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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://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. 
 
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 

Nyílt levél a FIDESZ-KORMÁNYHOZ: átverték a szavazó-

kat 
Nem erre szavazott az ország nagy része! A Fidesz-kormány csalárdul 
megszegte a választási ígéretét! Még meg sem alakult a Fidesz-kor-
mány, és máris átverte az őt megválasztókat. A Fideszt nem a két szép 

szeméért, nem a Mészáros Lőrinc és egyéb kebelbaráti pénzverő akciókért választották 
meg, hanem legfőként azért, mert megígérte, hogy nem kerülünk bele a háborúba, hogy 
távol tartjuk magunkat tőle, nem küldünk fegyvereket stb. Nem telt el két hét, és halljuk, 
hogy Szijjártó úr a NATO-val megegyezett, sőt – a lapok híradása szerint – be is fizettek 
több millió forintot azért, hogy támogassuk az ukrán harcokat…?!! Mire föl? Tudjuk, NATO 
tagok vagyunk, vannak sajnos kötelezettségeink, DE EZT akkor is tudták, amikor kimara-
dást ígértek! Miért ez a kétszínűség? Sajnos mi a NATO része vagyunk, az Európai Unió 
része vagyunk, mindenütt csak zsarolnak minket, mindenütt csak az megy…, vagy nem is 
zsarolnak …, csak itt is félrevezetnek? Közben mi magyarok olyanokat teszünk meg, amit 
nem akarunk! Nem értem, miért olyan feledékeny a magyar kormány? Szijjártó úr felvette 
az orosz kitüntetést, most nem pirul az orcája? Oda mer majd menni, mer majd beszélni 
Putyinnal? Putyin helyében megszakítanám a kapcsolatot az ilyen kétszínű, két kapura ját-
szó vezetőkkel. 

Mi, a magyar nép, akinek nagyrésze nem hiszi el az USA-maszlagot /mert józan/, látja vi-
láguralmi törekvéseiket, az erkölcs, a hit, a nemzet, a család szétzilálására irányuló tette-
iket, nem akarunk a liberális nyugattal tartani! Halál (lelki, erkölcsi, emberjogi) lenne a 
számunkra! Miért olyan nehéz ezt felfogni? De mit tudunk mi, a nép tenni. Azon felül, hogy 

https://sasmarta.blogspot.com/
http://www.ufo-sas.eoldal.hu/
https://isten-az-egyetlen-remenyunk.blogspot.com/
https://tullepes.blogspot.com/
https://sasgondolat.blogspot.com/
https://sasmarta.blogspot.com/2022/04/nyilt-level-fidesz-kormanyhoz-atvertek.html
https://sasmarta.blogspot.com/2022/04/nyilt-level-fidesz-kormanyhoz-atvertek.html
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cikkeket írok, megírom a véleményemet ott a hathatós ima is, igaz. Tüntetni kell(?), s mit 
lehetne még tenni a kétszínűségük, a háborúba való lassú befolyattatásunk ellen? Tenni 
kell az emberséges életünkért, ezt nem lehet eltűrni. 

Miért ilyen kétszínű a magyar kormány? Miért szegi meg a választásokon adott ígéretét, 
hogy nem kerülünk bele a háborúba? Miért olyan fontos nekik a hazug, falloszával zongo-
rázó, a népét kínzó, sanyargató Zelenszkij a magyar szavazókkal szemben? Ha pénzzel 
támogatjuk az igenis indirekt támogatás, a többit még talán nem is tudjuk, mit tettek… Hát 
mit képzelnek magukról, átmentek Gyurcsányba, hogy éjjel-nappal hazudnak nekünk, vagy 
MZP -be, aki naponta mást mondott? Ha eddig Ukrajna minden volt, csak jó nem, és most 
is ugyanaz, akkor ők minden, csak jók nem! Ellátjuk őket, akik ide menekültek, rendben van 
(cserébe tüntetnek ellenünk és gyalázkodnak), de az nincs rendben, ha az átküldött ado-
mányaink nem jut el a néphez, hanem a hadsereg kezébe kerül, teherautókon viszik a har-
coló katonáknak – amint az az átmenekültektől hírlik. Utána kell nézni, mi igaz ebből, s 
akkor ezt másképpen kell tenni. Most akkor megint kit támogatunk? Mi nem egyeztünk ebbe 
bele. 
 
A beleavatkozások sora: gyermekeinket, férjeinket tesszük ki a vérontásnak, miért nem 
lehet ezt felfogni? Ha annyi osztogatni valónk van, miért nem adjuk oda a hajléktalanoknak, 
a szegény cigány embereknek, a kisnyugdíjasoknak, van elég ember, aki az országban éhe-
zik, mert nekik is kéne a pénz, nem a NATO-nak fegyverre! Ezzel csak növelik a vérontás 
idejét, mértékét, elhúzzák a háborút. Erre ki szavazott, ezt ki engedte meg? 

A magyar kormánynak egyszer s mindenkorra meg kéne jegyezni, hogyan, s mire válasz-
tották meg, azt kell csinálnia, nekik sincs joguk mást tenni, nem kell ebben az EU-t utá-
nozni. Nem kéne állandóan másnak az oldalára állni. (A történelem bizonyítja, ez mindig a 
rossz oldal volt, most is ez lenne!) Tessék kimaradni a háborúból, senkinek nem kell a 
háború, mi békét akarunk, ezért is szavaztak annyian a Fideszre, s nem másért! Még egy-
szer mondom: Mi, a nép, békét akarunk, s ezt tartsák be! Tűrhetetlen a kormány – szerin-
tem – sumákolása, sunyizása, ide-oda nyalása, nem beszélve arról, hogy az Európai Unió 
csak zsarol minket. Az Európai Unió erkölcsisége, életfelfogása, nemzetfelfogása nem 
egyezik a magyarokéval, ki kellene lépni. Valamint úgy, ahogyan Putyin megtette, a WHO-
nál meg kéne tagadni a kötelező oltást, hogy bevezessék, vagy onnan is ki kéne lépni. (Saj-
nos eddig mindenhova beléptettek, ahova nem kellett volna.) A NATO is kérdéses. Jó, hogy 
nincs Magyarországnak hadserege, köszönhető az utolsó baloldali garnitúrának, akik fel-
oszlatták, de a NATO is egy púp a hátunkon. Ha mellettük állunk, és az USA-barátoknak 
érdeke a háború – szerintem –, lassan beleviszi magát a NATO is a háborúba, akkor minket 
is belevisz, amúgy is főként a NATO terjeszkedése miatt tört ki a konfliktus (ez egy orosz 
vélemény, amivel egyet is értek). A háborúban mindenki veszít, a választásnál megígérték, 
hogy nem visznek minket bele, követelem, hogy tartsák be az ígéretüket! 
Nem szeretem – és sokan nem szeretjük – azt, amikor hülyének nézik a népet, most itt ez 
megy! Ukrajnában semmi nem változott azóta, amióta mi nem engedtük őket az Európai 
Unióba, most meg odamegy ez a szerencsétlen nő, és viszi nekik a belépési dokumentu-
mokat. Ki kell lépnünk, nekünk ilyen unióban nincs helyünk! Minek vagyunk ott, annyira nem 
nyereséges a dolog, mint amennyire nyomorgatnak minket, maximum kevesebb jut a ha-
veroknak. Nem lehet az, hogy mindig a vesztes oldalán álljunk! Miért kell nekünk Zelensz-
kijt díjazni, aki különböző nyilatkozataiban éjjel-nappal minket gyaláz, zsarol és fenyeget? 
Mi még nem felejtettük el, tudjuk jól, hogy hány oroszt öltek meg, tudjuk jól, hogy a magya-
rok nem beszélhettek magyarul, tudjuk jól, hogy miket tettek a nemzetiségekkel. Azóta sem 
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lett jobb Zelenszkij és a kormánya, sőt ő egy színházat játszik az USA 
és barátainak a rendezésében. Színház; megrendezi a különböző gyil-
kosságokat, majd az oroszokra keni stb., bizonyítani senki sem tud 
semmit, szuper, így kell keveregni, s a nyugati világ mindent beeszik. 
Ugyanis ezt akarják. Miért vagyunk mi az USA csatlósai, kiszolgálói(?), 
ki kell állni ebből a rendszerből, abba kell hagyni, talpra kell állni. Ha 
annyira félnek egyedül lenni, senki oldalán sem csatlósnak lenni, akkor 
nézzék meg, ki lehet itt a nyerő. Itt most az USA, az Európai Unió hosszú 
távon a vesztes szférába fog tartozni. USA talpig elásódott Kínának, az 
EU-ról meg ne is beszéljünk, szét fog esni. Ugye nem gondolják, hogy 
az USA és az EU együtt győzni fog; Oroszország, Kína, India, Távol-ke-
leti, pár dél-amerikai stb. ország ellen? Ha kiprovokálják a világháborút 
(úgy nézem, ez a céljuk) akkor mindenki veszíteni fog, minden romok-
ban lesz, igaz, teljesül hő vágyuk, csökken az emberiség létszáma. De a 
romokon a győztes nem az EU és az USA lesz, sehol sem lesznek. Ezt 
tudom. Nem kéne kétszínűsködni és ide-oda játszadozni, tartani kell a 
választási ígéretet és teljesen, minden szinten ki kell maradni ebből a generált háborúból. 

Végezetül; kóbor hírek szerint M.-re cserélnék az emberi erőforrások miniszterét, K.-t sem 
sajnálom, mennie kell. De nem értem, nem volt még elég botrány, egy keresztény kormány 
– nyilvánoságra jutott hír, miszerint – orgiában résztvevőre bízná a tárcát? Nincs jobb? 
Ilyenünk már volt, aki csatornán mászik le, meg a győri rettenet is, ilyen gyenge a válasz-
ték?  

Ébresztő, FIDESZ, mikor hónapokkal ezelőtt írtam MZP-ről, az szó szerint bejött, olvassák 
amit írok, mind igaz lett, tudom; nem lesz így jó, higgyenek nekem, ha így folytatják, még 
kisebb országunk lesz – ha lesz valami is… – mint eddig. 

  
Pável Márta 

BÉKÉT AKARUNK! 

Nem akarok háborút! Nagyon úgy tűnik a helyzet a mostani eszement 

politikusokkal, hogy a harmadik világháború kirobbantását célozta meg 

az USA. Nem hiszem, hogy elfogult lennék, J. Biden olyan 

nyilatkozatokat tesz, amely életveszélyesek a világra nézve is. 

Szememben az USA még az eddiginél is mélyebbre süllyedt, mikor ezt a 

bábot, ezt a súlyosan  retardált embert tette meg elnöknek. Bármit mond 

(és szakadatlan mondja …), tesz, és szinte az egész világot tűzbe boríthatja, ez Amerikának 

a felelőtlensége. Az én szememben most érte el USA a legnagyobb zuhanást, nem volt 

nekik jó az előző elnök, Ő biztosan nem vitte volna háborúba a világot. Erre várnak, mert 

mélyponton az USA gazdasága és most a legtöbb az adóssága, és csak  nyomják a semmit 

sem érő papirpénzüket. Ha nem akarnak még mélyebre zuhanni, akkor háború kell nekik, 

s erre is törekszenek. Semmi nem számít nekik, eddig sem számított. Halom fegyvert, 

amerikai zsoldosokat küldenek Ukrajnába, a tüzet nem lehet olajjal eloltani, USA pedig nem 

is akarja eloltani, hanem háborút akar – magától jó messze – itt, a szomszédságunkban.  
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Egyszerűen nem tudom hova tenni ezt az emberi gonoszságot, primitívséget, mert 

pénzéhség, emberek manipulálása és korrupció jön Amerikából. A döntését – az ő 

csatlósaitól – Európában is sok ország ész nélkül követi, és szajkózzák a szöveget, mintha 

gondolkozni már képtelenek lennének. Nem tudom elképzelni, hogy miért  ilyen az ember, 

miért őrült meg, mikor lesz már ennek vége? Nem akarok Ukrajnát Magyarországból, sem 

a világból, békét szeretnénk, mindenáron békét! BÉKÉT! Nem lehet elégszer elmondani, 

hogy ez lenne szükséges az emberiségnek, normális gondolkodású vezetés kellene, de  

nincs. MINDENÁRON BÉKÉT SZERETNÉNK!  Nem lehet elégszer elmondani, hogy erre lenne 

szüksége az emberiségnek, Isten parancsa szerinti szeretetre, ami békét szülne. 

 

Május, a Szűzanya hónapja 

 

Kis Enikő 

Az édesanyák igenje 
 

Amikor Gábriel angyal meglátogatja a boldogságos Szűz Máriát, és közli vele 

a Fogantatás hírét, Szűzanya válasza csak ennyi: „Íme az Úr szolgáló-leánya, legyen nekem 
a te igéd szerint!” Ezzel az egy mondattal Mária arra vállalkozott, hogy édesanyja lesz földi 

életében az Istennek és az idők végezetéig minden embernek.  

Belegondoltunk-e valaha, hogy mire is mondott IGEN-t? Hiszen ebben az egyszerű 

válaszban benne van a részesülés Isten földi létének minden örömében és bánatában! Ez 

az egy mondat igen a betlehemi éjszakára, igen 33 év minden csodájára, tanítására és 

szenvedésére. Igen: a Golgotára. 

Ha egy nő tudatosan és szeretettel vállal 

gyermeket, Szűzanya lesz az ő példaképe. Kell, 

hogy az legyen, hiszen az új édesanya kaput nyit 

egy új léleknek ebbe a földi világba, annak minden 

felelősségével, örömével és bánatával.  

Amikor egy újdonsült édesanya igent mond egy új 

kis ember születésére, abba nem csupán a baba 

kihordása tartozik bele. Minden édesanya igent 

mond a megfelelő pillanatban a létezés minden 

történésére, eseményére, amelyet a születendő 

gyermekével fog megélni és igenje érvényes arra 

a kísérő szerepre is, amely őt illeti meg ezekben.  

Igent mond minden aggodalomra, minden bánatra, 

minden félelemre, amelyet a születendő lény 

okozni fog neki és még csak nem is tudhatja előre, 

hogy milyen a természete annak, aki rá lesz bízva. 

De igent mond az örömökre is. Az első és azután 

következő összes mosolyra. Az apró lábak első 
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lépteire, az iskola kapuján belépő elsős kis léptekre, a ballagó véndiák lépteire, a büszke 

vőlegény vagy boldog menyasszony lépteire az oltár útján, az újabb újdonsült szülők 

gyermeket hordó lépteire. A leendő keresztény Istent kereső  és – remélhetőleg – 

megtaláló lépteire. Igent a kis játékokra és a nagy játszmákra is. Ahogy telik az idő, úgy 

válik egyre súlyosabbá a kimondott igen. Ahogy nő a súlya, úgy mélyül az értelme, tágul az 

érvényessége. 

Az édesanyák „igen”-je a legkockázatosabb vállalás, amelynek valódi tétje az idő múlásával 

teljesen előreláthatalanul nyilvánul meg. Ennek az „igen”-nek az egyetlen biztosítéka az 

Istenbe vetett bizalom és ráhagyatkozás lehet, aki a feladathoz erőt, hitet, kitartást ad. Az 

a feltétel nélküli ráhagyatkozás, amellyel Mária vállalta Istenanyaságát. Amikor valóban 

Szűzanya a felelősségteljes édesanyák példaképe, akkor igenjük nem csupán vállaló igen. 

Az ilyen édesanya „igen”-je termékeny, támogató, 

kitartó, odaadó, Istenhez vezető igen.  

Isten áldása kísérjen minden édesanyát vállalása 

teljesítésében! 

  

Gondolat… 
A gonosz megértésének feltétele igaz volta lenne. Ám 

ha ennek a feltételnek megfelelne, már meg is szűnne 

gonosznak lenni, mivel az igaz és a jó nem különbözik. 

Megérteni valamit ugyanis nem más, mint megragadni 

valamely tárgy viszonyát a renddel és a harmóniával, 

amelynek törvényei bennünk élnek. De ha a rossznak 

semmi kapcsolata a renddel, sőt annak éppen 

ellentéte, ugyan mi módon vennénk észre bármilyen 

hasonlóságot? – következésképpen: van mód a 

megértésre? 

Saint-Martin 

 

 

Marton Janka 

Szűzanya nagysága 
Egy felvételen láttam, ahogy Michelangelo Firenzei Pieta szobrát restaurálták, 

vagyis megtisztították a márványt, és újra magával ragadott a számomra 

mindig is nagyon kedves Krisztus és Mária arc: ahogy egymáshoz hajolnak és a test 

meggyötörtségén túl, a szenvedések lenyomatai mögött az arcukon mérhetetlen, földöntúli 

szeretet és béke sugárzik.  
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Majd eszembe jutott, ahogy Nagypénteken Jézus szenvedéstörténetének felolvasása 

közben lélekben Mária mellett állva megütött a mélységes anyai fájdalma. És ahogy most 

néztem a Pieta arcait, újra megérintett ez a mérhetetlen fájdalom... Egy lélekben tiszta 

fiatal lány, aki elfogadja Isten akaratát, a kiválasztottságot, hogy emberfeletti módon 

felfordul az élete, hogy olyan úton halad, melyre nincsenek példák, semmilye sincs földi 

értelemben csak az Isteni akartba vetett bizalom... Azután látja ennek az akaratnak a 

kibontakozását, Jézus nagyságát, hatalmát az anyag felett, csodáit, kiteljesedését, 

tanításának földöntúli bölcsességét, s végül hirtelen mindez megszakad... S a döntő 

órákban Fia nem használja mindenek feletti hatalmát, nem menti meg csodával magát, nem 

fordul földi síkon az őt szétmarcangoló gonosz ellen, hanem átadja testét az emberben 

lévő negatív őrjöngésének... Végignézni ezt az Anyának, aki tudja, hogy Fia milyen erő, 

végignézni tehetetlenül, ahogy megalázzák, kínozzák, megölik... Ahogy a testet, amit szült, 

táplált, nevelt, szeretett agyongyötrik... Látni, hogy mire képes az ember... Minden perc, 

pillanat számára is ostorcsapás, őt is sebzi, kínozza, tépi... felmérhetetlen fájdalom...   

Tudom, hogy ez földi gondolat, de mélyen meghajolok Szűzanyám a nagyságod előtt, hogy 

képes vagy az emberiséget olyan csodálatos módon segíteni, miután végigélted, mit tettünk 

Fiaddal... És azóta is látod, ahogy minden nap lélekben meggyötörjük a bennünk lévő isteni 

lelket, a saját keresztutunkon kínozzuk, mégis körülveszel minket szereteteddel és 

segítesz kijutni a saját magunk által gerjesztett nyomorunkból. Fáradtahatlanul nyújtod a 

kezed, teszed a csodákat és átölelsz anyai jóságoddal minket is... Milyen hatalmas lélek 

vagy Te... 

Michelangelo Pieta-jának arcain már nem a földi szenvedés tükröződik, hanem a fájdalom 

feloldódása a végtelen szeretetben. Emberi formákkal, anyagban kifejezve, csak halvány 

jelzése a valóságnak, de mégis csodálatos. Az arcokon egy földöntúli mosoly, a Isteni 

szeretben való összeérés, az élettelen test mögött a halhatatlan lélek, az Isteni valóság 

győzelmének ragyogása... 

Szűzanyám, mérhetetlenül köszönjük, hogy bár annyiszor megsértettük Szent Fiadat, nem 

fordulsz el tőlünk, hanem szereteted adod... Hogy arra hívsz, tegyük az arcunkat az arcod 

helyére: hogy lágyan boruljunk Fiadhoz, hogy olvadjunk bele ebbe a földöntúli szeretetbe... 

Kérlek, segíts abban, hogy minden fájdalom, amit megélünk vagy amit a világban látunk, 

bármilyen mély és elviselhetetlen, ne válasszon el az Úr szeretetétől, hanem ha 

mélységeket is érint, végül Őbenne tudjon feloldódni. És bármi is történik, mindig, mindig 

tudjuk átadni magunkat annak az Isteni ölelésnek, mely halhatalan lelkünket körülveszi... 

Egy forrongó világban élünk, és nem tudjuk mit hoz a következő nap, békét vagy háborút, 

megkönnyebbülést vagy szenvedést – de ami meg tud menteni a kétségbeeséstől, bármi is 

lesz a világban: az a végtelen szeretet győzelmének bizonyossága minden fájdalom felett...   
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Gondolat 
A papok, ha nem tudnak a fejedelmek zsarnokaivá válni, talpnyalóikká válnak. Félek a 

jezsuitáktól. Ha a fejedelmet sértem meg, csakhamar megfeledkezik rólam, s én őróla. Más 

vidékre, más birodalomba költözöm. Ám ha Rómában megsértem a jezsuitákat, akkor 

Párizsban viszontlátom őket, mindenütt körülvesznek. Leveleket írnak egymásnak, így 

táplálják az ellenségeskedést. Az angolok, ha valamely gaztettet akarnak szidalmazni, azt 

mondják: ez jezsuita hamisság.   

Montesquieu 

(Azért nem ennyire félemetesek -      a szerkesztő) 

 

Oroszi-Kuzmich Kinga 

Istent hibáztatni könnyű 
 

A téma, amire reagálni szeretnék, nem újkeletű, de most a háborúval 

kapcsolatban újra találkoztam vele és megmozgatta a lelkivilágomat. 

Sokféle csapással kapcsolatban lehet hallani, olvasni, hogy miért engedi 

meg ezt Isten, és ha lenne, akkor nem engedné, tehát nincs is. Számomra 

ez hihetetlen mértékig kifacsart gondolkodás, ráadásul sajnos igen beszűkült látásmódot 

takar, máris kifejtem, miért. 

A mai társadalom gondolataiból Isten abszolút száműzött lett. Nem lehet róla iskolákban, 

oktatási intézményekben beszélni, nem része az ünnepeknek, a kultúra is egyre inkább 

igyekszik eltávolodni a vallásos gyökereitől, és egyáltalán, az egyén szintjén, nagy 

százalékban nincs jelen a mindennapokban, na nem önszántából, hanem mert az ember 

száműzte, kitiltotta, kiutasította onnan. Nem vesz tudomást az emberek nagy része 

Istenről, mikor helyesen, szeretetteljesen, igaz módon kellene élni és beszélni, mert saját 

érdekei nem úgy kívánják. Az emberek nagy része, nemhogy Istent nem építi be az életébe, 

de még a másik embertársát is semmibe veszi, ha érdekütközést tapasztal. És nagyon sok 

ember megfeledkezik Istenről, mikor öröm éri és hálával tartozna, mikor segítséget kapott, 

de nem veszi észre, mert persze a jó dolgok csak véletlenül történnek, azt nem egy fölsőbb 

erő okozta, csak úgy megtörtént. 

De amint valami szörnyűség történik, amit ugyan szemmel láthatóan és aggyal követhető 

módon emberi cselekedetek sorából lehet levezetni, vagyis azoknak egyenes 

következménye, akkor azonnal és vehemensen elszedik szegény, mindeddig félreállított 

Istent és kérdőre vonják, hogy hogy engedhette meg a rosszat. Nem is értem, mit képzelnek 

Istenről! Hogy Ő egy robot szolga, akinek kötelessége a jólétünket biztosítani? Ha emberi 

példára vetítjük az egészet, igazán jól látható, milyen visszás a dolog. Egy szülő és gyerek 

viszonyában, a gyerek folyton csak elvár, folyton csak követel, mindig csak kapni akar, és 

mindig csak jót, de közben sem az intő, óvó tanácsra nem hallgat, sem az alapvető, saját 

biztonságát, jólétét szolgáló szabályokat nem tartja be és minimális hálát, odafigyelést sem 

mutat. Hát ki marasztalható el ebben a kapcsolatban? A szülő, aki igyekszik a gyermeknek 
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segíteni, de az semmibe veszi a tanácsait, vagy a gyermek, aki abszolút ámokfutóként és 

szülőjével hálátlanul viselkedik? Számomra egyértelmű a válasz. 

Végső abszurditásként az ember, mint egy sértődött kamasz, aki nem kapta meg, amit 

toporzékolva akart, letagadja a szülő létezését is. Igazán nevetséges hozzáállás.  

Talán elő kellene szedni szintén a fiók mélyére eldugott önkritikát, mind egyéni, mind 

társadalmi szinten, és megnézni, hogy az adott helyzetet mennyiben, hol és milyen módon 

okozta emberi mulasztás, bűn. Ezt meglátva, ezen kéne dolgozni, ezt orvosolni, kijavítani. 

Istenhez pedig hálával és szeretettel fordulni, segítségét kérni (nem követelni) és 

megköszönni. Ez jóval célravezetőbb lenne szerintem. 

 

 

Szeibert Márton 

Egy imádság 
Engem egy nagy Sas tanít imádkozni. 

Szürke és zajos világ vesz körül, a “közepén” állok, becsukom a szememet, 

és bennem az isteni kegyelem fényt gyújt. 

Eddig csak hasztalan futkároztam, és értelmetlen vágyakat hajtottam. De most, ebben a 

pillanatban megállok kicsit, és csukott szemmel nézem a lényeget. 

Istenem, fogalmam sincs, ki ez a por és hamu, aki itt állok. Fogalmam sincs semmiről és 

senkiről. Nem tudom, merre menjek, a szürke köveket melyik oldalról kerüljem meg. 

Most inkább megállok, itt vagyok, kitárom a kezem, veled vagyok. 

Csönd van. Béke van. Jó így. 

Végülis csak egy dolgot akarok: hogy mint egy apró drágakövet tegyél bele a te legszentebb 

és legféltettebb ékszerdobozodba, a többi nagy és csillogó drágakő közé. Ebben a 

környezetben, a te erőddel mindig képes leszek haladni előre. 

Nincs más. 

Ámen 

 

LELKISÉG 

Pável Márta Jézus segítségével  

Jézus Krisztus a porba írogat… 
 

Álságos természet az, ami a Jézus korabeli zsidóknak volt, Jézus 

tanította őket, de nem arra, hogyan árts a másiknak, hanem hogyan 

tartsd be a  törvényeket, ne ölj, stb. Gondolom, bővebben beszélt a 

szeretetről, meg arról is, Isten mit üzent, egyáltalán  hogy vannak Isten 
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dolgai. De az alábbi történetből is látszik, hogy a zsidóknak ez mennyit ért, mert csak azzal 

foglalkoztak, hogy hogyan lehet Jézust bemártani a döntései nyomán. 

Amikor a parázna nőszemélyt odavitték hozzá, akkor mindig kérdéses volt az, hogy mit írt 

Jézus a porba. Mert ha héberül és értelmes szöveget írt volna, akkor leírták volna. Kétszer 

is írt, és kétszer sem írták le, hogy Jézus mit írogatott, sőt azóta sem tudja senki. 

Ma elmélkedésben megkérdeztem Jézust, 

hogy megtudhatnám-e, hogy mit írogatott 

akkor. Azt válaszolta, hogy Ő nem írogatott, 

hanem rajzolt. Mondom, de mit? Azt 

mondja, hogy a sima porba húzogatott 

vonalakat, amivel azt mutatta, próbálta a 

nőnek átadni lelki energia szinten, hogy a 

harmóniát, a törvényt megszegte, sáncokat 

csinált a törvényből, szakadékot okozott a 

törvény és betartása között. A zsidók 

mindenre számítottak, csak erre nem, hogy 

Jézus írogatni fog a földre. A zsidókat 

meghökkentette Jézus, mint mindig, nem 

tudták az egészet hová tenni. S mikor 

kérdezte őket, szépen eloldalogtak, és 

Jézus tovább rajzolt a porba. Megpróbálta 

a nővel érzékeltetni, hogy ezt a szántást, 

szakadást, amit ő csinált a népének a 

törvényében, Ő most megbocsátja,  ezt 

kisimította. Sima lett a talaj, tabula rasa. 

Mondta a nőnek, hogy menj, és többet ne 
vétkezz.  Magyarázat; ne szánts újabb 

barázdákat a bűnöddel. 

Ebből a részből egy dolog tűnik ki. Ha Jézus elé kerülünk minden megváltozik, és a nő 

valószínűleg látta, hogy a halálból menekült meg Jézus által, felfoghatta, hogy 

megmentette őt az Isten. A bűnös kapott egy ajándékot. Mikor mondja neki Jézus, hogy 

menj, és többet ne vétkezzél, nem hányta a szemére, hogy hányszor csalta meg a férjét, 

mit csinált, Jézus egyszerűen húzott egy vonalat, új lap. Innentől menj, és ne vétkezzél 
többet. A porba rajzolással is először lélektől lélekig „beszélt” a nővel, csinált egy 

szakadékot, amivel érzékeltette mit tett, majd elsikálta neki, rendben van, kezdjünk újat. 

Ránk nézve nagyon fontos ez az evangéliumi rész is. Átgondolva Jézus Krisztus 

vezetésével érezhetjük, hogy milyen bűnös, csalfa lények vagyunk, többnyire úgy álljunk az 

Úrhoz – ha állunk.. –, hogy nem mentegetjük magunkat, mert gyalázatosak vagyunk, de 

abba akarjuk hagyni és újra akarjuk kezdeni. Ha ezt tesszük,  akkor biztos lehetünk benne, 

mint itt a nőnél is, hogy nem fog szemrehányást tenni. Nem fogja azt mondani, hogy a 

múltkor is hazudtál, már vagy húsz éve hazudsz. Azt mondja, hogy tiszta lap. Menjél, és ne 
vétkezzél többet. Ez az Isten a mi Istenünk. Nekünk ilyen Istenünk van, aki megbocsát, 

ugyan nem örvendezik, ha újra kezded a bűnt, de kilátásba helyezi, hogy nincs retorzió 
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abban az esetben, ha tényleg mindent megbántál és abbahagyod. Előtte vagy és új életet 

kezdhetsz, és nem hiszem, hogy ennél nagyobb, jóságosabb Isten létezik, mint akitől egy 

ilyen reakciót várhatunk. 

  

Forrás: FB 

 

Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész földet. 

Anthony De Mello 

 

Bánj óvatosan a szavakkal, 

Hiszen bárki helyeselheti azokat. 

Gondolj példamutató életvitellel, 

Hiszen bárki utánozhat. 

Lie-ce 

 

Isten megteremtette a „létezőt” 

az ember pedig megteremtette a „megélt létet”. 

Nikolaus Cusanus 1401-1464 

 

A lótuszról: 

E nemes virág jellemzi a tökéletes ember lelkét, 

mivel a mocskos iszapból emelkedik a magasba, 

és ott a napfényben tárja ki szeplőtlen tisztaságát 

a legyőzött sötétségtől megszabadulva. 

Csou Tun-ji, 1017-1073 
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Szept. 2. Az én oltárom az én hegyem, s kápolnám hegyvidékem. Látok csúcsokat, hegyeket 

hegyek fölött; a fölség, a nagyság, a végtelenség hegyeit, melyekrôl az imádás, a tisztelet s 

hódolat lila párázata s gyorsan emelkedô felhôszárnyak szállnak az ég felé…... A fölséghez 

a tisztelet, a csodálat, a hódolat tapaszt, vele egybeforraszt. Boldog lélek, ki e hegyeken jár 

és lakik. Jézus az Oltáriszentségben e hegyek elsô lakója, a magasságok járója, szirtek 

sasa, sólyma! 

Prohászka 1925. 
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KERTÉSZET 
Rizmayer Péter  

Édesapám tanácsai  

A hosszú és száraz tél/tavasz után végre egy csapadékos április következett. A május is 

reméljük gazdagon fogja aranyat érő esőkkel öntözni a kertjeinket. A csapadék megtartása 

és a növényeink környezetének túlzott felmelegedése ellen javaslom a fűnyesedéket a fá-

ink körül felásott és gyommentesen tartott "tányérokra" teríteni 5-8 cm vastagságban. Je-

lenlegi állás szerint a virágzó növényzetben eddig fagykár nem keletkezet. (Remélhetőleg 

ez így is marad!). A növényvédelem az, amivel most kiemelten kell foglalkozni. 

A gyümölcsfák virágzása lassan befejeződik, ideje megvizsgálni a lombozatot. Amennyiben 

olyan ágrészeket találunk, ahol a levelek és a virágzat is "kókadt/leforrázott" képet mutat, 

az a monília kártételét mutatja. Ezeket a részeket az egészséges részig vissza kell met-

szeni, és a fertőzötteket el kell égetni (nem ledobni, avagy kidobni) az erős továbbfertőzés 

kizárása véget.  

A fák lombkoronája dúsul, a levelek nőnek, amíg el nem érik a végleges nagyságukat. Az 

újonnan nőtt plusz felületek is igénylik a védelmet, tehát permetezést szükséges folytatni, 

kiegészítve lombtrágyával ebben az intenzív növekedési periódusban.  

A gomba és baktérium fertőzések (lisztharmat, monília, tafrina, varasodás) ellen kontakt- 

és felszívódó szerekkel kell védekezni. A réztartalmú szerekkel – ebben a fenológiai sza-

kaszban – csak a javasoltnál kisebb dózissal permetezek, inkább mankoceb hatóanyagút 

használok. 

Sántít a hasonlat, de valahol igaz: a kis terméskezdeményekkel és a fiatal hajtásokkal, 

zsendülő lombozattal mint a "csecsemővel", olyan gondosan, odafigyeléssel szükséges 

bánni.   

A rovarkártevők elleni védekezés a növényvédelem másik fő iránya. Amennyiben a termelt 

cseresznye és meggy kukacos, akkor már érezzük (ugyan már későn) a kérdés fontossá-

gát. 

A megkötött virágokból kialakult gyümölcskezdemények megvédése a rovarkártevőktől 

szakembert is próbára tevő feladat. A cseresznye és meggy esetében védekezni szükséges 

a levéltetvek, a cserebogarak és a cseresznyelégy ellen. Ez utóbbi tömeges rajzásának 

kezdetét a korábban kihelyezett "sárga ragasztólapokról" leolvashatjuk. Vásárolható fel-

szívódó, rövid EÜ várakozási határidejű szer. A korai cseresznyénél 1 alkalommal, a ké-

sőbbieknél – június közepén-végén érők esetében – 2 alkalommal javaslok permetezni. A 

cseresznyelégy elleni védekezés nagy odafigyeléssel végzendő. A sárgalapos előrejelzést 

követően 5-7 nappal kezdjünk el védekezni felszívódó és hosszabb hatástartalmú készít-

ménnyel. A középérésű fajtákat (pl. Germersdorfi) a színeződéskor kell másodszor per-

metezni rövid hatástartalmúval. A késői érésűeket (pl. Katalin) mérlegelem, volt, amikor 

harmadszor is megpermeteztem. A rovarölő permetezéseket mindig kénnel kombinálom. 

A „sárga ragasztólapokat” a cseresznyelégy invázió előrejelzésén túl nagyon hatékonyan 

használom különböző fajú és méretű legyek, darazsak gyérítésére is. Ebben az időszakban 

támad az almamoly, a barackmoly, a szilva-, gyümölcsdarázs, ezek ellen is a felszívódó 
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permetszerek a javasoltak. A varasodás és lisztharmat elleni védekezés fontos, és időjárás 

függően végzendők.  

A bodza május-június hónapokban virágzik. Az ernyős virágából nagyon finom szörpöt ké-

szítünk. Tapasztalat, hogy védekezés hiányában a fekete színű tetvek rövid idő alatt bebo-

rítják a virág szárát és virágát, és így az használhatatlanná válik!  

Május eleje a "palántázás" dandárja. Én rövid szárú, még nem virágzó és tápkockában árult 

palántát (elsősorban paradicsom) vásárolok és ültetek.    

 

 Varga Márta 

AQUILA HUMOR 
 

Lebukott a prímás 

A cigányprímást behívatják a községi tanácsra, kihallgatják. 

Mikor kijön, az egész banda ott áll. 

– Mi történt veled, mi van? 

– Ajaj, bibasok, eltiltottak a bazsevától, aszondták, fel vagyok 

függesztve! 

– De hát miért? 

– Mert bevallottam a tanácselnöknek, hogy azt húztam a 

kocsmában, hogy "Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája!" 

– Hát minek vallottad be pont neki, te szerencsétlen? 

– Miért, miért, hát mert pont neki húztam!... 

 

János és a korona 

Amikor a hatvanas években ment a tv-ben a Robin Hood című filmsorozat, akkor kérdez-

ték: 

– Magyarországon miért nincs Robin Hood? 

– Mert János nem akarja magát megkoronáztatni 

 

A Szovjetunióban is bevezették a 2. műsort a televízióban. 

Iván Ivanovics bekapcsolja a tévét. Az 1. műsoron közvetítést adnak a párt Központi Bi-

zottságának üléséről. Gyorsan átkapcsolja a kettesre. Ott pedig egy rendőr lengeti a gu-

mibotját és ezt mondja: 

– Nem nézzük az egyest, nem nézzük?!  

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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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 tiszta-
ság védelme fontos. Nálunk mindenki önkéntes. 
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást 
kívánó munkához, jelentkezzen, várjuk. 

 
Üdvözlettel: Szeibert Márton, az AQUILA Civil Társaság ügyvezetője 
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Kiadó: AQUILA Civil Társaság, 1222 Budapest, Zakariás József u. 3. 
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E-mail: aquilapart@aqp.hu 
Telefon: +36 20 –7777440 
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Az AQUILA Civil Társaság fogadó órái:  
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