadta, és felnőtt a feladathoz. Nem sajnálta magát,
hogy mi lesz az ő földi életével. Ember tervez, Isten végez – kívánkozik ide ez a
közhelyszerűnek látszó, magát nagyon gyakran bemutató mély igazság. József
felfogta, hogy gondoskodni kell az Égi kincsről.

Ez azonban magában még kevés lett volna. Az Úton, amin járt, fülre és szemre volt
szüksége. Persze mindenkinek van füle és szeme, csak kevés az igazán látó szem és
halló fül. Márta szavai csengenek bennem megint: „Akinek füle van, az hallja meg!”
József meghallotta, hogy el kell menekülniük Egyiptomba. Belegondoltam egy
pillanatra, mi történt volna, ha nem hallja meg… Ha akkor éppen nem figyel, vagy
lelki szárazsága van… Pedig az ember esendő, de ezt Ő ott nem engedhette meg
magának, mert vigyáznia kellett a Kincsre. „Addig maradt Jézussal, amíg János fel
nem nőtt”: Márta szavai ívet adnak e két ember feladatának. Ez a két ember hű
társa maradt Jézusnak, végig kitartott mellette. A sor aztán folytatódik: Szűzanya,
Lázár, Márta, Mária, az apostolok… azután a Szentek, akik beszélnek Jézussal: Avilai
Szent Teréz, Szent Ignác, Néri Szent Fülöp, Pio atya…
Kik ezek az emberek? Mit tudnak, amit a többiek nem? Van szemük és fülük, amit
tényleg használnak. Misztikusok, mondhatjuk Rájuk, ha mindenáron kategóriába

8

akarjuk Őket sorolni. Az Istennel való párbeszéd azonban mindenki számára
elengedhetetlen a keresztény úton. Ha vakok maradunk, nem biztos, hogy célba
találunk, illetve a célba érés valószínűsége nagyon kicsi. Saulból Pállá kell
változnunk. Megvan hozzá a képességünk, az eszközünk, nem mondhatjuk, hogy
nekünk nem megy. A fenti példák pedig előttünk járnak, segítenek, súgnak. Nem
vagyunk egyedül az Úton. Teljen így az Új Évünk, hogy hallunk és látunk!
Szeibert Márton
Isten átszellőztet…
A legegészségesebb állapot az Istenben levés. Ha a lélek nem
Istenben van, akkor sosem lesz teljesen egészséges. Az Istentől való
elzárkózásnak különböző szintjei lehetnek. Minél inkább bezárkózik
egy lélek önmagában, minél kevésbé nyitott Isten felé, annál inkább
„beleposhad” a zártságába. A nyitott lélek azonban frissen
átszellőztetett az isteni napfény üdeségében, tehát egészségesebb.
A teljesen elzárt lélek a folyamatos halál állapotát éli meg, bár sohasem hal meg.
Amikor egy lélek távolodik Istentől, dimenziót zuhan, akkor tulajdonképpen a
zártságát növeli, jobban elzárja magát Istentől. Minden lélek az Istentől nyeri a
fényét, ezért minél jobban elzárja magát Istentől, annál sötétebb lesz. A nyitott lélek
tiszta, mert Isten fénye folyamatosan átjárja, azaz egyfajta áramlás van: Istentől
kapja az erőt és a többi lélek felé sugározza tovább. Ezzel szemben a bezárt lélekben
nincs áramlás, nincsen semmi, csak a sötét unalom, poshadás párosítva a fagyos
hidegséggel. Éppen ezért szüksége van valamire, ami enyhíti ezt az állapotot, de a
valódi megoldás helyett, hogy kicsit kinyissa magát, ehelyett inkább csak „energiát”
próbál lopni.
De hogyan képzeljem el, hogy mi az az energia, és miben más mint a lélek fénye?
Szerintem a lélek fénye az a fény, ami Istentől sugárzik és a lelkeket annyira járja át,
amennyire nyitottak Isten felé. Egy lény energiája ezzel szemben – egy hasonlattal
élve – olyan, mint a napra kitett kőnek a melegsége. Ha a követ árnyékba teszem,
akkor a fénye egyből gyengébb lesz, mert nem tükrözi az Isten fényét, viszont a
hőmérséklete, az energiája egy darabig még megmarad. Ilyen módon
elképzelhető, hogy egy lélek amikor lezuhan, amikor a zártságát növeli, akkor bár
rögtön sötétebb lesz, de még sokáig érződik benne a melegség. Ez azoknak a sötét
lényeknek kedvez, akik energiát akarnak nyerni ebből a lényből, de a fénye zavarta
őket. Ezért lehúzzák a sötétbe a lényt, hogy úgy élvezhessék tovább az energiáját,
hogy közben a fénye ne legyen zavaró.
Pável Márta

LELKISÉG – ÚJÉVI TANÁCSOK
 Amikor fáj, figyelj. Az élet próbál neked valamit tanítani.
 Három megoldás van minden problémára: elfogadni, változtatni, vagy elengedni. Ha nem tudod elfogadni, változtass. Ha
nem tudsz rajta változtatni, akkor engedd el.
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 Engedd, hogy az emberek megítéljenek. Engedd, hogy félreértsenek. Engedd,
hogy pletykáljanak rólad. Az, amit rólad gondolnak, nem a te problémád. Véleményük nem fogja a
számláidat kifizetni. Tehát
maradj kedves, szeress kitartóan és légy szabad
egyéniség, bármit is mondanak vagy tesznek, soha
ne kételkedj értékességedben és az igazság szépségében. Ragyogj tovább és
hagyd a gyűlölködőket
gyűlölködni.

 Mindegy mennyire tanultnak, tehetségesnek,
menőnek, vagy gazdagnak hiszed magad, az,
ahogyan másokkal
bánsz, végeredményben
mindent elmond rólad. A
becsületesség minden.
 Minél kevésbé érdekel, hogy mit gondolnak rólad az emberek, annál
boldogabb leszel.
 A csend a legjobb válasz annak, aki nem értékeli a szavaidat.
 Ha azt hiszed, minden valaki másnak a hibája, akkor sokat fogsz szenvedni. Majd amikor megérted, hogy minden belőled indul ki, akkor
fogsz békére és örömre lelni.
 Ahol nincs tisztelet, ott szeretet sincs.
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KERTÉSZET
Varga Márta

Téli tanácsok …
MIT IS TEHETÜNK TÉLEN?
HÁT TÖBBNYIRE NÉZEGETHETJÜK, ÖTLETELHETÜNK, MIT HO11
GYAN TEGYÜNK.
Csak úgy csendben kérdezem, mindenki tudja ezt a törvényt?
Én ugyanis nem tudtam…, kivonat.
http://ankert.hu/fakivagas-maganteruleten-es-kozteruleten-mit-kell-tudni/
„A helyi önkormányzat ugyanis megalkothat egy olyan helyi rendeletet,
amelyben a magánterületen lévő fák kivágását hatósági engedélyhez köti.
Ezért mielőtt nekiállnánk kivágni a fát, tájékozódjunk, hogy vajon településünkön van-e speciális rendelet.
Ha van, akkor engedélyezni kell a fa kivágását, és ezt az engedélykérelmet
akár egy helyszíni vizsgálat is követheti. Több budapesti kerületben például az
önkormányzat már alkotott ilyen rendeletet érdemes tehát előzetesen érdeklődni, nehogy büntetés legyen a vége a fakivágási akcióinknak. Bizonyos esetekben a fa pótlásáról is rendelkezhet az önkormányzat, vagy az pénzben is
kiváltható, de ez akár a százezres összeget is meghaladhatja.”
Jó tavaszvárást!

AQUILA HUMOR
Tegnap a Kosmos étteremben lövöldözés tört ki 2 rivális
banda között. A közelben tartózkodó ügyeletes rendőröknek sikerült elmenekülniük.
A régészek találnak egy múmiát. Először az amerikaiak
kapják meg vizsgálatra, akik a következő diagnózissal állnak elő:
– Ez a múmia megközelítőleg 2500 vagy 3000 éves lehet.
– Az angolok is megkapják a testet, akik így küldik tovább:
– Ez a múmia megközelítőleg 2800 évvel ezelőtt lett eltemetve.
– Az oroszok is megvizsgálják, majd megállapítják:
– Ez a múmia pontosan 2786 éves és hat hónapos.
– Honnan tudják ilyen pontosan? – kérdezik a többiek. Mire az oroszok:
– Bevallotta!
1953-ban fejtágító falugyűlést tartanak. A beszéd után a szónok így szól:
Elvtársak, várom a kérdéseiket!
– Nekem volna három kérdésem – jelentkezik Kohn bácsi – Hová lett a
hús, hová lett a kenyér és hová lett a bor?

Egy hét múlva ismét falugyűlés, a szónok ismét kérdésekre vár.
Jelentkezik Grün bácsi.
– Nekem csak egy kérdésem volna: hová lett a Kohn?

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, mielőtt rendes tag lehetne.
Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk
egyébként sem fizetni. Így nem is ömlenek hozzánk a jelentkezők…
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó
munkához, jelentkezzen tagjelöltnek, várjuk.
Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.
Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök
Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen bejegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető
Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként
„pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes pártprogramunk is ott olvasható:
www.aquilapart.hu
Itt minden információt megtalálhat rólunk.
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