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Pável Márta 

Kérés 

Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az alábbi 

felületeinken rendszeresen olvashatják írásainkat. Köszönjük! 

https://sasmarta.blogspot.com/ 

http://www.UFO-SAS.eoldal.hu  

http://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu 

https://tullepes.blogspot.com 

https://sasgondolat.blogspot.com 

Ezeken az oldalakon vegyes témájú cikkeket közlünk, és így próbáljuk az 

emberek lelki színvonalát emelni. 

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! 

 

 

Szeibert Márton   ECCE HOMO 

 

Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682) spanyol festő az alábbi, 

Ecce Homo című olajfestményét 1660 és 1670 között készíthette. 

https://sasmarta.blogspot.com/
http://www.ufo-sas.eoldal.hu/
http://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu/
https://tullepes.blogspot.com/
https://sasgondolat.blogspot.com/
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Az alkotás a tövisekkel megkoronázott és vörös köpenybe öltözött Jézus Krisz-

tust ábrázolja 52 cm magas és 41 cm széles vásznon. Az alábbi linken nagy 

felontásban is megtekinthető. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Ecce_Homo_%28Murillo%29.jpg 

Az idő folyamán a kép sötétedik, így szinte biztos, hogy az eredeti kép világo-

sabb és élénkebb volt mint a fenti linken. 

 

Alább néhány szó a festőről.  

(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Esteban_Murillo) 

„… Tizennégygyermekes család utolsó fiaként született Sevillában. … Szülei ha-

lálakor még csak 10 éves volt. … Tanulmányait Juan Castillo műtermében 

kezdte meg, aki akkoriban elismert művész volt Sevillában. … Már tizennégy 

évesen kisebb képeket festett, illetve vallási témájú rajzokat készített, hogy 

némi pénzt adhasson haza. … 1642-ben, 26 éves korában Madridba költözött, 

ahol Velázquez tanítványa lett, aki megnyitotta számára a madridi és toledói 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Ecce_Homo_%28Murillo%29.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Esteban_Murillo
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királyi paloták, és a Monasterio del Escorial kapuit, ahol megcsodálhatta és 

lemásolhatta a legkülönbözőbb mesterek festményeit is, ezáltal tökéletesítve 

saját művészetét. … 1645-ben tért vissza Sevillába. Ebben az évben tizenhá-

rom vásznat festett a sevillai San Francisco el Grande kolostor részére, ami 

meghozta neki a megérdemelt elismerést. Ekkor vette feleségül Beatriz Cab-

rerát is, akinek tőle később kilenc gyermeke született. … 1658 és 1660 között 

újból Madridban alkotott. … Jóllehet vallási témájú munkái ismertebbek, Mu-

rillo jelentős számban festett korabeli asszonyokat és gyermekeket ábrázoló 

képeket is.” 

Talán a művészettörténettel, festészettel foglalkozó hozzáértők nem a fenti 

festményét emelik ki Murillonak, de sok szempontból nagyon megfogó és a 

lélekbe mélyen belenyúló festményről van szó. A figyelmemet akkor keltette 

fel, amikor Pável Márta, a csoportunk vezetője elmesélte, hogy Jézus lélekben 

mit mondott neki erről a képről, hogy ez az ábrázolás tetszik neki a legjobban. 

Aztán ilyen szemmel újra ránézve már az én hozzá nem értő érzéketlen lénye-

met is el tudta ragadni. Eleve látszik a képen, hogy Jézus itt a földön a sötét-

ségbe született le hozzánk. A sötét háttér valószínűleg még az eredeti képen 

is kihozta ezt a hatást. Látszik már az ember kegyetlensége, hiszen itt a meg-

korbácsolt, és tövissel megkoronázott Jézus áll előttünk, erre utal a cím is: Ecce 

Homo (Íme az ember). 

Jn19,1-5 Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövis-

ből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; oda járultak hozzá, 

és ezt mondták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” - és arcul ütötték. Pilátus ismét ki-

ment az épület elé, és így szólt hozzájuk: „Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok 

meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne.” Ekkor kijött Jézus az épület 

elé, rajta volt a töviskorona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk: „Íme, az 

ember!” 

Ebben a durva környezetben kivilágít Jézus finom arca, aki úgy tűnik, talán 

már itt is értünk imádkozott, akár csak a kereszten. Az a béke uralkodik ezen a 

képen, ami a „A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem 

oltja ki.” (Iz42,3) Mintha itt is a porba írna, a földre tekint, mint a házasságtörő 

asszony esetében. 

Ez a magasabb rendű királyi fenség, méltóság tovább erősödik a bíborpalást-

tal. Tudjuk, a katonák adták rá a ruhát a koronával együtt, hogy gúnyt űzzenek 

belőle. Nem sejtették, hogy valóban a világmindenség Urát öltöztetik fel így. 

A fenti gondolatok számomra szükségesek, mert ezen az emberi szinten kelle-

nek olyan impulzusok, amik megnyitják a durva szívemet, hálára indítanak, és 
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amit aztán Isten betölt a kegyelmével. Köszönöm Istenem, hogy az élet ke-

ménységei, durvaságai, szenvedései, hullámai között mindig adsz olyan impul-

zusokat, amik a fenti nyitásban a segítségemre vannak! 

 

 

Pável Márta   HÁBORÚ KÍVÁNÁSA  
 

Furcsának tűnhet a cím, de sok abnormális „ember” kívánja a 

háborút. Ha az ember nyitott szemmel és értelmesen olvassa 

a különböző sajtót, online felületeket, akkor láthatja, ahogy 

nyugati részről Biden és bandája stb., tehát főleg Amerika, meg pár elrugasz-

kodott ország vezetője részéről elhangzik, hogy harmadik világháború jön, ki-

kerülhetetlen, s csak nyomatják a fegyvereket, hogy régi hamis imázsukat 

fenntartsák. Különböző fizetett cikkel melegítik a népet, hogy lesz háború, meg 

egyebek. Tehát nem az hangzik el, hogy mit tegyünk, hogy ne legyen, hanem 

szinte úgy tűnik, és nagyon erősen úgy tűnik, hogy várják, hogy meglegyen, 

kitörjön stb.. Most nem megyek bele mélyebben a politikába olyan értelem-

ben, hogy ki, mit akar Európával. Abba se, hogy akarja megfojtani Amerika 

Európát, hogy akar kikerülni a saját nyomorúságos pénzügyi válságából, a 

fegyverek eladása segít még rajtuk valamit sajnos. 

De azért egy pár dolgot megjegyezve: azt szeretném megkérdezni, ha Ame-

rika el van adósodva Kínának, Kína meg össze van már borulva az oroszokkal, 

s ha kitörne egy harmadik világháború, akkor azt gondolja Amerika, hogy a 

nagyon eladósodott országának Kína majd tovább kölcsönöz, hogy lehessen 
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még több fegyvere, hogy Kínát is, oroszt is azzal szembe lője?! Gondoljuk 

meg… Nem beszélve arról, hogy ott van Anglia, aki annyira kihúzta a gyufát 

az oroszoknál, hogy azt mondták, hogy ha a harmadik világháború kitörne, 

elsőként őket támadnák meg. Ennek mi értelme van, hogy ő, a kis szöszi fésü-

letlen annyira bosszantja a másik oldalt, hogy ezt kelljen neki mondani? 

Ezek nem jó politikus dolgok, és nem emberi dolgok. Egy dolog biztos, hogy ha 

nem változik meg végleg a világ, és az amerikai liberális oldalról nyomatott 

nyomorúságos antihumánus tervezet, hogy szinte rabszolgaságban tartandó 

emberiséget akarnának magántulajdon nélkül - akiknek céljuk a földi létszá-

mot is erélyesen, különböző módszerekkel csökkenteni -, akkor ez nekem nem 

emberi világ.  Ezt a világot nem akarom pártfogolni! Ha harmadik világhábo-

rúnak kell lennie ahhoz, hogy ezt a világot eltörölje, akkor azt mondom, hogy 

magunknak kerestük meg a bajt. 

Ismét megkérdezem, akik kívánják és szorgalmazzák, hogy kitörjön, azt gon-

dolták, hogy a világháborúból ők megmenekülnek? Ők is elpusztulnak, hiába 

vannak jó földalatti 

bunkerek, tán tíz 

évig kibírják, és mi 

van a föld alatti nyo-

morúságos világ-

ban, felül meg min-

den elpusztult, nem 

fog működni. A sors 

vissza fog vágni,  

majd ott is elkezdik 

egymást gyűlölni, és 

egyik írtani fogja a 

másikat, mert a sö-

tétség bennük van. 

Tehát ne gondolja senki, hogy itt a Földön akármilyen sötét is, hogy végleg 

győzni fog. Ne gondolja senki, hogy ha az emberiséget el akarja pusztítani, az 

emberiség erkölcsi emberi öntudatát, méltóságát sárba akarja tiporni, ne gon-

dolja senki, hogy ezek hosszútávon meg lesznek engedve. Elmondom, nem 

lesz megengedve – a helyzet és a viszonyok sokkal bonyolultabbak, mint pár 

szimplex agyú ezt gondolja a sok pénzével. Nézzük, hogy a politikusok és akik 

most jelenleg uralják a világot milyen szellemi szinten állnak, és honnan vezény-

lik őket, de ennek is vége lesz.  Nem javaslom senkinek, hogy tudatilag akarja 

a világháborút, kérek mindenkit, tudatilag taszítsa el. Mindenki mondja azt, 

hogy békében akarunk élni, nem akarunk senki rabszolgája lenni, de azt akar-

juk, hogy legyen kis kertünk is, szőlőnk is, házacskánk is. Hogy legyen olyan éle-

tünk, hogy kiülhetünk este a házunk elé, és nézhetjük a madarakat anélkül, 
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hogy katonák masíroznának az utcán, vagy repülőgépek szállnának fölöttünk 

szállítva a hadtesteket. Nem akarok, ne akarjunk harci életet, ne egyezzünk 

bele abba, hogy ez a világ nem bír meglenni harc nélkül! 

Egyszerűen nem tudom, hogy miért nem ott kezdik, hogy a nevelést az iskolá-

ban nem agresszióra, hogy nem tiltják ki azt a sok undorító erőszakos filmet, 

ami arra megy, hogy öljünk meg valakit, hogy kéjjel nézzék, hogy haldoklik stb. 

Részemről nem is nézem ezeket, ki kéne iktatni, a készítőket bezárni, hogy a 

felnövekvő nemzedék, ne egy zombi, gyilkos, embert és környezetét ölő le-

gyen, hanem humánus, magasrendű ember. 

Nos, erre nem látok példát, hogy ennek érdekében cselekednének valamit, 

pedig elsősorban itt kell megváltoztatni a világot. Különben semmi nem lesz, 

csak pusztulás.  Ha nem lesz 3. világháború atommal, ha így folytatjuk, akkor is 

el fog pusztulni az emberiség, mert ha így él, ahogy most, ha ilyen rendszere-

ket, módszereket vezetnek be, amiket be akarnak vezetni, ezt nem éljük túl, ez 

lassabb, lelket ölő, embergyilkos módszer. Ebből tényleg valóban pusztulás kö-

vetkezik, s már túl vagyunk az utolsó percen, tenni kell, gondolkozni, mert kü-

lönben nincs tovább. 

Emeld fel fejedet! Ne kínozd tovább tes-

tedet.  

Élőnek útja életút. Az élet törvényét kö-

vesd.  

Akiben kiapad a vér, akiben kiszárad a 

hús,  

mikor elfogy izomzata, a szelleme vég-

leg kiszáll. ( Keleti irod.) 

 

Pável Márta   MINDENKI 

TERMELJEN, BÁRHOL IS 

TUDNA… 
 

Mindenki termeljen, aki csak valami szin-

ten termőföldhöz jut, még ha csak ládákban is. Azt gondolom, hogy az em-

bereknek a lustaságukat, a telefon és egyéb gépek nyomkodását abba kéne 

hagyni.  

Most már sajnos nagyon is látszódik, amit évek óta mondok, hogy pusztulás 

fog jönni olyan értelemben, hogy éhen halnak az emberek, hogyha csak a 

számítógépet nyomkodják, mert attól nem lesz kenyér. De ha megemelik a 

hátsó részüket, és kimennek a kertbe, és ha nincs kertjük akkor keressenek 

olyan öreg embereket, akik koruk miatt nem művelik a földet és nekik is jó 
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lenne, ha felesbe dolgoznának termelnének rajta, akkor ezzel mindenki jól 

járna. De lehetne akár  bérbe is venni nem megművelt földeket. Csak akarat 

kell, ez mindenkinek adott, hogy menjen, kapáljon, ásson, vessen, öntözzön és 

próbálja meg a legelemibb dolgokat termelni pl. zöldségek, paprika, paradi-

csom, tök, uborka, satöbbi. De lehetne ültetni tán pár gyümölcsfát, ami igen 

hasznos, mert gyümölcsnek ma már 400 Ft alatt nem nagyon van kilója, min-

den drága, és még csak drágább lesz. Ha nem akarnak éhen halni, akkor azt 

szoktuk mondani: segíts magadon, az Isten is megsegít. Tehát ezért ki kell 

menni dolgozni, van napellenzős sapka, szemüveg, egy kicsit meg kell moz-

gatni a tagjainkat, s nem edzőtermekben kell büdösen izzadni, hanem ott a 

termőföld, az is edzés, és még haszna is van. Ezt kéne megtenni – nem hormo-

nokat szedő tápos csirkéket nevelni a fiatalokból –, erre a termelésre kéne ne-

velni, akkor is, ha az új világi trend ezt nem akarná. Nem győzöm elmondani, 

az iskolában életre kellene nevelni, nem a tornaórát kellene nyomatni, hanem 

heti két órát kertművelésre kéne szánni. Heti 1 órát, hogyan kezeljék a pénzt, 

a kaját, a háztartást hogyan kell vezetni, hogy takarékos és jó legyen. Gyakor-

latban megmutatni nekik, hogy mit kellene csinálni, és 13 éves kortól megta-

nítani egyszerű állatok tartását: tyúk, kacsa, liba satöbbi.  Megtanítani erdőn, 

mezőn mi ehető, mi nem. Mindez kezdet ahhoz, hogy ha összedőlne a civilizá-

ció, akkor is életben maradhassunk.  Amit ma tanítanak, attól nem marad meg 

senki, amit most az agyba nyomnak, az cinikussá teszi őket, szeretetlenné, kiölik 

belőlük a lelket, a másikhoz hajló emberséget.  

 

Legyetek önmagatok fénye. A menedéket leljétek fel önmagatokban, 

 idegen menedék nélkül. 

 

 

Pável Márta   NYARALÁS ÉS INFLÁCIÓ 
 

A környezetemben látom, gond az, hogy mi le-

gyen a nyaralással. Saját magamnak - persze nem 

vagyok mérce, mit mondok, mert már az idősebb 

réteghez tartozom - is gondot okoz, hogy el merjek-e menni bárhova is, ami 

nem az országunk. Értehető, a fiatalabb réteg szeretne világot látni, mert ők 

még nem láttak eleget, de függetlenül a kortól azt gondolom, hogy a nyara-

lás előtt sok mindenre figyelni kell. Pl. mindenki meg akarja szedni magát egész 

Európában, az egész világon a covid miatt is, most az infláció gerjesztésével 

még rátesznek egy lapáttal a dolgokra, mert egyszerűen a mohoság nem is-

mer határt. Például, ha azt nézem, hogy 4 db hekk halat, ami 1 kg, megveszem 

1200 Ft-ért. Hogy van az, hogy egy darabot viszont adnak 1200 -1500 Ft-ért?! 

Tehát olyan hasznot számolnak rá, amit nem lehetne, és ez még az olcsóbb 
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variáció, mert hallani, hogy például Olaszországban milyen drágaság és áru-

hiány is van, vagy Görögországban van olyan hely, ahol 300-400 Euróért ebé-

deltek meg egy teljes ebédet, és ha nem akarja kifizetni, mert soknak találta - 

mert sok is -, akkor rendőrt hívnak hozzá. De hát elszaladt a ló az emberekkel, 

és nem tudják már, mit kérjenek, mert most akarják magukat megszedni, ezek 

a háború és covid hiénái. Ha eltűnik a vásárló réteg, akkor a nagy habzsolás-

ból mi lesz (?), mert nem mindenkinek van pénze. Akinek nagyon sok van, az 

eddig is megvette, meg ezután is meg fogja venni, de a többségnek nincs 

miből... Az ember lassan ráébred, hogy minek gyűjtögetni a pénzt, ugyanis 

napról napra értéktelenedik, mindig kevesebbet ér. Látható módon keveseb-

bet ér a bankokba betett is, amit kifizetnek veszteség. Na most, ha nem vesz 

valaki telket, házat, vagy valami olyan értéket, ami maradandó, a pénze csak 

inflálódik.   Nagy kérdés, van-e értelme habzsolni a pénzt, van-e értelme, hogy 

a másik embert nyomorékká teszik a nagy kizsákmányolásban. Olyan iramban 

megy el a pénzünk értéke, hogy ezt el sem hittem volna, ha nem látom. Pl. 

naponta emelik a babkonzervet, ami két éve 99 Ft volt, most 274, már 300 Ft-

ért is láttam. Mi a francért ment túl háromszorosára a babkonzerv ára, mikor 

az egy éves bab, s akkor nem volt háború sem? Mindenen nyerészkedni akar-

nak. De ez csak egy kiragadott termék, az államnak itt fel kéne lépni, elszá-

moltatni az árképzőket, hogy mitől lett ez ennyi, míg ezt nem teszik meg - ha-

nem egyik másikra keni, meg okokat keres -, addig el fog szabadulni az inflá-

ció. Pár árut védenek, de pl. ugyanaz a cég egy másik termékét még jobban 

megdrágítja. Ezzel nem megyünk semmire, alaposabban, normálisabban kel-

lene átgondolni, a nyerészkedőket súlyosan megbüntetni. 

A nyaralást is ezen az alapon nagyon meg kell gondolni, ki hova mer, vagy 

tud elmenni. Persze akinek van telke, és rajta kis házikó, az oda megy, mert 

minek szórja ki a pénzt, és legalább biztonságos. Nem tudhatjuk, mit adnak 

ismét elő, nem biztos, hogy újból nem hozzák elő a covidot, már pedzegették, 

ugye az is akkor nincs, amikor nézzük a futballbajnokságot, vagy  úszóbajnok-

ságot. Na most nem tudjuk, hogy ezt mikor hozzák elő megint, és mikor fognak 

ugyanúgy bezárni mindent. Most két ok is van: az ukrajnai harcok, meg ki tudja 

milyen fenyegető járvány kerül elő, hogy bizonytalanságban legyünk.  Tapasz-

talhatjuk, benzint már nem lehet eleget kapni, van olyan vidéki benzinkút, ami 

10 000 Ft-ért engedett meg két héttel ezelőtt tankolni. Hova lehet azzal menni? 

A másik, hogy ott vannak a gépeink, például a fűnyíró traktor, akárhogy is né-

zem, benzinnel megy. Na most főleg a füvet vágni - ami 500 Ft os benzinnél 

sem olcsó -, hogy most csak drágán vehetünk kannába, a kertek gazdáinak 

kedvezőtlen. Nem mindenki halmozó, nem gondolnak a gazdálkodókra, hogy 

nem vehetünk a kis traktorba, találjanak ki valami módszert, ugyan, hogy bi-

zonyítsam, hogy van traktorunk. A fűnyírás nem luxus, benzin kell. 
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Vissza a nyaralásra: az nagyban attól függ, hogy mennyi pénzt hagynak ezzel 

az infláció direkt gerjesztésével a zsebünkben. Jelzem, ezért nem főként Putyin 

a felelős, hanem az Európai Unió, coviddal, megszorításokkal együtt, aki a 

népnek ártó szankciókat vezetett be. Úgyhogy, ha nincsen valakinek kis nya-

ralója, ahol most meghúzhatja magát, ha egyáltalán lesz benzin amivel el tud 

menni, akkor szépen otthon marad pl. a jó meleg panel házában, és még 

strandra sem tud kimenni, mert egy strand egy családnak 12 -15000 Ft a vá-

rosban, tehát nem mindig engedhetik meg maguknak azt, hogy hetente két-

szer vagy háromszor kimenjenek a családdal a strandra. 

Nem biztos semmi, mi várhat minket külföldön, de azt tudom, hogy ha elmen-

nek külföldre, meg kell nézni, hogy mikor lesz esetleg benzin stop, vagy például 

most látjuk, hogy ott hagyják az utasokat a repülőtéren, ez már másodszor 

fordult elő egy-két héten belül, a repülőgép nem megy, az utasok meg a rep-

téren várnak. Kinek kell ez? Milyen nyaralás ez?  

Részemről nem megyek sehova, nem függ tőle semmi, ráér. Azt gondolom, 

hogy most vissza kéne fogni magunkat, és biztonságos körülményekre kell tö-

rekedni, hogy olyan helyre menjünk, ahonnan vissza tudunk jönni. Aki jól körül-

járta, az menjen, de ne fusson bele a bizonytalanságba, ráérünk később, ha 

élünk, de próbáljuk meg túlélni ezt a nyomorúságot, amit ma a világban a 

politika teremtett. Amúgy jó nyarat kívánok mindenkinek, sok türelemmel! 

Tanulni annyi, mint felismerni, amit régóta tudsz. Cselekedni: Bizonyságot 

tenni arról, hogy tudod. Tanítani: Emlékeztetni másokat, hogy tudják ők is, 

ugyanolyan jól. 

(ismeretlen) 

 

 

Rizmayer Péter   SZENT CHARLES DE FOUCAULD ÉLETE 

 

Charles de Foucauld 1858-ban született Strasbourgban, Fran-

ciaország egyik legelőkelőbb családjában. Szülei korán meg-

haltak, testvérét és őt anyai nagyapjuk neveli, aki rajongó sze-

retettel veszi őket körül. A strasbourgi egyházmegyei iskolában, 

majd a városi líceumban tanul. Az 1870-es háború miatt a nagy-

papa Svájcba menekül a két árvával. Strasbourg 1871-től Németországhoz 

tartozik. A nagypapa a gyerekeknek francia állampolgárságot kér, és 

Nancyban telepednek meg. Charles 1872-ben lesz elsőáldozó, és veszi fel a 

bérmálás szentségét. Arisztophanész, Horatiust, Voltaire és Montaigne műveit 
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olvassa. Nem tagadja Istent, de nem is foglalkozik Istennel. 15 évesen, a kö-

zépiskola alsó tagozatának elvégzése után a jezsuitákhoz kerül Párizsba, hogy 

felvételire készüljön a Saint-Cyr katonaiskolába. Nem szereti a jezsuita interná-

tust, könyörög nagyapjának, hogy vigye el innen. Végül lustasága és fegyel-

mezetlensége miatt menesztik. A katonaiskolába már magántanárok segítsé-

gével nyer felvételt. A katonaiskolában szkeptikusan figyeli társai dicsőségvá-

gyát, inkább a finom borok izgatják. Olyan kövér, hogy alig találnak rá meg-

felelő ruhát. Két év alatt negyvenkilencszer büntetik meg fegyelmezetlenség, 

hanyagság, lustaság miatt. 1878-ban meghal a nagyapja, nagykorú lesz, 

megkapja a családi örökséget. A záróvizsgán éppen átcsúszik, utána a sau-

muri Lovassági Iskolában tanul tovább. Lakomákat rendez, kártyázik, időnként 

Párizsból lányokat hozat. 1879-ben a diáktársak közül a legrosszabb teljesít-

ménnyel befejezi az iskolát, alhadnagy lesz. A 4. huszárezred tisztjeként foly-

tatja pazarló életvitelét. Egy szellemes, könnyűvérű lány lesz a barátnője, Mimi. 

Amikor a huszárezredet átvezénylik Algériába, Mimit a feleségeként magával 

viszi, amiből óriási botrány lesz. Választás elé állítják, Mimi vagy a hadsereg. 

Foucauld az előbbit választja, tartalékos állományba helyezik, visszatér Euró-

pába. Amikor egy újságban olvassa, hogy barátai, a 4. Afrikai Vadászcsapat 

harcban áll, azonnal elhatározza, hogy visszatér a csapatához. A harcok so-

rán kiderül, hogy félelmet nem ismerő, kitartó, merész katona. Kivívja barátai, 

elöljárói elismerését. A nyolc hónapos expedíció alatt megrendítik a földre bo-

ruló imádkozó arabok látványa. Megsejti, hogy létezik valami nagyobb és iga-

zabb a világi dolgoknál. A sivatag varázsa rabul ejti. Elkezd arabul tanulni. 

1882-ben újra elhagyja a hadsereget. Marokkóba akar menni, ahova európai 

még nem tette be a lábát. Életveszélyes vállalkozás. Miközben részletesen ki-

dolgozza utazásának tervét, a korábbi pazarló életmódja miatt családja 

gyámság alá helyezteti, vagyonát egy idősebb rokona kezeli. Foucauld elfo-

gadja a döntést. Egy öreg zsidó kíséretében – aki Marokkó peremén élő hittár-

saihoz már többször megtette az utat – zsidó rabbinak öltözve tizennyolc hó-

napos előkészület után 1883-ban nekivág az útnak. Útjuk során megnéz min-

dent. Tapasztalatait, földrajzi adatokat apró füzetbe jegyzi fel. Karavánokhoz 

csatlakoznak, többször rablók támadják meg őket, de minden nehéz helyzet-

ből sikerrel kiszabadulnak. Egy fiatal mohamedán marabu rájön, hogy keresz-

tény, de annyira megkedveli, hogy nem leplezi le, hanem életét és vagyonát 

is kockára téve segíti felfedező útját. 1884 májusában térnek vissza Algériába. 

Európába megy, ahol jegyzeteiből könyvet ír, aminek óriási sikere lesz. Estén-

ként hosszú sétára indul, betér egy-egy templomba, keresi Istent. Megismeri 

Marie unkanővérének (akivel rendkívül bensőséges viszonya van) lelkiatyját, 

Huvelin abbét, aki élete végéig lelki vezetője lesz. Amikor megtér, azonnal 

megértette, hogy egészen Istennek kell áldozni az életét, másnak nincs ért-

elme. Tanulmányai során – amelyben az abbé segíti – felébred benne a vágy, 

hogy mindenben Jézust utánozza. Megalázott, megvetett, a legutolsó akar 

lenni. Az abbé tanácsára szentföldi zarándokutat tesz. Belép a trappista 

rendbe. Hat hónapot tölt a Notre-Dame des Neiges monostorban, majd a 
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nemrég alapított nagyon szegény szíriai perjelségben folytatja a noviciátust. 

Itt találkozik Avilai Szent Teréz írásaival. Magáénak érzi Teréz jelszavát: Isten 

egyedül elég! Életre szóró barátságot köt vele. Ahogyan Teréz, ő sem hátrált 

meg soha. 1892-ben leteszi első, ideiglenes fogadalmát. A monostor néhány 

barakkból, istállóból és csűrből áll, a hozzá tartozó földeken dolgoznak. Felme-

rül benne a gondolat, hogy olyan közösséget kellene alapítania, amely telje-

sen megfelel Jézus teljes szegénységének. Foucauld megértette, hogy Jézus 

milyen végtelen magasból ereszkedett az emberi testbe. Úgy látta, hogy az 

idegen munkásokat is alkalmazó, földekkel bíró trappisták, akiknek – mintegy 

utolsó cseppként – a pápa engedélyezi a vaj és olaj használatát, nem szegé-

nyek. Huvelin abbéhoz fordul, aki türelemre inti, lebeszéli új közösség alapítá-

sáról. Ezek a legkeservesebb évei. Egy alkalommal elöljárója kiküldi, hogy 

imádkozzék egy elhunyt arab munkás mellett, akinek a körülményei, család-

jának szegénysége, a létbizonytalanság mélyen megrendíti, sokkal nagyobb 

itt a szegénység a trappisták önként vállalt szegénységnél. Rómába kénytelen 

menni, hogy folytassa teológiai tanulmányait. Egy februári napon elmegy, és 

a Szentföldre utazik (1897). Unokanővérének írt levelében egyetlen szóval jel-

lemzi hivatását: „leszállni”. Názáretben a klarissza nővéreknél lesz „mindenes”. 

A kert végében, egy szerszámoskamrában lakik. Ismét előveszi Avilai Szent Te-

réz és Aranyszájú Szent János műveit. Rengeteget ír, írásban elmélkedik. Az 

abbé tanácsára Keresztes Szent János írásait is elkezdi olvasni. Avilai Szent Te-

réz nyomán 1899 tavaszán lelkigyakorlatot követően írja le először, hogy „frère 

Charles de Jésus”, azaz Jézus Károlya. Amikor eladó a Boldogságok Hegye (a 

hagyomány szerint itt mondta el Jézus a Hegyi-beszédet), szeretné megvenni, 

és bár családja megküldi a szükséges összeget, a vétel nem valósul meg. Fel-

szentelik, első miséjét a Notre-Dame des Neiges monostorban 1901. június 10. 

napján mutatja be. Visszamegy a Szaharába, hogy ott munkálkodjon, a leg-

elhagyatottabbak között. 1901 októberében érkezik meg Beni-Abbèsbe. Ko-

lostora a település szélén lévő, katonák által felhúzott kis épület lesz. Napi 11 

órát imádkozik, 6 órát dolgozik, 5 órát alszik. Többnyire kenyéren és vízen él. A 

település karavánutak csomópontjában fekszik, bárki jön, szívesen fogadja, 

étellel, szállással kínálja. Rabszolgákat úgy ment meg, hogy megveszi őket. 

Házát nemsokára khaoua-nak ’testvériségnek’ nevezik. Naponta 60-100 láto-

gatója van. Tanítja őket, katekizmust szerkeszt számukra. Családja rendszere-

sen küld pénzt. Gyógyszereket vesz a betegeknek. 1903-ban Henry Laperrine, 

régi tiszttársa lesz a szaharai oázisok parancsnoka. Ő irányítja figyelmét a tu-

aregek felé. 1904-ben elhagyja állomáshelyét, és csatlakozik a délre induló 

csapathoz. Amerre vonulnak, megkeresi a szegényeket, betegeket. Hog-

garba érkeznek, ahol öt hónapra egyedül marad a tuaregekkel. Nekiáll meg-

tanulni a nyelvüket, hogy minél előbb lefordíthassa számukra az evangéliu-

mot. Gyakran jár közéjük, részt vesz a játékaikon, a nőket varrni, kötni tanítja, 

megpróbálja megnyerni őket Krisztusnak. 1905-ben tér vissza Beni-Abbèsbe, 

egy év alatt mintegy 5000 kilométert tett meg, többnyire gyalog. Kimerült, ko-

ránál (46 éves) tíz évvel idősebbnek néz ki. Laperinne azonban újra Hoggarba 
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hívja. Hoggar szívében, Tamanrassetben telepszik meg. Egy fiatal, harcias tu-

areg vezérrel, Moussa-val barátok lesznek, Moussa tőle kér tanácsokat. A ren-

geteg feladathoz társakat szeretne. Egyetlen vállalkozó akad, ő is mindössze 

három hónapig bírja. Felváltva tartózkodik Beni-Abbèsben és Tamanrasset-

ben. Tuareg nyelvtanon és szótáron dolgozik, elkezdi gyűjteni a népköltésze-

tüket. Kétszer hazautazik Franciaországba, hogy munkatársakat szerezzen, de 

sikertelenül. Lelki vezetője, Huvelin abbé meghal. Asekremben, több mint 2000 

méter magasan egy újabb remeteséget alapít annak érdekében, hogy min-

denhova tudja követni a nomád tuaregeket. Elfogadja, hogy nem lesznek tár-

sai, csak vetni fog, aratni nem. A világháború ide is elér. Az afrikai törzsek el-

lenségekedéseit felszítják a rivális európai hatalmak ellentétei. A Tamanrasset-

i testvériséget francia katonák erődítménnyé alakítják át, fegyvert és élelmet 

tárolnak benne. A „Jesus-Caritas” feliratú kapun 1916. december 1-jén egy 

ismerős hang szól be, hogy levelet hozott. Amikor Charles de Foucauld kinyitja 

az ajtót (egyedül van az erődítményben), kezek ragadják meg és kivonszolják. 

Miközben zsákmányolnak, egy tizenöt éves fegyveres kamasz vigyáz rá. Né-

hány perc múlva kiállítás hallatszik: tevés járőrök a láthatáron! A megrémült 

kamasz tarkón lövi, hang nélkül zuhan a földre. Másnap odamerészkedő tanít-

ványa temeti el. Családja és ismerősei csak hetek múlva értesülnek a halálá-

ról. Életében nem talált követőre, a Vatikán nem fogadta el az általa megál-

modott szerzetesrendet. 1933-ben lesz követendő példája a El Abiodh Sidi 

Cheikh-ben alapított közösségnek, amely 1968 óta mint Jézus Kistestvérei mű-

ködnek. 1939-ben alakult meg a közösség női ága. Charles de Foucauld bol-

doggá avatására 2005-ben, szentté avatására 2022-ben került sor.  

„Diakónussá és pappá szentelésem előtti lelkigyakorlataim megmutatták azt, 

hogy nem a Szentföldön kell élnem Názáret életét, hanem a legbetegebb lel-

kek, a legelhagyatottabb bárányok között. Ezt az isteni lakomát, amelynek 

most szolgája lettem, nem a rokonoknak, nem a gazdag szomszédoknak, ha-

nem a sántáknak, a vakoknak, a szegényeknek, egyszóval azoknak a lelkek-

nek kell felkínálnom, akiknél nincs pap. Fiatal koromban bejártam Algériát és 

Marokkót. Marokkóban, amely akkora, mint Franciaország, legalábbi Marokkó 

belsejében, nincs egyetlen egy pap sem. A Szaharában, amely hétszer ak-

kora, mint Franciaország, és sokkal népesebb, mint gondoltuk, alig van egy 

tucat misszionárius. Egy nép sem látszik olyan elhagytottnak, mint ezek!” (Idézi 

Puskely Mária, 26-27. o.) 

 

1898. október 15. napi Szent Teréz ünnepére 

„Szent Teréz, adj erőt és világosságot, hiszen tudod, csak egyetlen dolgot ké-

rek tőled, csak egyetlen dolgot akarok: dicsőíteni Urunkat, Jézust, a tőlem tel-

hető legnagyobb mértékben, és ezért tőlem telhetően a legjobban szeretni 

őt. Ezt kérem, kedves anyám, add meg nekem ezt és mindazt, ami ehhez kell. 

(…) Kedves anyám, támogass, légy segítségemre! Te, aki annyira szeretted 

követni jegyesedet, kövesd abban is, amit mondott: „Nem taszítom el azt, aki 
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hozzám jön”! Hallgasd meg imádságomat, imádkozz, imádkozz értem, hogy 

ma és mindig a lehető legnagyobb mértékben dicsőítsem Urunkat, és ezért a 

lehető legnagyobb mértékben szeressem őt! Vedd figyelembe, hogy Urunk 

egyik testvére kéri tőled e segítséget, és emlékezz arra, amit Jegyesed a Meg-

testesülés nővéreivel kapcsolatban mondott, amikor haboztál segítségükre 

lenni! Ne habozz hát most! Nézd levert, földúlt lelkem, siess segítségemre, jó 

anya! Jegyesed, Jézus szerelmére kérlek! Úgy érzem, meghallgatsz és segíteni 

fogsz, te, aki már a múlt évben is oly kegyes voltál hozzám, amiért teljes szí-

vemből hálát mondok.” (Levelek és jegyzetek, 126-127. o.) 

 Irodalom:  

• Carlo Caretto – Puskely Mária: Öröktől örökké, Kairosz Kiadó, 2008. 

• Kurt Benesch: A sivatag szentje, Ecclesia, Bp., 1991. 

• Boldog Charles de Foucauld: Levelek és jegyzetek, Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség, 

2017.  

• Isten a szeretet, Jézus, a lehetetlenség ura, Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség, Bp., 

2007. 

• https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-charles-de-foucauld-sivatag-szentje 

(2022. 06. 27.) 

 

 

 

Márkus Edit   HÁZÉPÍTÉS HÁZILAG 

 

Két évvel ezelőtt vágtunk bele a házépítésbe Tószegen. Az Aqui-

lában már több mindent felépítettünk közösen, két házat, a 

templomot, raktárhelyiségeket, mégis nagyon izgultam, amikor 

belevágtunk. Sok tanácsot kaptunk, volt sok saját ötletünk is. Vé-

gül a könnyűszerkezetes ház építése mellett döntöttünk: egyrészt adott volt a 

vasszerkezet, amit tovább lehetett bővíteni, másrészt a téglaházat biztos, hogy 

csak külső profi segítséggel tudtuk volna megépíteni. A döntésben szerepet 

játszott az a lelki tanítás is, hogy hova helyezzük a hangsúlyt, hogy a ház azt a 

célt szolgálja, hogy legyen, ahol lehajthatjuk a fejünket, nem kell hosszútávra 

berendezkedni itt a Földön, nem kell mély nyomokat hagyni az anyagi világ-

ban.  

https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-charles-de-foucauld-sivatag-szentje
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Megkezdőtek a munkálatok. A betonalap elkészítése két 

hetet vett igénybe, ezt követte a vasszerkezet megerősí-

tése, toldása. Ezen munkákhoz a tár-

sainktól kértünk segítséget, hiszen az 

alap és vázszerkezet stabilitása na-

gyon fontos, abban nem lehetett 

hiba. Majd a tető következett: a lécezésre lemeztető ke-

rült. Mindenki, aki építkezik nálunk, kap egy napot, amikor 

mindenki neki segít. Ezért egy nap alatt sikerült felcsava-

rozni a ház falait, betenni az ajtót és az 5 ablakot. Ezen a 

napon azt érzetem, hogy ennek a csoportnak nincs lehetetlen, Mindenki jó-

kedvűen dolgozott, nem nézte az óráját, nem sietett el máshova, és estére 

már külsőleg kész is volt a házikó.   

 

A betonalap szigetelése után még egy be-

tonréteget tettünk az alapra. Végül a falakat 

kívülről borítottuk be szigetelőanyaggal. Így 

márciustól augusztusig tartó munkáka után 

már a táborban egy kellemes, hűvös házban 

lakhattunk.  
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Ősszel azután befejeztük a ház külső részét: vakolás, festés. Az 

első szakaszt a villanyszereléssel zártuk, ezt a munkát is szakértő 

végezte el. A téli pihenő után ebben az évben szintén már már-

ciusban folytattuk az építkezést a belső falak kialakításával. Ezt 

követően a fürdőszoba falait húztuk fel, majd kövezés, festés, 

lambériázás volt a menü. Június közepére készen lettünk.  

Sok munka és fáradozás áll mögöttünk. Talán ez az első, ami a 

lerítak alapján megfogalmazódik, ugyanakkor sok öröm és büsz-

keség is, hogy megépítettünk egy kis házat. Ha minden egyes mun-

kafázist külső szakember végzete volna el, kétszer annyiba került 

volna a ház, Az anyagiak mellett azonban lelki hasznai is voltak en-

nek a két évnek. Egy építkezés alatt muszáj előre gondolkodni, ru-

galmasan áttervezni, ha a körülmények azt kívánják, kitartóan akár 

a tűző napon is dolgozni, nem kiborulni, folytatni, ismerni a saját ha-

tárainkat, megpihenni, majd újabb lendületet véve tovább foly-

tatni. Tudni kell segítséget kérni és elfogadni, illetve felelős döntést 

kell hozni. Az építkezés miatt a szemléletünk is átalakult, a praktikum lett a leg-

fontosabb, bármerre is megyünk, már minden házat úgy személünk, hogy mi-

lyen ötletet lehet lemásolni, milyen hibát kell majd kikerülni. Mivel mindketten 

irodában dolgozunk, a kétkezi munkával töltött hétvégék, és szabadságok tel-

jesen kikapcsoltak a munkából. Persze fárasztó volt, mégis teljesen el tudtunk 

feledkezni a hétköznapokról. 

Végezetül Tószeggel kapcsolatban is pár szó, a ház előtt is szerettem ezt a he-

lyet, hiszen itt van az a két ház, itt töltöttük sokadik éve a táborokat, itt van a 

templomunk, nagy terek, egyre nagyobb fák, kis kertek amerre a szem ellát. 

Ez az érzés még inkább felerősödött bennem: jó itt lenni. Nem egyszerű, sok 

verejték van benne, de ha kitartasz, ha megdolgozol érte, megenyhül irá-

nyodban a természet. Azt éreztem, hogy befogadnak a növények, az állatok: 

növények meghálálják a locsolást, a fák a szőlő a metszést, a rigók egyre kö-

zelebb merészkednek. Egy-egy hazaútnál azt éreztem, hogy a néma csönd-

jükben vagy éppen a hangos csivitelésükben azt kérdezik, visszajössz-e, gon-

doskodsz-e rólunk továbbra is. 

Köszönöm Mártának és az Aquilának, szüleimnek, testvéremnek, hogy segí-

tettek ennek a házikónak a létrehozásában! 
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Pável Márta KI KELLENE LÉPNI AZ EU-BÓL 

Európa Tanács megszűnésére tesz javaslatot (?) a Fidesz KDNP az Európai Uni-

óban (olvasom reggel).  1  Csodálkozva nézek körül, hogy én másra tennék 

javaslatot, arra – de nem tartozik a hatáskörükbe –, hogy az Európai Unió szűn-

jön meg. De ehhez kevés az Orbán kormány. Viszont ahhoz nem kevés kell, 

hogy egy népszavazást írjon ki, és az embereknek már úgyis elegük van ebből 

az egészből, hogy lépjünk ki az Európai Unióból. Nem tudom, hogy miért olyan 

félős a magyar, hogy mindig valami vesztes oldalhoz kell csatlakozni. Az idők 

folyamán az Európai Unió már többször megszűnt, most már csak hülyesége-

ket tudnak beszélni, Orbán azért járt Brüsszelben, hogy egyfolytában kivédje 

a sok baromságot? Nem tudom miért jó ez. Persze ezzel jó sok pénz jár min-

denkinek, aki ott ül, de kellene annyira becsületesnek lenni, hogy lemondanak 

róla, főleg, ha tehetik és milliókat keresnek, mások éhbérével, vagy nyugdíjá-

val szemben. Tehát nem szabadna elárulni az országot olyan értelemben, 

hogy különböző érdekek mentén még mindig nem azt mondjuk, hogy ott 

hagyjuk ezt a gittegyletet.  

Márpedig ezt a gittegyletet ott kéne hagyni, mert csak bajt okoznak az ország-

nak. Nagyon sok rossz ötletük van. Lásd a migránsokat, lásd a meleg lobbit, 

idiótábbnál idiótább ötleteket: hogy oroszoktól ne vegyünk olajat, ne legyen 

atomerőművünk, ne legyen az iskolában egyházi oktatás - ugye ott a Benelux 

államokban kereszt már nem lehet a falon, mert ugye annyi migránst enged-

tek be, őket zavarja?? Nem fogják fel – de mi még látjuk…–, hogy miattuk 

Európának vége, lásd Párizs, Berlin stb.  No go zónákat sem akarunk. Szinte 

mindent, ami árt, azt ránk akarnak erőltetni. Szememben a rombolás nagy 

fokú, pl. még nem elég az, hogy megszüntették a cukorgyárainkat, kivágatták 

a szőlőinket, kivágatták az almafáinkat, most 400 Ft alatt nincs alma. Nem 

elég, hogy mindent megszabályoznak, még azt is, hogy az uborka, hogy gör-

büljön-😊.   Nekünk velük egyszerűen szakítani kéne, miért nem tudunk meg-

állni a saját lábunkon? Menjünk el az oroszok felé, kereskedjünk velük, meg a 

többi más országgal. Más is tud Európai Unió nélkül élni, ez nem azt jelenti, 

hogy nem akarunk európaiak lenni, mert a magyarnak a vérében van, hogy 

ő nemesi vér, legjobban keresztény és európai. Nekünk úgy is kellene visel-

kedni, nem úgy kéne, hogy ez a sok kulturálatlan betolakodott, rossz értelem-

ben vett proletár viselkedés, hogy mindent nekem, nem adok semmit másnak, 

 
1 https://www.szabadeuropa.hu/a/az-eu-atszervezeserol-vitaznak-az-europai-tanacs-kepviseloi-a-fidesz-

nek-is-van-elkepzelese/31911260.html Az európai vízióról szóló javaslatot Kövér László házelnök, Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes, Simicskó István KDNP-frakcióvezető és Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető 

jegyzik, és kifejtik benne az unió jövőjéről szóló elképzeléseiket … Orbán Viktor valószínűleg már az EU át-

szervezéséről szóló csütörtöki vitán kifejti a határozati javaslatban szereplő álláspontot, noha azt még a ma-

gyar parlamentnek is meg kell majd szavaznia…. A kedden késő este benyújtott határozati javaslat szerint 

egyebek között: 

• feloszlatnák a közvetlenül megválasztott Európai Parlamentet, helyette a nemzeti parlamentek dele-

gálnának képviselőket; 

• vétójogot kapnának a nemzeti parlamentek az uniós jogalkotásban; 

 

https://www.szabadeuropa.hu/a/az-eu-atszervezeserol-vitaznak-az-europai-tanacs-kepviseloi-a-fidesznek-is-van-elkepzelese/31911260.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/az-eu-atszervezeserol-vitaznak-az-europai-tanacs-kepviseloi-a-fidesznek-is-van-elkepzelese/31911260.html
https://www.parlament.hu/irom42/00364/00364.pdf
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csak nekem, ez legyen akár az országunkban is a mérvadó. Már-már kimon-

dott céljuk; hogy az országoknak ne legyen nemzeti érteke, ne legyen nemzeti 

öntudata, mindent kiölnek az emberekből. Tehát ezt nem szabadna engedni, 

hogy a nemzeti jellegünket megszüntessük. Lehet, hogy az Orbán Úrnak jól 

jönne az, hogy ott kint elérné, hogy ő legyen a vezető, de szerintem nem fogja 

elérni, mert sok lúd disznót győz, akármit is csinálna. Egyszerűbb lenne lábunk-

kal szavazni, és elmenni, és egyszerűbb lenne alakítani hozzánk hasonló célú 

csoportot, vagy olyanokhoz csatlakozni, akik nem akarnak az országunkból 

európai egyesült nemzeteket csinálni. Nem lehet eltűrni, hogy mindig vívni kell-

jen a magyar sokféleség mellett, keresztény erkölcsiségünkért, országunk biz-

tonságáért. Az EU nem demokratikus, hanem önkényes, erőszakos, zsaroló, 

más érdekeket kiszolgáló, innentől nincs ott a helyünk, ki kell lépni az Európai 

Unióból. 

Remélem nem erről van szó:  

„Az ember nemcsak az örömöt szereti. Ugyanannyira szereti a szenvedést is. 
Ezért soha nem fog lemondani az igazi szenvedésről, vagyis a rombolásról és a 

káoszról.” 

 

Pável Márta   ISTEN ÉS EMBER  
 

Az emberek ma azt mondják, hogy hol az Isten, csak 

képzelgés.  Igen, én is ezt kérdezem, hova tűnt az Isten a 

lelketekből, az életetekből, az erkölcsötökből? Ha 

eltűntettétek, akkor ne Istenen keresd, mert belőled veszett ki, 

az Isten meg attól függetlenül ott van, csak neked nincs ott. 

Így a tetteidet nem támogatja, az időjárást sem, az életedet sem, és innentől 

kezdve nem érdemes reklamálni, mert az Isten elűzését az ember tette. / Jó 

pár éve egy amerikai egyesül államokbeli politikus nyilatkozott, hogy ők már 

nem istenhivők, ők egy ateista ország …. ok, azóta figyelem: tűzvész, tornádó, 

árvíz, szárazság uralja  az USA-t? Ki a hibás? / Isten és ember közti hiányos 

viszony kialakulásáért, sokszor  azt mondom, hogy ebbe a felületes hittanítással 

még az egyházak is (mind) belejátszottak . /Ezt tapasztalatból tudom./  

Az emberiségnek meg kéne fordulni, 

amikor egy ember beteg, akkor is 

mindenféle emberhez elmegy, csak nem 

Istenhez fordul teljes erővel. Például a rákos 

beteg jósokhoz, mit tudom én 

nyomkodásokra, akármilyen mágiákra 

megy, csak azt nem csinálja, amit kellene:  

hogy leül, és megkérdezi  az Istentől , hogy 

mit tettem rosszul? Mit változtassak? Hol 

nyomtam el magamat a másik irányba? 
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Hol nem tudta a szervezetem gyógyítani a testemet? Az immunrendszerem 

hol állt le ? Önmagamba nézés Isten segítségével, őszintén feltárni a hibákat, 

okokat. Pl. nagyon nehéz rávenni  egy rákos beteget, hogy megváltozzon, 

belül „öngyilkos”, ezt választotta menekülésként, pedig ha őszinte lenne 

magánhoz, nagyot lendíthetne az állapotán. Minden súlyos betegnek be 

kellene látnia, hogy valami nem jól van, valamit meg kell változtatnom. / Ez 

ebben az életben 70%-ig igaz, a maradékban nem, mert van ismeretlen 

karma is…, de nem lehet mindent rákenni, túl kényelmes és halálos lenne./   

Megfigyeltem, az, aki nem hajol meg Isten előtt, 

nem nyomja be a ’reset’ gombot, az újraindítást, 

sokkal kevesebb eséllyel gyógyul, mint az, aki 

megteszi. Mikor hallom, hogy bízik az orvosban, 

majd a doktor bácsi meggyógyítja, hát az sem 

Isten, valóban vannak jól műtő orvosok - hála az 

Istennek -, de melléjük kell az Isten is, hogy teljes 

legyen a kép. Magában csak a „doktor bácsi” 

nem gyógyít meg, mert nem tud meggyógyítani, 

mert a betegséget az ember kreálta magának =  

anonim öngyilkosságot hajt végre, nincs olyan 

csodadoktor, aki ezt megszüntetné szikével. 

Vissza kell szerezni Isten segítségével  az élni 

akarást. Ha nincs „újratervezés”, nagyon kicsi 

esély van arra, hogy nem újul ki, vagy teljesen 

meggyógyul az ember. Maguk érdekében 

együtt kéne működni az Istennel, megtudni, 

hogy miért vagyok a földön, meg akarom tenni 

ami a feladatom?  De ha egy beteg semmit sem 

akar tenni, sajnos vesztes lesz. Ha súlyosan beteg, 

akkor mindenki gondolkozzon el azon, hogy mit 

változtat magán, hogy abbahagyja a régi ember a testét felörlő életét. Ebben 

a társadalom nem segít, az orvosok nem segítenek már, mert az orvosok 

többségükben nem törődnek az egész emberrel, a lelkeddel. Inkább azzal 

törődnek, hogy a gyógyszergyárak minél többet adjanak el, sajnos. Igaz, 

vannak kivételek, én az utóbbi időkben kimondottan jó orvosokkal 

találkoztam, hála az Istennek. Aki példa orvos: Dr. Zarándí Ildikó, a körzetink, 

Dr. László Tibor a térdsebész, meg hála dr. Ferencz Máriának, a 

szemsebésznek. Ismétlem, hála azoknak, akikkel az Isten összehozott, áldja 

meg őket, mert mindegyik igen jó orvos, azt láttam - másokat hallgatva -,  

hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt. Nagyon jó az Isten, hogy ilyen 

emberekhez vezetett, mert másokból meg csak ömlik a panasz az orvosok 

lelketlensége miatt. Konklúzió: az orvos is, ha Isten embere, csodákat tehet, de 

senki sem lehet meg Isten nélkül. 2 Kérem, hogy mindenki gondolja meg, bízza 

 
2 Sir 38,1 Orvos és betegség. 
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rá magát Istenre, hallgassa 

meg, mit akar tőle, hogy 

beteljesítse, különben nem 

megy. 

 

Soha ne felejtsd el, hogy 

honnan jöttél és  

miért csináltad magadnak azt 

a zűrzavart,  

amiből most szabadulni akarsz. 

(keleti irod.) 

 

 

 

 

 

Kis Enikő   BORÚ VAGY DERŰ     

 

Napjainkban megélhetjük, amint egy rövid gazdasági jólé-

tet követően világunk belesüllyed egy világjárványt követő 

háborús helyzet okozta válságba. Jó magyar emberek mód-

jára ijedtségünket és félelmeinket keserű elmarasztalásokkal 

tarkított jajveszékelésbe öntjük: keressük a ludast, okoljuk vi-

lágnézetünk szerint Oroszországot, Ukrajnát, Amerikát, világvégét, pusztulatot 

kiáltunk.  

Valljuk be őszintén: a magyar ember nem optimista. Per-

sze, ennek is megvan a maga jól beágyazott történelmi 

oka - de most nem ezt boncolgatom. Hanem: most az 

egyszer lépjünk túl a hibások keresésén. Hiszen a bűnös 

megbüntetése nem oldja meg a problémát. Nem oldja fel 

a pesszimizmust sem. 

A pesszimizmust, amely lehúzza, nehézkessé és lemon-

dóvá  teszi a lelket. Keserűséget, reménytelenséget okoz. Mindenkiben. De, 

végülis, olyan fajsúlyos érzés, amely jól passzol a magyarság történelmi lelkivi-

lágával. Kesergésre, szomorkodásra, vészkiáltásra, kárhoztatásra ingerel. Össz-

népi sötéten látásra. Elveszi a lélek vállakozó kedvét, belezsugorít a sárba. 

 
381Tiszteld az orvost, mert jó szolgálatot tesz, meg hát az orvos is Isten teremtménye. 2A gyógyulás úgy jön 

a Magasságbelitől, mint az ajándék, amit a királytól kapsz. 3Tudása miatt az orvos emelt fővel járhat, még a 

hatalmasok körében is megcsodálják. 4A gyógyszereket a földből adja az Úr, és az okos ember nem veti meg 

őket. 5Vajon nem fától lett talán édes a víz, hogy így megmutassa, mily erő van benne? 6Az embernek is ő 

adott értelmet, hogy magasztalja hatalmas műveit. 7Ápolás, enyhítés céljára használja a gyógyszerész is a 

gyógyszert, azért készíti. 8Működése soha meg ne szűnjék, jóvoltából az egészség terjed a földön. 9Fiam, ne 

késlekedj, hogyha megbetegszel, imádkozz az Úrhoz, és meggyógyít téged.  
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Oda, ahova az ellenség látni akar minket. Az örökös nagy magyar viszályko-

dásba. 

De mégis, mi lenne akkor a megoldás? Az optimizmus? Hogyan jöhet a képbe 

itt, ebben a helyzetben pont az OPTIMIZMUS!?!! 

Az optimizmus könnyűvé, légiessé teszi a lelket, reménnyel tölti el, de csak ak-

kor, ha bölcsességgel párosul. 

Vannak optimista emberek, akiknél a derűlátás ostobasággal társul, akik azért 

derűlátók, mert sem nem óvatosak, sem nem látják meg a veszélyeket, csak 

léha, hűbelebalázs módra vetik bele magukat hedonista élvezeteikbe. Ne le-

gyünk ilyenek. 

A valódi lélekemelő derűlátás az Istenbe vetett bizalomból ered. Az ilyen lélek 

két lábbal a földön járva, bölcsen észleli a világ nehézségeit, de tisztában van 

azzal is, hogy Isten segítségével bármilyen nehézségen keresztül bír jutni - vagy 

legalábbis vergődni: Avilai Nagy Szent Terézzel vallja: "Isten meg én, mi va-

gyunk a többség." Hiszen az Úr nem próbál bennünket erőnkön felül. Ha mi 

beleadunk mindent, és őszintén, tiszta szívből kérjük, Ő mellé teszi a saját 100%-

át. Aki így gondolkodik, így él, az meglátja a nehézségben is a lehetőséget - 

és a kiutat. A lehetőséget a tanulásra, a lelki fejlődésre, a megérésre. A jót 

minden nehéz helyzetben. Mert itt a Földön semmi sem teljesen rossz. És, per-

sze, meglátja a kiutat a nehézségekből: a szeretet és összefogás erejét a baj-

ban. Ezekben a lelkekben mindig megvan a lelkierő, hogy segítő kezet nyújt-

sanak embertársaiknak még akkor is, ha mindannyian ugyanabban a nehéz 

áramlatban evezünk. Hogy jóságosak és erényesek maradjanak akkor is, ha 

minden arra szorítja, vezeti, hogy most gaztettekkel könnyebb túlélni. Avilai 

Nagy Szent Teréz példáját követve tudnak ellenállni a kísértésnek és talpon 

maradni a legnagyobb áradatban, a legnagyobb viharban is, mert lelki ere-

jüket az Úrba vetett hitükből merítik. 

 Ha egy pillanatra elfelejtjük nagyon fontos és sajnálandó saját magunkat, és 

körbetekintünk, biztos vagyok benne, hogy szinte azonnal látunk néhány olyan 

embert, aki még nálunknál is rosszabb – esetleg éppen sokkal rosszabb hely-

zetben van. Nyújtsuk ki a kezünket, és segítsünk nekik. Akarjunk, merjünk Isten 

eszközei lenni a bajban! Saját tapasztalatom azt mutatja, hogy minél több em-

bernek segítek, annál több erőt, bizalmat érzek magamban a következő fel-

adathoz. Másokon segíteni olyan öröm, olyan erő, mely eltölti a lelket.  

Kívánom minden egyes honfitársamnak, hogy inkább ezt az utat válassza és 

adjon az Úr mindenkinek erőt és bizalmat a feladathoz! 
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KERTÉSZET 

Rizmayer Péter   ÉDESAPÁM TANÁCSAI  

  

A cikk írásakor már a munkánk első gyümölcseit betakarítottuk. 

Gondolok elsősorban a cseresznyére és a meggyre. Idén mind-

kettőből nagy mennyiséget sikerült leszedni. Bőven jutott friss 

fogyasztásra, mélyhűtésre és dzsemnek is. 

A meggyfák jellegzetessége a hosszú "ostorok" (hosszú levél és 

rügy nélküli vessző, aminek csak a végén van néhány levél) 

ágak nagy száma a koronában. Ezeket az "ostorokat" vissza 

kell vágni az új zöld hajtásig. Még egy praktika: a termő részek ágai végét ol-

lóval le kell csípni, így serkenthető a virágrüggyel történő jobb berakodás. 

Az előttünk álló időszak a gyümölcsök szedésének dömpingjét hozza (az idő-

járás szeszélye és a befektetett munka függvényében). Javában érik a sár-

gabarack, kezd érni az őszibarack, a korai "nyári" szilvák, almák, és az időjá-

rástól függőn a korai szőlőfajták. Befejezzük a cseresznye, meggy és a bo-

gyósok szüretét. Az őszi érésű körte- és almafajtáknál, késői őszibarackoknál 

folytatni kell a termésritkítást (ott, ahol indokolt). Az alapelv, hogy két kifejlett 

gyümölcs között be kell, hogy férjen egy harmadik.  

Fontos a szőlő csonkázása (a tőke hajtásainak visszavágása) és a hónaljhaj-

tások eltávolítása.  

Erősíteni kell a rovarkártevők elleni védelmet (itt alatt elsősorban a különféle 

levéltetvekre, körtelevélbolhára, molyokra, atkákra és nem utolsó sorban a 

támadni indult dióburok-fúrólégyre gondolok.) A különféle gomba és baktéri-

umos fertőzések elleni védekezést is folytatnunk kell.  

A szedés után a letermett fák kimerültek és legyengültek. Nagyon fontos 

lenne a nyári zöldmetszések megkezdése (cseresznye, meggy, kajszi), mivel 

ilyenkor a sebek gyorsabban beforrnak (a tavaszi metszést hozom előre nyár 

végére). A letermett fákat, bogyósókat – ahogy korábban is írtam – célszerű 

a szedés után egy rezes-kénes + kontakt rovarölős permettel megpermetezni, 

majd kora ősszel megmetszeni. Az említett munkák elvégzésével már a kö-

vetkező évi termést készítjük elő.  

Darázscsapda. Augusztus hónapban az érett gyümölcsöket és elsősorban a 

szőlőt dézsmálják. Erre a célra készített edényeket lehet vásárolni, de bár-

mely más PET palackos megoldás is jó. A lényeg a csapdában lévő folyadék. 

Az általunk használt arányok: 1 evőkanál ecet, 1 púpozott teáskanál porcu-

kor, 2,5 deci sör és ugyanennyi víz összekeverve. Ez a keverék a darazsakon 
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túl a legyeket, molyokat is megfogja. A kereskedelemi forgalomban kapha-

tóak sárga ragacsos lapok, amelyek nagyon hatékonyan fogják a rovarokat. 

A hangyák ellen 1 kanál sütőpor 1 kanál porcukorral összekeverve nagyon jól 

hat, a fészkük köré kell kiszórni.   

Zöld kincseink környezetünkben  

Ebben a részben csak emlékeztetőül, esetleg figyelemfelkeltés céljából, fel-

sorolásszerűen említek néhány "zöld kincset". Tágabb környezetünkben fellel-

hetők, gyűjthetőek. A gyógyhatásukról kérem utánaolvasással meggyőződni!  

• Ne feledkezzünk el az édes magbelű sárgabarack magok gyűjtéséről!  

• Folytatni szükséges a diólevél gyűjtését.  

• A fekete ribizli levél gyűjtése is most esedékes. 

 

 

 

 Varga Márta 

AQUILA HUMOR 
régi szakállas viccek  

Az utolsó kívánság 

Haldoklik a rákoshegyi magyar. Utolsó kívánsága: 

– Gyermekeim! Ha meghalok, a Kerepesibe temessetek, Rá-

kosit nem szeretem. 

 

A katonákat az életmentésre oktatja az őrmester, az óra után 

visszakérdezi az anyagot, hogy lássa, mit tanultak. 

– Na, Kovács, mit csinál, ha egy kisfiút lát fuldokolni a vízben? 

– Utánaugrok, a tarkójára ütök, és a hajánál fogva kihúzom a 

vízből. 

– Remek. Na, Lakatos, maga mit csinál, ha Rákosi elvtársat látja fuldokolni a vízben? 

– Utána ugrok, a tarkójára ütök, és megvárom, amíg kinő a haja. 

 

Állati ügyek 

Az elefánt egy rohanó csigával találkozik. Megkérdi: 

– Hová olyan sietve? 

– Futok a kommunizmus elől. Tudod, nekem is van házam, a feleségemnek is, a gyereke-

imnek is, és ezek mindent elvesznek. Jobb, ha te is futsz! 

Erre az elefánt is elkezd futni és találkozik a medvével. 

Kérdezi a medve: 

– Hová futsz, elefánt? 

– Futok a kommunizmus elől. Tudod, én is nagy lábon élek, a feleségem is és a gyerekeim 

is, és ezek mindenből ügyet csinálnak. Jobb, ha te is futsz! 

Erre a medve is futni kezd. 

Találkozik a róka komával, aki kérdezi tőle: 

– Hová futsz, medve? 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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– Futok a kommunizmus elől. Tudod, nekem is van bundám, a feleségemnek is, a gyereke-

imnek is, és ezek mindent elvesznek tőlünk. Jobb, ha te is futsz! 

A róka gondolkodni kezd: "Miért fussak? Vörös is vagyok, ravasz is, belőlem még párttitkár 

is lehet!" 

 

 

 

 

Hirdetményünk, felhívásunk 

 

Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakoz-

zon 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 kemény-

ség és tisztaság védelme fontos. Nálunk mindenki önkéntes. 

Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és 

kitartást kívánó munkához, jelentkezzen, várjuk. 

 

Üdvözlettel: Szeibert Márton, az AQUILA Civil Társaság ügyvezetője 
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