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Kérés 
Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az 
alábbi felületeinken követhetik írásinkat. Köszönjük! 
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 Pável Márta 

 2021 TÁRSADALMUNK ANOMÁLIÁI, SOKRÉTŰ ÉSZREVÉTEL  
Írásomat annak jegyében teszem, hogy feltételezem, még mindig 

él a szabad véleménynyilvánítás, szabad akaratú gondolkodás. 

OLTÁSI GONDOLATAIM 

A napokban rengetegen teszik, és szorgalmazzák is, hogy mindenki oltassa be ma-

gát. Nem vagyok összeesküvés hívő, sem a Covid súlyosságának tagadója, nem aka-

rok bujtogatni sem, csak hangosan gondolkodom. 

Olvasom, növekszik az oltási hajlandóság. 

Igen, aki akarja, hisz benne, tegye meg. Rendben, mindenki döntse el, mit tesz, joga 

van hozzá! Aki viszont bármilyen oknál fogva nem teszi, annak különböző variáci-

óban jön az egységes presszió, hogy oltási igazolvány, meg regisztráció stb. lesznek, 

meg ide-oda nem engednek be, meg nem repülhet, nem utazhat stb.. Mindent -

vélem- értek, de nem mindennel 

értek egyet, és még remélem ehhez 

is jogom van. Aggódom, és szeret-

ném megkérdezni, hol van a sza-

bad akaratom? 

A szabad akarat az egy Istentől ka-

pott tulajdonság. Az ember nem mi 

- ahogyan Ferenc pápa gondolja…! 

Nem mi születtünk, hanem én, 

nem mi halunk meg, hanem én, 

nem mi felelünk a tetteimért, ha-

nem én. Én felelek azért IS, mit te-

szek az életemmel, s nem a hata-

lom, s nem a pápa! Ki van fordítva 

minden. Az, hogy engem a többi 

emberrel együtt fenyegetnek, rá-

galmaznak, manipulálnak egy ol-

tásra, az bennem ellenérzést szül, 

s nem csak bennem…, ezzel még 

egy választást is el lehetne vesz-

teni.   

Egy csomó logikátlan dolog van itt, s eddig megválaszolatlan kérdésem lenne, amire 

hiteles, korrekt, elfogadható, tényeken alapuló választ eddig nem kaptam, mert ők 

sem tudják, s ez itt a baj… 

-Ha nincs pár év kontrollja, kifutása, nem tudjuk, hogy a hosszú távú hatása mi-

lyen, mit tesz, meddig hat, hogy lehetnek biztosak abban, hogy nem okozhat-e ká-

rokat? 
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-Nem lettek különböző betegségre kivizsgálva. Tudják-e, hogy pl. mélyvénás trom-

bózissal+ gyógyszerrel mit fog tenni? (Nekem ugyanis az van.) 

-Tudják-e, mert most csak vélik, meddig tart a hatása: fél év, nyolc hónap? S utána 

mi van? Halálunkig fognak oltani? Lássuk; most kósza hírek szerint azt tudjuk, 

hogy nyolc hónapig se hat (s akkor mi van, nyolchavonta újra oltanak mindenkit? 

Melyik állam bírja ezt ki?). Hogy mit okoz hosszútávon bennünk, arról semmit sem 

tudunk. 

-Átoltottság… s ha csak eddig – amit ma tudunk- nyolc hónapig tart, akkor ez meg-

oldás? Nem hinném. Elhiszem, hogy átoltottság kell legalább 60% a lakosságnak, 

senkit sem akarok lebeszélni róla, eddig is voltak emberek, akik beoltatták magukat 

minden évszakban, pl. influenza ellen, tegyék, ha ez meggyőződésük, akkor legyen 

ez. De segít-e az átoltottság több ezer covid variáns mellett? 

Nem tudják! Ezekere nem kaptunk biztos választ, mert valószínűleg nincs is. Ak-

kor, hogy lehet erre presszionálni, értem én, hogy baj van, de talán a hathatós 

gyógyszerelés – ez irányba elmozdulni…–, ez a megoldás jobb és eredményesebb 

lehetne. 

Az életem az enyém, és ehhez bármilyen antiszociálisnak és erkölcstelennek nevez-

nek RAGASZKODOM, míg Isten vissza nem veszi, addig dolgom van, így az oltással 

kivárok, míg nem érzem, hogy mehet. Mivel szinte alig bírom a gyógyszereket, tucat 

féle igazolt allergiám is van (s gondolom, sok ilyen ember van, azokat is retorzió 

fogja érni?), részemről így kivárok, mivel a trombózisomra egy évig kell gyógyszert 

szednem, tudják-e mi mivel mit okoz, nem! Így egyelőre nem oltatnám be magam, 

míg nem tudom kibírom-e?   Nem felelőtlenség az senkivel szemben sem, ha a saját 

életemről saját meggyőződésem szerint döntök az összes körülményem figyelembe 

vételével. 

Mindenkinek saját joga van az életéhez, akármit is mondanak, pl. becstelennek 

tartom ártatlan embereket politikai okok miatt háborúkba hajszolni. Személy sze-

rint életünk felett nem Ferenc pápa, nem a külföldi nagyhatalmak és senki más 

sem dönthet. Mindenki saját magáért felel, maga dönti el, hogy minek teszi ki vagy 

minek nem teszi ki magát, szeretném, ha ezt tudomásul vennék. 

Higgyék el, erőszakoskodással, ismétlem indirekt zsarolással választást is el lehet 

veszteni, mivel az embereknek annyi manipulációban volt részük, hogy egyből ellen-

állnak. 
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https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-erkol-

csi-dontes-hogy-beoltatjuk-magunkat-en-mar-jelentkez-

tem-az-oltasra Ferenc pápa „Többes számban kell gondol-

kodnunk, és ez azt is jelenti, hogy fel kell vállalnunk a fele-

lősséget, az egyéni és a kollektív felelősséget is a koronaví-

rus elleni harcban. „Azt gondolom, hogy erkölcsi alapon 

mindenkinek be kell oltatnia magát, ez nem választható op-

ció, hanem erkölcsi tett. Mert a te egészségedet, életedet 

kockáztatod, de másokét is.”   Isten halálomkor nem azt 

kéri számon erkölcsös voltam-e, hanem azt hogy mit kezd-

tem értékes életemmel, amit az üdvözülésemre kaptam.  

TV MŰSOROK ÓCSKASÁGA 

A tévében menő műsorra nem tudok 

elég rossz jelzőt használni. Ha meg-

nézem a szereplőket, az emberi mi-

nőséget, intelligenciát stb. normál 

szinten átlagban már a közepeset 

sem érik el. Egy jobban szituált em-

ber nem igazán megy el oda muto-

gatni magát, szinte a műsorok 80%-

a gagyi. Az összes csatornán van 

vagy 10 film/műsor amit évek óta is-

mételnek, a csatorna szolgáltatók 

meg csak beszedik a díjakat. Alig van 

műsor, amit nézni lehetne egy igé-

nyesebb embernek. A selejt özönlik a 

tévéből, minősíthetetlen emberi ma-

gatartások és minden, ami – szerin-

tem – leépít, az megtalálható. A régi 

kb. 20 évvel ezelőtti tévében talál-

tunk olyan embereket, akik adtak is 

valami szellemiséget pl. Öveges prof., 

vagy nívós, jó színházi előadások, is-

mertük a színészeket (és nem csak 

politikai alapon…!) Amúgy mára nem 

lehet színházba sem járni, mert ne-

kem eltorzult az egész, szabados, 

gusztustalan lett, párszor eljöttem az 

előadásról, így nem megyek. Hiá-

nyoznak azok a régi emberek, lelket lelkesítő előadások, mint pl. Advent a Hargitán 

vagy hasonlók. Hol van ez mára, egyszerűen szó szerint ócska műsorokat sugároz-

nak. Pl. a horror tévében az, hogy kit öltek meg, meg ki erőszakolta meg a gyerekét, 

más Tv-ben paráznaságok, aberrációk stb. A jó, a szép dolgok mára a nép eldurví-

tott lelkének már nem hírértékűek. Azt is mindennap lehet látni, hogy a lakosság 

egy része hogyan viselkedik, egy tükröt kapok az általános szeretetlenségi állapo-

tokról. Pl. elkeserítő durvaság az, hogy valaki azért fellöki a feleségét, nem nyújt 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-erkolcsi-dontes-hogy-beoltatjuk-magunkat-en-mar-jelentkeztem-az-oltasra
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-erkolcsi-dontes-hogy-beoltatjuk-magunkat-en-mar-jelentkeztem-az-oltasra
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-erkolcsi-dontes-hogy-beoltatjuk-magunkat-en-mar-jelentkeztem-az-oltasra
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segítséget sem, hagyja meghalni, mert míg ő horgászni volt az asszony nem húzta 

fel a redőnyt. Hol tartunk, az ember csak a selejtet hallja, ezáltal csak lejjebb süly-

lyed a szintje, elkeserítő ez az egész. 

Nem hiszem el, hogy akarattal, vagy megfelelő kormányzati ráhatással ne lehetne 

rendes műsorokat megvásárolni. Jelenleg a szolgáltatóknak a profit a fontos, ne-

hogy sokba kerüljön. Az ember már rákényszerül, és jószerivel csak olyanokat tud 

nézni, mint pl. természetfilmek, vagy dokumentumfilmek. De hát abból is elege van, 

mert az is szelektált, hogy milyen dokumentumfilmet akarnak velünk megnézetni. 

Nagyon sajnálom azt, hogy ebben a légkörben kell a társainknak felnevelni a gye-

rekeket, az akciófilmeken eltorzult a társadalom. A társadalom utolsó óráin túl va-

gyunk, vigyázni és változtatni kéne. 

VALLÁSOKRÓL 

Napokban néztem egy filmet, hogy a vallások megfelelő kialakulása a civilizáltságot, 

kulturális szintet hozza elő. Először bejöttek a természetvallások és később hierar-

chikussá alakulva, ahogy a vallásnak most Isten által vagy önkinevezett vezetői 

módosították ezt az egészet. Ezáltal összefogta a néprétegeket, és együttműködtek 

azok, akiknek azonosak voltak a vallásos elveik. Ügyesen sikerült betagozódtatni 

egyfajta hierarchikus vallási vezetés alá, így együtt mozogtak, egyszerre döntöttek, 

és ezáltal a kultúrájukat jobban lehetett növelni. Kérdés, mi mennyire volt valóban 

Istenhit, vagy csak valami hasonló? 

Ebben a kialakult szervezettségben lehet igazság, ugyanakkor, ha megnézem azt a 

köztudott információt, hogy melyik nép hogyan él vissza az Istenhittel, az megdöb-

bentő! Ugyanis Isten egy van s Ő a szeretet Istene, ha nem az, akkor valami csalás 

van a dologban. Isten nevében ölni, háborúzni nem szűnt meg az emberiség. Akkor 

hol van a szeretet, hol van az az univerzális igazság, hogy minden emberben Isten 

lelke van, hogy nem teszem el az édes testvéremet láb alól. A szabad akarat nincs 

megtartva, hanem kényszerítik, hogy kikeresztelkedett pl. hogy mohamedán le-

gyen. De a keresztények is megpróbáltak hódító hadjáratokba kezdeni, holott Isten 

ezt soha nem mondta. Mára sok vallás politikát művel, és a vallások egymás ellen 

fordítják az embereket. Nos, ez mind hazudik! Ha a vallási vezetők azt az univerzális 

isteni elvet szolgálják, ami békét kívánna, akkor látszana, és általános jólét lenne 

a Földön. Mindenkinek el kellene viselni a vallási pluralizmust is, főleg azt. El kell 

viseljem azt, hogy én keresztet vetek, vagy viselek, te meg nem. Ma a vallási vezetők 

jelentős része kihasználja a nép butíthatóságát, lsd. a szektákat, sok-sok manira 

tesznek szert, hatalmuk nagy lesz, közben a szemüket forgatják, és politikai-gaz-

dasági érdekeiknek megfelelően beszélnek. 

Most mindegy, hogy melyik vallásról van szó, s ez igen nagyon elkeserítő, hogy Isten 

nevét manipulatívan felhasználják. Politikától mentes, tiszta vallásra van szükség, 

ami pénz nélküli, politika nélküli, csak az Istent szolgáló vallás, mert ezek nem 

azok, így csak a pokolra vezetnek. 
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POLITIKAI ESZTELENSÉGEK 

Napokban láthattuk, hogy mi zajlik le az amerikai elnökválasz-

tás mentén. Azt gondolom, hogy nagyon gusztustalan az, ami 

ma folyik a világban, de sajnos mindig is így volt. Az, hogy de-

mokrácia… az egy vicc, szerintem arról szó nincs! Arról van 

szó, hogy ki hőbörög hangosabban, kinek van rengeteg pénze, 

kinek van nagyobb lehetősége nagyobb tömeg előtt ordítani. 

Semmi más nem számít, igazság, ígéretek megtartása szóba 

sem jöhet. S a tömeg egy része pedig bégető, gondolkodás nél-

küli massza, arra fordul amerre nagyobb az ordibálás. Bele-

gondolni is szörnyű abba, hogy mi lesz velünk, ha netalántán 

Gyurcsány és a klánja fog győzni, most nagyon sokan tömö-

rülnek még józannak tűnő emberek is. Gyurcsány után, most miért nem veszik 

figyelembe, hogy egy év alatt mennyi kárt okozott, az hogy sietve távozott, az hogy 

micsoda egy szó betyár az alkohol mögött. Mitől tartok: az adóktól, kiürült pénztár-

cák gátlástalan megtömésétől. Európai Unió lesz mindenféle nemzetállam nélkül 

úgy, mint USA, ezt akarja Gyurcsányné, akkor gátlástalanul jöhet be az összes be-

vándorló az országunkba. Nem elég a sok cigány lakosság, akik szegények? Akik 

ellátatlanul vannak, mert nincsen lehetőségünk, mert az együttműködésük sem 

olyan, amilyennek kéne lenni, és a bevándorlókkal is hasonló helyzet lenne. Tán a 

cigányokat kellene jobb létre felhozni, különböző módszerekkel. 

 

Szeibert Márton 

FEBRUÁRI ÜNNEPEKKEL KAPCSOLATBAN 
Hamvazószerda egy mozgó, vándorló egyházi ünnep, vagyis nincs 

fix dátuma, hiszen húsvéttól számoljuk vissza, ami szintén mozgó 

ünnep. Hamvazószerda idén február 17-ére esik. A nagyböjt kez-

dőnapja, amikor megemlékezünk arról, hogy porból lettünk, porrá 

leszünk.  

Ez a dátum közel esik február 11-hez, ami pedig a betegek világnapja. 

„ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak 

Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. … Lo-

urdes-ban a zarándokok száma évente több mint félmillió és a természetes módon 

meg nem magyarázható gyógyulások száma is több ezerre tehető. A világnap célja, 

hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenve-

dés megértését.”” – Forrás: https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_betegek_vi-

lagnapja 

Úgy tűnik, több szempontból is alkalmunk lesz megemlékezni emberi nyomorult 

természetünk halandóságáról. Fontos is ez, mert legalább egyszer mindenkinek az 

életében eljön az a nap, amikor szembe kell néznie ezzel a kérdéssel. (Ráadásul a 

mai covid-os helyzet sokak megélhetését vagy egészségét megingatta.) Én ehhez 

csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a pesszimista önkínzás helyett próbáljuk 

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_betegek_vilagnapja
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_betegek_vilagnapja
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önmagunkat Istennek odaadni, mert az Ő békéje olyan vigaszt ad, amire a lelkünk-

nek mindennél nagyobb szüksége van. A lenti vers szépen fejezi ki azt a reményt, 

amit táplálhatunk, amire akkor is szükségünk van, amikor még egészségesnek 

hisszük magunkat. 

Illyés Gyula: Betegen, ősszel 

(részlet) 

Betegen fekszem, próbálgat a kín, 

munkál a halál testem zárain; 

feszít, csavar; a száj még mosolyog, 

de enged a fog, meg-megcsikorog. 

Mint bennetek, nők, az élet talál, 

énbennem úgy lel cinkost a halál. 

Csikorgok, hajlok, félek nyílani. 

De matat, biztat bent is valami, 

hogy fogoly voltam s jó lesz odaki 

szűk partjaimon túláramlani, 

szép áradásként el-szétnyúlani, 

míg fel nem tűnnek isten ormai. 

.     

PÁVEL MÁRTA 

KIS GYAKORLAT, NEM TUDOM IGAZ-E, DE EGY PRÓBÁT MEGÉR  
Kis befektetéssel ekkora javulás, mellékhatás nélkül, mit 

veszthetünk ha megpróbáljuk? ☺) 

Végezze ezt az egyszerű és hatásos kínai gyakorlatot és meglátja… 

Lényeges, hogy a Jin Ji Du Li gyakorlat közben a szemünk csukva 

legyen. 

-Álljunk egy lábon, közben tartsuk csukva a szemünket. Ennyi az 

egész. 

-Tegyünk egy próbát, álljunk fel, csukjuk be a szemünket és próbál-

junk egyenesen állni egy lábon. 

- Ha nem képes min. 10 másodpercig így maradni, az azt jelenti, hogy 

a teste olyan állapotban van, mintha 60-70 éves lenne. Vagyis lehet, 

hogy csak 40 éves, de a teste sokkal gyorsabban öregedett. 

- Amikor olvastam ezt az e-mailt, el akartam végezni ezt a gyakorlatot 

és ezt gondoltam: „nagy ügy, biztos vagyok benne, hogy könnyen meg 

tudom csinálni.” Nagyot csalódtam magamban, de örültem, hogy ki-

próbáltam, mert nagy meglepetésemre rájöttem, hogy könnyen el tudom végezni a 

gyakorlatot nyitott szemmel, de teljesen más volt a helyzet, amikor ugyanezt csu-

kott szemmel próbáltam meg! 2-3 másodpercnél tovább nem tudtam megállni egye-

nesen és elkezdtem inogni. 
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-Nem fontos, hogy magasra emeljük a lábunkat, ha a belső szerveink nincsenek 

szinkronban, már az is kizökkent az egyensúlyból, ha csak egy kissé emeljük fel a 

lábunkat. 

A kínaiak hatalmas tudással rendelkeznek az emberi testről. 

-Megnyugtató érzés, hogy a rendszeres és gyakori edzés segíthet abban, hogy visz-

szanyerjük az egyensúlyérzékünket. 

- Tény, hogy a kínai gyógyászok javaslata szerint, ha naponta egy percet gyakorol-

juk a Jin Ji Du Li-t, az segít a demencia megelőzésében. 

Kezdetben próbálja meg csak egy kissé becsukni a szemeit, ahelyett, hogy teljesen 

becsukná. Ezt javasolja a kínai gyógyász, Zhong Li Ba Ren. A Jin Ji Du Li napi 

gyakorlása sok betegség gyógyításában segíthet, mint pl.: magas vérnyomás, cu-

korbetegség, gerincbántalmak, szenilitás. 

Zhong Li Ba Ren „Jobb ha magunkon segítünk, mint ha az orvosoktól várjuk a 

segítséget” című könyve bestseller lett, ezt az egészségünkkel foglalkozó könyvet 

Kínában a legmagasabb példányszámban adták el a tavalyi első megjelenése óta. 

Jól mutatja a sikerét az a tény, hogy már több mint 1 millió példányt adtak el a 

könyvből. 

Zhon Li Ba Ren úgy fogalmazott, hogy az emberek többsége csukott szemmel nem 

képes 5 másodpercnél tovább megállni egy lábon, de a későbbiekben, ha már napi 

rendszerességgel végzik a gyakorlatot, akár két percnél tovább is képesek talpon  

maradni. Minél hosszabb ideig vagyunk képesek megtartani ezt a pózt, annál ke-

vésbé érezzük ezt megterhelőnek. 

Miközben gyakorolja a Jin Ji Du Li-t, észre fogja venni, 

hogy az alvás minősége, és az ön memóriája is jelentős 

mértékben javul. A legfontosabb, hogy ha naponta csukott 

szemmel egy percet gyakorolja a Jin Ji Du Li-t, nem fog 

szenilitásban szenvedni, (ez azt jelenti, hogy az agy egész-

ségesen fog működni.) Zhon Li Ba Ren elmagyarázta, hogy 

6 fontos meridián van, amelyek átfutnak a lábunkon. Ami-

kor egy lábon állunk, a gyakorlat következtében érezhe-

tünk fájdalmat, és ha ez a helyzet, akkor az ezekhez a me-

ridiánokhoz tartozó szervek elkezdik megkapni a szüksé-

ges egyensúlyt. Ezzel a módszerrel a tudatunk és a testünk 

csatornái a lábainkra koncentrálnak. Alapvető gyógy-

módja ez a hideg lábaknak, és az immunrendszerünket is 

erősíteni tudjuk. Nem ajánlott azoknak, akiknek lábproblémái vannak és nem tud-

nak huzamosabb ideig talpon maradni. 
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PÁZMÁNY PÉTER: BETEGEKÉRT 
Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltalmazója, ki kezében van-

nak életünk határi: könyörgünk felségednek a te beteg szolgáidért: vigasztald őket, 

bátorítsad és erősítsed, hogy jó néven vegyék és csendesen szenvedjék látoga-

tásidat. Gyógyítsd meg őket, szent nevedért, a reájok bocsátott csapásból, hogy 

megismérvén hozzájok való jóvoltodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és 

atyai ostorozásod által öregbüljenek szerelmedben és félelmedben. 

Ha pedig véghetetlen bölcsességed szerént hasznosbnak látod az ő mostani kimú-

lásokat: adj Szentlelket nékik, hogy az igaz penitencia által, bűnök bocsánatját 

nyerhessék, és teelőtted kedves kimúlások légyen e világból. Adjad szent malaszto-

dat nékik, hogy megismérjék a testi nyavalyáknak és csapásoknak ostorit atyai ke-

zedből származni. Mivel akaratod nélkül csak hajunk szála sem eshetik el, és azért 

ostorozsz minket, hogy bűneinkből tehozzád térjünk, ki igaz élet és igaz boldogság 

vagy. Oh áldott Jézus, ki meggyőzted a halál fulákját, légy segétséggel beteg szol-

gáidnak. Ki az Atya és Szentlélek Istennel egyetemben élsz és uralkodol. Amen. 

 

 

Pável Márta 

LELKISÉG 
Virágh László versei: 

Időjáték 

1. 

A múlt mögöttem végtelen, 
szemvillanás csak a jelen, 
jövőm előttem rejtve van. 

2. 
A múlt már nincsen, elszelelt, 

jövőmet el nem érhetem, 
a jelent meg nem foghatom, 

így talán nem is létezem. 
3. 

A múlt előttem: láthatom, 
itt a jövő a hátamon, 

jelenben élek gondtalan. 
4. 

A jövő előttem, 
a múlt mögöttem, 
de mi van alattam, 

mellettem és fölöttem? 
5. 

Elmúltam, megjelentem, 
jöttem, mentem, 

amit láttam, jelentem, 
jelentését meg nem fejtem. 
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------------------------------------------------ 
 

Rácsok 

Időkalitkám rácsait, 
Megkísértve a lehetetlent, 

Mint csintalan, fogoly majom, 
Mindig szívesen feszegettem. 

 
Így történt egyszer, hogy kiestem, 

Mivel kitört az egyik rácsrúd, 
És én voltam nagy lendületben. 

 
Most visszamászni nem tudok, 

Pedig igencsak igyekszem, 
Fogalmam sincs mi lesz velem. 
Mindenesetre most lefekszem. 

------------------------------------------------------------------ 

 

Törmelék 

Nem tudok repülni, 
Akadályoz a szárnyam. 

* * * 
Szétrebbenő verébraj: 
Táguló világegyetem. 

 
* * * 

Önmagába zárt végtelenség, 
Kristályos rendű tiszta fenség, 
Leheletszirmú gyöngy magány. 

 
* * * 

Nem várok én csodára, 
Majd megteszem magam, 
Vagyok holnap királya, 
Sajnos mindig ma van. 

 
* * * 

Életem 
kemény koporsó, 

melybe bezárva várom 
feltámadásom, 

a halált. 
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Pável Márta  

MÓKUSKERÉK AZ EMBER ÉLETE, CSALÓDÁSOKKAL 
Ha most a hetvenes éveimben visszanézek nem egy vidító az egész, amin végig 

megyünk. 

Az ember élete röviden: viszonylag semmiből előkerülünk, és oda is távozunk, ha a 

lelkünkről nem beszélünk. Jön a tehetetlen sírás, pelenka, kiszolgáltatottság, 

szeretnek vagy nem, vagy rosszul szeretnek. Életre szólóan sérül-e az ember, vagy 

nem…, ez időközben kiderül. A gyerek ahogyan növekszik már rögtön az elején (ha 

egészséges személyiség) benne van, hogy ő akarja tenni a dolgokat - szerencsére. 

Majd konkrét vagy csak olyan emocionális kusza vágyai lesznek, hogy lehessen 

szerelmes, de nincs kibe. 10-25 év között minden megfordul a fejében, azt gondolja 

övé a világ, s az ellenkezője is…, és a többség azt gondolja, hogy mindent meg tud 

tenni, csalódások és örömök sorozata - de szinte mind múlandó, hamis… - párt 

keres, csalódás, párt keres és megint csalódik, vagy egy időre - ki tudja meddig és 

milyen megalkuvásokkal lehorgonyoz egy ember mellett. Egzisztencia építése, 

közben is sokat csalódik, állást keres, váltogat…., barátokat keres és időnként itt 

is csalódik. 

Lassan – de nem mindenkinél…–, derül ki, hogy mik az igazi értékek. Vannak, akik 

fiatalon férjhez mennek, szülnek akár több gyereket is. Jön a mindenfelé teljesítési 

kötelezettség, gyerekekkel intézményekbe, iskolába futkározik, mindenfelé elérni. 

Ha meg 18 éves lesz nagy nehezen beimádkozza az egyetemre.  

Majd egy kis, de hatásos szünet következik, egy üresség: elmentek…, a sok feladat 

gyérült, miért is vagyok? Mire kellek még? Kellek még? Igaz, aztán jönnek a unokák  

- ha jönnek… -, ők megint egyfajta pótlékot adnak a gyerekei helyett, viszont 

teljesen más. Ismétlődnek a dolgok, az unokák is megnőnek, megint jön az egyetem, 

megint nem lesz rád idő… ! Minimum már kétszer került az ember olyan helyzetbe, 

hogy megtette a kötelességét, és kérdés: marad-e némi hála, látogatás vagy nem. 

Sokaknál nem! Nincs idő rád, sok a munka, feladatok, majd pótlékként néha 

elvisznek - ha megteszik…- valahova, de munkára, feladatra már nem kellesz. 

Akkor jön az, hogy esetleg - ha szeretnek - kapsz egy kutyát, vagy egy macskát, 

vagy mindkettőt, hogy legyen mit simogatni, meg legyen miről gondoskodni. 

Rólad ember, ha nagyon öreg vagy, ki gondoskodik, ha jön a pelenka és a 

kiszolgáltatottság? Elvisznek valahova, otthonba, vagy magadra hagynak, évente 

egyszer néznek feléd, pedig neked naponta kéne a kenyér, és némi szeretet is…! 

Megkapod-e, vagy oldd meg magad. S ekkor egyre jobban várod, hogy eltűnj, hogy 

tán nem voltál azelőtt se a földön, csak képzelted az egészet…! Elég furcsa, elég 

nyomorúságos és sivár ez az egész emberi élet, ha csak a három dimenzióból nézem. 

Sajnos nagyon kevesen szállnak felfelé az igazi lényük felé, maguk mögött hagyva 

az anyagi világ minden nyomorúságát. 
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„A LASSAN, LASSAN...” VERS, MELYET TRÉFÁBÓL A FALRA JEGYEZTEM FEL 
YÜAN HUNG-TAO 

Fordította: Máthé Veronika. 

A fénylő hold lassan, lassan felkel, 

a zöld hegyek lassan, lassan alászállnak. 

A virágzó ágak lassan, lassan vörösbe hajlanak, 

a tavasz színei lassan, lassan kifakulnak. 

Fizetésem lassan, lassan emelkedik, 

fogaim lassan, lassan kihullanak, 

szeretőm dereka lassan, lassan megvastagszik, 

arcvonásaimon lassan, lassan nyomot hagy az idő. 

 Mikor erőnk teljében vagyunk, 

a ranglétra alján állunk, 

s mire ránk talál az öröm, fiatalságunknak már vége. 

Minden léptünket 

a Jószerencse Istennője 

és Balszerencse Sötét Hölgye kíséri. 

Még ég és föld sem tökéletes, 

a társadalom is csupa fent és lent. 

Az igazi boldogságot hol keressük hát? 

– Hajolj meg alázattal, és kérdezd a Taoista Tanok Mestereit! 

 
Pável Márta 

GONDOLATAINK, AMIKET ISTEN ADOTT 
Az evangéliumban leírtak szerint a zsidók - akik gyanakodtak Jézusra, és nem 
akarták elfogadni - folyamatosan próbálkoztak, és mint karvalyok gyűlnek össze 
ott, ahol Jézus tanított, változatos módokon próbálják meg kikezdeni. Mikor a 
szadduceusokat elhallgattatta Jézus Krisztus akkor, gondolták a farizeusok, hogy 
most ők jönnek, felteszik a kérdést, amivel, majd bele lehet kötni Jézusba. Ez ször-
nyű, nem tudom akkor is, meg ma is mit képzel magáról az ember? Miért gondolja 
azt magáról, hogy a Mindenség Uránál több? Miért gondolja magáról, hogy majd 
én, megleckéztetlek. Valaki is felfogja, hogy a porszemnél is kevesebb az egészhez 
viszonyítva, az Istenhez meg végképpen semmik vagyunk? Nem fogják föl Isten vég-
telen türelmét és szeretetét, hogy nem lázadt, nem hagyott egyből itt minket, hanem 
tűrt. Jézus míg itt volt, el kellett szenvednie ezeket a primitív gonoszságokat. Persze 
mi, akik Krisztus elkötelezett követői vagyunk, mi sem vagyunk mentesek, nekünk 
sem jobb a sorsunk, mint Krisztusé, nekünk is el kell tűrni a primitív gonoszságo-
kat, a hirtelen jött sátáni támadásokat. Ez is mutatja, jó az utunk, mert aki az Ő 

útján jár, hasonló módon kapja is a pofonokat a drága embertársaitól. Jézus meg-
hallgat, de nem engedi, hogy győztesek legyenek, akik kikezdték. Ilyen körülmények 
közt hirdeti: a főparancs a szeretet. Azt gondolom, hogy itt a csoportban egymás 
iránt, úgy ahogy megvan a szeretet, de kifelé az embertárs felé, ott már hiányossá-
gok vannak. Belátom, hogy nagyon nehéz sok embert szeretni. Ha az embernek 
olyan a vérmérséklete, sokan kinyitják a kezében a bicskát, még ha nem is szúr 
vele, csak gondolatban…, igen, tudjuk egymást bosszantani. A szeretet Isten és 
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ember között oda-vissza dolog, amit elválasztani sem lehet, mert senki sem mond-
hatja, hogy szeretem az Istent, de minden embert utálok. Amikor azt mondja, hogy 
minden embert szeretek, de Istent nem ismerem el, az elég furcsa, ez nem igaz, 
mert Isten van benne, és mástól nem kaphatja azt a rettentő nagy kegyelmet, hogy 
minden embert szeressen. Vannak, akik hitetlenek, és verik a mellüket, hogy ők 
milyen jó emberek, és minden lényt, embert szeret, különösen a macskákat, meg a 
kutyákat. Az igazi szeretetről egyikünk sem tudja, hogy mi az. Tudom, az isteni 
szeretet annyival másabb, amit el nem tudunk képzelni, megérteni is képtelenek 
vagyunk, mert az emberek szeretete többnyire önző, családtagokra kiterjedő. Néz-
zük csak, pl. akinek van egy debil gyereke, azt is szereti, nem dobja ki, mert az ő 
gyereke. Mi Isten valóságához képest ilyen debilek vagyunk. Hazudunk, szavunkat 
nem tartjuk, nézünk ájtatosan az égre és közben markoljuk a földet, még akkor is, 
ha örök fogadalmunk van, mindent eljátszunk. Ha Isten nem szeretne ennyire em-
berfelettien, már régen mondhatta volna, hogy fiam tűnjél már el, soha többet nem 
akarlak látni. De nem fogja mondani. Ő tudja, hogy nem vagyunk abszolút érte-
lembe véve normálisak. Emberi képre lefordítom: hogy mi csak esetleg akkor tud-
nánk így viselkedni a többi emberrel, ha úgy gondolnám, hogy nem normálisak, 
fejletlen gyereki szinten vannak. Ha normálisnak, emberi szinten venném, nem tud-
nánk szeretni, ha minden rosszat elkövet. Képzeld el, Isten tudja, miket művelünk, 
és még akkor is kivárja, hogy egyszer leveti ezeket az ember. Isten kivárja, hogy 
felhagyjunk a galádságainkkal, valamikor abba hagyjuk az ég felé való ökölrázást, 
Istennek van ideje…, mert nincs idő Nála, Ő ki tudja várni, azt a kb. öt - tízmillió 
életet, mire hazatér az illető. Isten idejött közénk, és elmondja ezt a főparancsot (is), 
ha ezt megtartanánk, akkor a legnagyobb béke lenne a földön, és jólét. De nem, 
ennek mindig vannak kerékkötői, ez a negatív erő. Az 

ego, a pénzéhség, míg az emberben békétlenség van, 
addig jogos ez a főparancsa adása, mert az Isten tudja, 
hogy ez az egy parancs megmentene mindent. Ez pa-
rancs! És nem tesszük meg, mert fel sem fogjuk mit 
teszünk az engedetlenségünkkel. Van olyan ember, 
akiben önző módon csak saját maga felé van szeretet. 
Az emberek 70-80 %-a személyválogató is, valamennyi 
szeretet van bennük, de erősen szelektíven. Szeretem 
a családtagjaimat, szűkebb környezetemet, ha nem 
ártanak, akkor azokat a barátaimat is, és azokat sze-
retem a földön, akik nem kellemetlenek, nem bánta-
nak engem, ergo kritériumaink vannak, hogy kit sze-
retek. Isten nem mondta a kritériumokat, csak mi 
tesszük hozzá, de adott 10 parancsot, ami egy „őrző –
védő” korlát szerepet töltene be az életünkben. A pa-
rancsok betartása nagyon megkönnyítené a földi lé-
tünket, de nem teszi az emberiség túlnyomó többsége, 
mert ehhez sincs elég esze, mert a gőgjétől nem lát. 

Pedig Isten adta alapvető munkavédelmi eszköz, élet-
védelmi eszköz, hogy tartsd meg a parancsot. Ha nem 
tartod meg a parancsot, el fogsz hullani, és vissza le-
szel tapsolva. Ez a szomorú, hogy azt sem fogják fel, 
hogy mire megy ki ez az egy parancs, a SZERETET, 
ami a legfontosabb. 
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Kis Enikő 

A KONKOLY  
A rosszindulat a konkoly. A ké-

telkedés, a rágalom, a keserű-

ség, a félelem, mind-mind a 

magjai. Amikor kicsíráznak, go-

nosz gondolatokat, tetteket fa-

kasztanak a lélekből. Amikor 

megnőnek, eltakarják a Fényt, megfojtják a bú-

zát, a jót. 

Ott lehet az egyes emberek lelkében, de ott lehet 

az emberek között is. A legjobb lelkű emberbe is 

szórtak a magból, de az nem engedi kikelni, 

vagy, ha mégis, még csírájában elfojtja. Vagy 

legalábbis törekszik erre. 

Ha engedjük, hogy mások gonosz gondolatai el-

keserítsenek, mi magunk is kicsíráztatunk egy 

kis konkolymagot a lelkünkben. Ha sokat gon-

dolkodunk rajta, félni kezdünk és fújozunk, duzzogunk, haragszunk embertársa-

inkra, már szárba is szökkent. Aztán türelmetlenek leszünk velük szemben, nem 

bízunk bennük, - már virágzik is a konkoly - s végül, ha meggyanúsítjuk őket, 

kitörünk rájuk, veszekszünk velük, bántjuk őket - szórjuk a magvait magunk köré.  

Ilyenkor már elég nagy a növény ahhoz, hogy árnyékba borítsa a lelkünket, és le-

velei alatt vígan csíráznak a bűn konkoly magvai. A bizalmatlanság rágalomhoz, 

féltékenységhez, irigységhez vezet, a félelem hazugságot szül. Annál veszedelme-

sebb, mivel a lélek itt már régen nem saját magára figyel, hanem a másik ember 

dolgain rágódik, amin pedig amúgy sem tud változtatni. A másik emberrel szemben 

való örök elégedetlenség egy veszedelmes örvény, amely mindenkit elnyel. A lélek 

lassan egy konkolyföld lesz - az ember konkolyt vet maga körül. Jézus arra tanít, 

hogy szükséges, hogy botrányok megtörténjenek, de vigyázzunk, hogy ne mi le-

gyünk az okozói. 

Mi a megoldás? Ha már benne van a lélek ebben az örvényben, a legegyszerűbb 

gyökeresen kitépni és helyébe Krisztus békéjét keresni. Ő nem kívülről hoz békét a 

lélekre, hanem egy benne való mélységes megnyugvás ez: amikor az értékeink a 

helyükre kerülnek, nem tudja őket még a külső szélvihar sem megbolygatni, nem-

hogy egy keserű szó, amelyet a másik ember próbál meg elvetni. 

Engedjük meg végre Jézusnak, hogy szeressen minket - hiszen az Ő szeretete fölül-

múl minden emberi ragaszkodást. 
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Varga Márta  

AQUILA HUMOR 

 
 Interjút készítenek a múzeumigazgatóval. A riporter azt kérdezi: 
- És mi az igazi ritkaság az önök múzeumában? 
- A látogató... 

********************* 

Turista megy a múzeumba. Lát egy nagyon öreg dinoszaurusz csontvázat, oda-

megy a biztonsági őrhöz és megkérdezi: 

- Uram, mennyi idős ez a csontváz? 

- 70.000.000 éves és két hetes. 

- És két hetes? Ezt meg honnan tudja ilyen pontosan? 

- 70 millió éves volt mikor munkába álltam, 2 héttel ezelőtt... 

********************* 

Pistike elfárad a múzeumban, keres hát egy karosszéket. 

- Ebbe ne ülj bele - szól rá a teremőr - ez Napóleon széke! 

- Jó, jó, majd ha visszajön, akkor felállok 

 

 

HIRDETMÉNYÜNK, FELHÍVÁSUNK 

 

Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatla-
kozzon tagnak az AQUILA CIVIL TÁRSASÁGHOZ! 
Az AQUILA Civil Társaság 2020 decemberében alakult átvéve a megszűnt párt fel-
adatait. Kötetlenebb, tagdíj nélküli, józan és építő kritikára épült. 

Ügyvezető Szeibert Márton. 
Az alakulás dokumentumunk határozata alapján a belső keménység és 
tisztaság védelme fontos. Nálunk mindenki önkéntes.   
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitar-
tást kívánó munkához, jelentkezzen, várjuk. Az alapszabályunkat a hon-

lapunkon megtalálja. 
Üdvözlettel: Szeibert Márton, AQUILA Civil Társaság ügyvezetője 
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Főszerkesztő/kiadó: Varga Péterné, Aquila h.R vezetője, hittanár,    
Főszerkesztő helyettes: Szeibert Márton, ügyvezető 
Szerkesztők: Oroszi-Kuzmich Kinga, Márkus Edit 

http://www.aquilapart.hu/
mailto:aquilapart@aqp.hu
http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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Lektorok: Varga Péterné, Szeibert Márton, Márkus Edit, Mészáros Gabriella, Mar-
ton Janka, Marton Krisztián, Oroszi-Kuzmich Kinga 
Képi anyag szerkesztése: Varga Márta, Horváth Olivér 
 

Az AQUILA Civil Társaság fogadó órái:  
szerda este 5-9-ig, péntek este 5-10-ig. 

Telefonon bejelentkezve soron kívül is fogadjuk. 
Tanulni vágyókat szeretettel várunk, tevékenységünk rendületlen. 
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