
A zen-buddhista televízió fér�bemondón®je vagyok, magasságom 171 enti us-que, mélységem. . . , putty. . . putty. . . putty. . .HeavenEveryone is trying to get to the bar.The name of the bar, the bar is alled Heaven.The band in Heaven plays my favorite song.They play it one again, they play it all night long.Heaven is a plae where nothing ever happens.Heaven is a plae where nothing ever happens.There is a party, everyone is there.Everyone will leave at exatly the same time.Its hard to imagine that nothing at allould be so exiting, and so muh fun.Heaven is a plae where nothing ever happens.Heaven is a plae where nothing ever happens.When this kiss is over it will start again.It will not be any different, it will be exatly the same.It's hard to imagine that nothing at allould be so exiting, ould be so muh fun.Heaven is a plae where nothing every happens.Heaven is a plae where nothing every happens.Miközben Pál Athénben várta ®ket, háborgott a lelke, mert látta, hogy aváros tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidók-kal és a hozzájuk satlakozott istenfél®kkel; a f®téren pedig azokkal, akiketéppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus �lozófus is vitázott vele, akikközül egyesek ezt kérdezték: �Mit akarhat ez a feseg® mondani?� Mások eztmondták: "Úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdet®je", mivel Jézust és afeltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkér-dezték t®le: �Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert,amint halljuk, idegenszer¶ dolgokkal hozakodsz el®; szeretnénk tehát megér-teni, hogy mir®l is van szó.� Az athéniek és a bevándorolt idegenek ugyanisegyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mond-



janak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt:�Athéni fér�ak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak tite-ket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyanoltárt is, amelyre ez volt felírva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. Akit tehátti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette avilágot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakikemberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, minthahiányt szenvedne valamib®l; hiszen ® ad mindenkinek életet, leheletet és min-dent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérb®l teremtette, hogy lakjon aföld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait,hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen ninsis messzire egyikünkt®l sem; mert ®benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogya ti költ®itek közül is mondták némelyek: Bizony, az ® nemzetsége vagyunk.Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogyaranyhoz vagy ezüsthöz vagy k®höz, m¶vészi alkotáshoz vagy emberi elkép-zeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság id®szakait ugyan elnézte Isten, demost azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azértrendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földke-rekség fölött egy fér� által, akit erre kiválasztott, akir®l bizonyságot adottmindenki el®tt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.� Amikor a halottakfeltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták:�Majd meghallgatunk err®l máskor is.� Pál ezután eltávozott közülük. Né-hány fér� azonban satlakozott hozzá, és hív®vé lett: közöttük az areopágitaDioniziosz is, egy Damarisz nev¶ asszony, és velük együtt mások.A szeretetet nem keresi az ember, hanem találja. Véleményem szerint osto-baság kutatni utána, meg aztán igazán gyakran ártalmas is.. . .Egy kisit kevesebb szeretetet, ha lehetséges, és egy kisit több elemi tisztes-séget.
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2A Heisenberg-féle határozatlansági összefüggések elvi korlátot állítanak a vi-lág mehanisztikus megismerhet®sége elé. Megd®lt a determinisztikus világ-kép, a Laplae-démon elvileg sem létezhet, mivel nem lehetséges egy adottid®pillanatban a világegyetemet alkotó részeskék helyét és sebességét megis-merni abszolút pontossággal. A mehanisztikusan determinisztikus világképhelyébe egy sokkal gazdagabb, lehet®ségekkel teli világszemléletet kaptunk



a kvantummehanikától serébe: a világ nem meghatározott eleve eldöntöttvalami, amelyben mi emberek (és minden más is) supán statiszta szerepetjátszunk. A �zikai mérés alaptörvényéb®l (a mérés valószín¶ségi értelmezé-séb®l), valamint a mehanisztikus determináiót megdönt® Heisenberg-félehatározatlansági reláiókból következend®en a világ minden pillanatban új-jászületik, az újjászületés permanens állapotában van.Milyen borzalmas, amikor az ember azt mondja valakinek: szeretlek, és avonal másik végér®l visszakiabálnak, hogy: �Tessék?� Egész nap szemelvé-nyeket olvastam a Védántából. A házastársak szolgálják egymást. Emeljékfel, segítsék, er®sítsék egymást, de mindenekfölött: szolgálják. Neveljék felgyermekeiket besülettel, szeret®n és távolságot tartva. A gyermek vendég aházban, akit szeretni és tisztelni kell � sohasem birtokolni, hiszen ® Istené.Pompás hajnalban fürge szerelvény vágtat, robog velünkOsztrák öngyújtód lángja fellobban, Krakkó felé megyünkSzemedben tükröz®dik az étkez® kosiSörfoltos abroszunkon hatvanöt zlotyiAblak üvegében látom régi aromatPlovdiv igartettám végén ég® parazsat.KávéKávé tea ukor rum bummhttp://kaveonline.org
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