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A legfontosabb földi érték az ember!
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Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük.

BÉKÉS, KEGYELMEKBEN
GAZDAG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK!

Pável Márta hittanár
Észrevételeink Scorsese Némaság című
filmjéről
Van olyan
film, amiért még egy olyan elismert rendező atyaúristennek is, mint
amilyen Martin Scorsese, évtizedeket kell küzdenie. A Némaság
alapjául szolgáló 1966-os japán regény, a katolikus Shūsaku Endō
munkája ugyanis a hetvenes évek óta foglalkoztatta a rendezőt,
mégsem csinálhatott belőle filmet. Hiába vette meg a jogokat
1988-ban, valami mindig megakadályozta, hogy a film
elkészüljön. A Némaságot látva teljesen érthető, hogy Scorsese
ide vagy oda, a stúdiók miért nem kapkodtak a lehetőség után.
… Közeledve a nyolcvanhoz Scorsese már nem akar megfelelni
senkinek.
Én ezt meg is értem, lehet, hogy a saját maga kételyeit, utolsó
kiáltását, kérdését intézte ezzel a filmmel Istenhez.
Az AQUILA katolikus közösségünk együtt megnézte ezt a filmet, hatása sokáig
http://index.hu/kultur/cinematrix/2017/03/25/martin_scorsese_nemasag_film_kritika/
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tartott. Nem lehet szavakkal elmondani, mennyire felrázó volt ez hívő embereknek.
Nem lehet elmondani, mit éreztünk a film után. Ez a film nekünk egy rettenetes
csalódás az emberekben, egy idő után minden népből, vallásból stb. kitör az állat,
és az állat sem ilyen! A buddhista szellemiségű emberek (japánok) eddig nem
gyilkosként voltak előttünk, hanem békés vallásként /filozófiaként/.
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http://www.origo.hu/filmklub/blog/kritika/20170319-nemasag-kritika-martin-scorsese-andrew-garfield-adam-driver-liamneeson.html

Igazán kiakasztó, emlékezetes és a mi lelki nyugalmunkban – ideiglenesen – igen
sok mindent felbolygató volt. Mi is volt a baj vele? Rá kellett jönnünk, hogy minket
Isten a tenyerén hordoz! Kérdés: miért? Nem tudjuk a választ. Mi, az AQUILA Isten
SAS-aiként másképp éljük meg a krisztusi kapcsolatunkat, mint a filmben a jezsuiták.
Mi úgy láttuk, és annak ellenére mondjuk ezt –, mert film után később gondolkozva
arra jöttünk rá, hogy lehet –, hogy nekünk lényeges kis részecskék, amik valamivel
más előjelet adnak a filmben történteknek, esetleg több okból, kimaradtak. Talán
voltak olyan lelki események, mozzanatok, amik vagy megmagyarázzák, vagy
feloldják a történteket. Tudjuk, hogy Xavéri Szent Ferenc volt Japánban téríteni,
tudjuk, hogy a jezsuitákhoz tartoznak azok is, akik elmentek oda. Tudjuk, hogy ők is
elmélkednek stb.! Ami kiakasztó volt, hogy nekik nem válaszolt Isten, nem
kommunikált velük. Nem értjük, miért nem? Isten így nem hagyja el az embert –
engem eddig soha nem hagyott el –, persze okok halmaza lehet, ami miatt ez így
történhetett. De nekünk emögé kellett nézni, hogy ez ne bántson minket. Aki nem
így hisz, mint mi, a film után azt hiheti, hogy Isten néma, vagy talán nincs is,
belehajt valamibe, majd magadra hagy. De mi tudjuk, ez így nem igaz!
Megtapasztaltuk: Isten a leggyengédebben szeret, igaz, vannak engedelmességi
feltételek, annak ellenére, hogy grátisz szeret, de a szabad akarat ellenében nem
fejti ki a hatását. A filmben nem is az volt a lényeg – illetve az is lényeg volt –, hogy
megtagadták a hitüket. Ha becsületesek és beleérzőek vagyunk, azt sem lehetne
mondani, hogy én biztos nem tenném, mert egy indián közmondás szerint akkor
mondjál valamit másikról, ha egy hétig az ő mokaszinjában jársz. Ilyen helyzetben
nem jártunk – s nem is szeretnénk…–, hogy a kínzásokat hogy bírnánk, azt nem

tudjuk, de nem szabad, és korrekten nem is lehet semmit sem mondani. A másik az,
hogy ha a társainkat kínozzák, mennyire fájna? Biztos jobban, mint ha minket, hogy
lehet ezt kibírni? Vagy abban az esetben kapitulál az ember? Nem lehet tudni,
hogy mit tennénk, erre mi nem mondhatjuk azt, hogy mi biztos nem, vagy mi biztos
igen.
De ami utána nálunk csomó kérdést vetett fel, és erősen feszegette a tudatunkat,
az egy csomó más jellegű kérdés: ha a rendfőnök azt mondja a két jezsuitának,
hogy ne menjenek el kedvenc volt vezetőjük után Japánba, akkor miért nem
engedelmeskedtek? Ugyanis, ha nem mennek el, ez nem történik velük, sőt lehet,
hogy a többi keresztényt – az ő megtöretésük miatt – nem kínozzák meg. Kemény
kérdésünk, amire nem fogunk választ kapni a földiektől: az egész Japánban való
missziót ki rendelte el? Ha Jézus Krisztus, akkor biztosan megvédte volna őket.
Kérdés: vannak, voltak-e azon a szinten az 1600-as években a jezsuiták, hogy
közvetlen (kérdező) kapcsoltuk legyen Jézussal? Meg tudták-e tenni
elmélkedésben, hogy Jézus elé állva megkérdezzék: Uram, Te akarod, hogy
elmenjünk téríteni Japánba, vagy mi találtuk ki? Ha Isten azt mondja, hogy
akarom, menjetek el, akkor mi biztosak vagyunk benne, hogy Isten meg is védte
volna őket. De itt az Isten ijesztően néma volt. Mi ezt nem szoktuk meg, nekünk, az
AQUILA-nak ez nem ismert, hogy Ő nem szól, nem ismert a némasága. Ez nekünk
több okból is félelmetes, ismeretlen volt, így megrázott bennünket. Velünk Isten
napi szinten kommunikál. Hogy lehet ez? Később rájöttünk, ennek talán az az
előfeltétele, hogy mielőtt bármi lényegeset is teszünk, mindent megbeszéljünk;
akarja-e, jó-e nekünk, benne van-e az Ő tervében stb. Pl. mikor Isten kérte tőlünk,
hogy legyen templom, erre háromszor is megkérdeztük: jól értettük Uram, akarod a
templomot? S mind a háromszor azt mondta, igen. Nem volt rá telkünk, pénzünk,
csak a csoport két keze, és hittük, hogy akarja, s 2 év alatt meglett, a fotó
mellékelve. Az Ő tervei alapján
készült egyszerű kis ékszerdoboz az Ő
dicsőségére. A templomhoz a téglát
megnevezte, hogy milyen legyen,
minden falat és formát megadott,
bárki bármit mondott, olyan lett, mint
ahogy Ő akarta! A templom építését
úgy segítette, hogy még az eső sem
esett akkor, mikor építkeztünk, csak
akkor, mikor elmentünk, akkor
zuhogott. Szinte mindent jutányosan
kaptunk meg, Isten mindent elénk
tett, mert tudta, hogy Ő kérte. Nem
tudom, hogy ez mekkora kegyelem,
vagy mekkora különleges kegyelem. Az is kérdés, nagy kérdés, hogy Isten
mindenkinek megtesz mindent, ha Ő parancsolta meg? Azt elképzelni sem tudom,
hogy mi annyira kiemelten kegyelem hatása alatt állnánk, hogy csak hozzánk
beszél az Isten, s nincs is így. Inkább azt tudom elképzelni, hogy mi Avilai Szt Teréz
segítségével úgy tudunk elmélkedni, hogy Isten hallgatójává váltunk. Lehet, hogy
a többi „imádkozó”, ha egyáltalán imádkozik és nem az ego dönt, nem hallja
meg, mert olyan módszert követnek, ahol az Isten halk, lélekben szóló szava,
sugallata nem jut el az emberekhez, nem jut el hozzájuk. Így döntenek majd a saját
fejük szerint, és ilyen kínzásoknak és nyomorúságoknak lesznek alávetve.
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(Egy hétköznapi kedvenc példám: A szerelmes ifjú nem kérdezi sem Istent, sem
apját, sem anyját, jó lesz-e ez így? Ha mondják, hogy ne tegye, arra sem hallgat,
majd megházasodik és rövidesen jön a pokol. Akkor előáll, miért verte meg így az
Isten. Ki vert meg kit? Az nem jut eszébe, hogy nem kérdezte Istent, pedig Ő tudta
volna, mi lesz ennek a vége…, maga döntött, és ezt hozta magára. Hát ez ennyi!)
Akik nem így gondolkoznak, nem tudják, hogy így működik az isteni segítség. Eddig
ezzel nem is szembesültünk az életünkben, most jöttünk rá, milyen jó nekünk. Akik
ezt a Némaság című filmet megnézték, azoknak ez kiakasztó, valahol rettenetes
lenne. Azoknak az embereknek, akik azt hiszik: Isten közömbös, távol van, nincs is,
és elhagyja az embert. Nem, nem így van, csak így tűnhet rövid időre. Így is tűnhet.
Nézzük meg Jézust: Mt 27.46 Kilenc óra tájban Jézus felkiáltott, hangosan mondva: "Éli,
Éli, lamma szabaktani?" Vagyis: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?"
Ő Istenember volt, mégis ezt mondta, de Isten harmadnapra dicsőségben
feltámasztotta. Sokszor nem látható be, mi miért nem sikerült, vagy miért fájt, de ha
hosszabb távon elemezzük az életünket, akár rájöhet az ember, hogy iszonyatos
nagy baj elől menekíti meg az Úr. Néha kell a tisztulási szakasz is.
Valóban rettenetes, ugyanakkor felrázó ez a film, rámutat az Isten iránti
engedelmességre, hogy Isten felé feltétel nélkül hallgatók, az Úrnak engedelmes
gyermekei legyünk.
Lelki rovat – HÚSVÉTvárás
Ismertelen szerző, átdolgozta:
Pável Márta
A jelképekről
2. rész
12. Kereszteteket, mint a fenyőfát díszekkel, úgy aggatjátok
gondjaitokkal tele. Ezek súlya nyomaszt benneteket. A keresztet
Isten könnyűnek teremtette. Hasonló az a tollpihéhez. Csendesen nyugszik a lelken,
és mint nyoszolyóleány, várja az esküvő időpontját. Ha a frigyet kiteljesítenétek,
boldogok lennétek. Ti mást akartok, mint az Atya. Azt a szenvedést, amit odafenn
magatokért vállaltatok, idelenn már elutasítjátok. Helyette magatoknak másikat
találtok. A gondokat, mint leány a gyöngyöket, egymás mellé fűzitek és nyakatok
köré tekeritek. Egymás felé ezt mutatjátok, akinél nagyobbak a szemek, az még
büszke is erre. A bajokról beszéltek, ez tölti ki életeteket. Nem veszitek észre, mi
vészt hoztok ezzel fejetekre!
13. Ami egész nap a fejedben jár, ami elborítja tudatodat, az te magad vagy. Ha
hiszed, hogy csak akkor gondolkodsz, amikor valamin töröd a fejed, nagyot
tévedsz! Akkor gondolkodsz többet, amikor azt észre sem veszed. Utcán, ha mész,
vagy íróasztalod mellett gépelsz, netán fát
gyalulsz, gondolataid nem hagynak el. Tégy egy
próbát: hagyd abba hirtelen tevékenységedet!
Mondd ki hangosan azt, ami a fejedben járt
éppen! Írd le egy papírra, és vizsgáld meg! Ha
biztató és kellemes, tégy elé egy pluszjelet! Ha
nyomasztó, mínuszt írjál melléje! Gyűjts a jelekből
egy csokorra valót, és megtudod, ki vagy! Ha sok
a vízszintes, szükséged van a segítségemre.
14. Nagyon kellenek a Földnek a bizakodó, hittel
teljes gondolatok. Erre van most szüksége minden
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létezőnek. Látom, a Földön miként éltek. Virágaitokat tápszerekkel öntözitek, hogy
mind erősebb, mutatósabb leveleket neveljenek. Kutyát, macskát tartotok, ezeket
rendszeresen orvoshoz hordjátok. Ebből divatot csináltatok, egymás felé ezeket
mutatjátok, de magatokat nem gondozzátok. Testeteket csinosítjátok, lelketeket
rongyokban hagyjátok.
15. Idefenn a lelkek anyagburkot nem viselnek. Mint a csiga, mely házát vesztette,
úgy léteznek. A gondolatok itt láthatóak. A gondolat minőségének megfelelően
látszik a lélek rútnak vagy szépnek. Tekints szét a világban idefentről velem!
Benézünk egy kávéházba, ahol két barátnő ül egymással szemben. Egyikük fénylő
fekete haja, magas homloka, íves, büszke szemöldöke, bársonyos tekintete
magához vonzza a férfiszemeket. A másik keskeny szájára, halvány orcájára oda
se figyelnek. A mutatós asszony
fondorlatos szívével sok embert
megkeserített, míg a vele szemben
ülő életében sok jót tett. Idefentről
így egészen másképp láthatod őket.
Az elsőnek a lelke fekete, nyirkos
ködként gomolyog, míg a másiké
rózsaszínbe hajló fehér, melyet
virágillat kísér. Szomorú a látvány,
mert Isten éppen azért adta elsőnek
a
szép
testet,
hogy
annak
segítségével győzze le énje szürke
foltjait. Ti itt a Földön könnyebben
elfogadjátok a szépet, mint a
jelentéktelent.
Innen láthatod, hogy Isten hiába
adta meg a rút léleknek a javulási
lehetőséget, az nem élt vele, pedig
ígérte. Így hálálta meg a segítséget.
16. Ne legyetek hálátlanok! Mindaz,
aki az élet kegyelmét visszautasítja,
ezt az utolsó lehetőséget most
elmulasztja. Fogadjátok el úgy az
életet, ahogyan az Atya nyújtja
felétek! Higgyétek, hogy az a
legjobb tinektek
17. Valamennyien egy folyamat végéhez értetek. Testet ölteni, a Földre jönni
nektek sokáig nem lesz lehetőségetek. A Föld beteljesítette sorsát, amit vállalt,
elvégezte. A Föld él. Élőlény, csakúgy, mint ti. Azt ígérte Istennek, hogy méhébe
fogad benneteket. Elhordta a leszülető testeket, akik egyre nagyobb súllyal
terhelték meg. A teher Földanyának már elviselhetetlen. Vegyszerek felmarták a
testét, radioaktív hulladékok pusztítják légkörét. Ami nem kell, amire azt mondjátok,
hogy már felesleges, azt a földre öntitek. Nem gondolkoztok felőle, hogy azzal ott
mi lesz. Halott anya adhat-e életet ficánkoló csecsemőnek? Ha a Föld nem élne,
miként kelne életre az elvetett mag benne? Az élőre öntitek a halott anyagot, a
rengeteg mérget, amely lassan kiöli a Földből a lelket. De ne higgyétek, hogy ezt
büntetlenül tehetitek! Földanya rázkódik, a folyók medrei öklendeznek és hatalmas
árvizek keletkeznek. Ez az alázatos lélek, aki titeket befogadott, segítségért kiáltott.
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Isten meghallgatta és engedélyt adott neki a pihenésre. Földanya küldetését
befejezte, így nektek is mennetek kell.
18. Keserves idők jönnek. A Föld félelmetessé lesz. Most fogjátok megtapasztalni
eddigi anyaságát, mit, míg jól ment sorotok, észre sem vettetek. A nyárban tél lesz.
A szél ereje másként mutatkozik meg, mint eddigiekben. Sehová sem tudtok elbújni
előle. Az épületek védelmet többé nem adhatnak nektek. Az áldott Nap titeket
nem vigasztal. Gépek, eszközök nem segíthetnek. Minden, amiben bíztatok,
cserben hagy benneteket. Csak Istentől kérhettek menedéket. Rajtatok egyedül Ő
segíthet. Higgyétek, hogy hatalmas jósága nem hagy el Titeket!
19. Tanuljatok meg imádkozni. Bibliai időkben. Én megtanítottalak titeket erre. A Mi
Atyánk-imában benne nyugszik a megoldás minden földi bajra. Ha ezt mondod,
meg fogsz nyugodni! Hited függvényében kapsz segítséget. Nem lehetséges, nem
fordulhat elő semmilyen körülményben, hogy Isten magadra hagyjon téged. El ne
feledd, hogy neved Isten hatalmas lelkében nyugszik. Ő nem bosszúálló Isten. Ő
féltőn szereti és könyörületes. Aki utolsó földi percében segítségül hívja,
megmenekülhet.
20. Az utolsó időkben sokan fogják mondani nektek, hogy elkéstetek. Bűneiteket
fejetekre olvassák, és megpróbálják elhitetni veletek, hogy az igazak közé ti már
nem léphettek. Emberek mondják meg, hogy mi Isten ítélete. Ne higgy annak, aki
a reményt akarja elvenni tőled! Lelkedet kívánja az elvinni. Míg remélsz, míg Istenről
nem mondtál le, addig megtart téged. Atyám a kezedet sosem engedi el. Őt csak
te hagyhatod el, Isten téged sosem! El ne feledd szavaimat! Ember ember felett
nem ítélkezhet. Az ítéletet az én kezembe adta az Atya. Mind hamis, aki engem
utánoz ebben. Az csak a másom. Aki megtartani jöttelek Titeket, elítélhetem-e a
küzdőket? Csak aki már feladta, annak lelkéhez nem fér hozzá az Atya. Aki Istentől
elfordul ezekben az időkben, saját maga felett mondott ítéletet. Légy szigorú
önmagadhoz, de lelkedről ne mondj le! Bűnöd égesse szívedet, és ha a bánat
sóját kiizzadtad, töröld testedről le! Hívj segítségül engem, hogy tisztítsalak meg!
Istentől kaptam engedélyt erre, hogy aki engem kér, egy se vesszen el.
21. Mindennapjaidat míg éled e Földön, add gondolataidat nekem! Reggel,
amikor felébredsz, adj hálát, hogy élhetsz! Adj hálát a levegőért, a Napért és
esőért! Köszönd meg, hogy tető van fejed felett, hogy az ágyból felkelve van mibe
öltöznöd! Ha így teszel, megtanulod észrevenni a kegyelmet, mely körbeveszi
életedet. A hála még több jóra nyitja fel szemedet. A hála örömmel és békével
tölti el életedet, és ezekben az időkben erre van a legnagyobb szükséged. A hálás,
örömmel telt szívbe nem tudja befészkelni magát a félelem. A béke nem ad helyet
a pusztító rettegésnek. Ha hálát érzel, lelked nem ismeri fel a félelmet. Érzékelni
fogod, hogy a körülötted lévők rettegnek, de a pánik, amit keltenek, hozzád nem
érhet el. Nem fogod érteni, mitől félnek.
22. Fontosak a reggelek. Légy résen, mikor kinyitod a szemed! Fejedben örömteli,
hálás gondolatok legyenek! Küldd ezeket Isten felé, Ki elfogadja tőled, és
megjutalmazza életedet! Mindent, ami ennek nem felel meg, küldd el!
23. Ne aggass gondokat a keresztedre! Vedd a válladra, és magasra tartva viseld!
Láss magad előtt engem, és tudd, hogy megsegítelek minden körülményben!
Amen.
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Horváth Olivér
CSODÁK írásból részletek (2012. március 26.)
1. A csoda lényege, igazi felfogása. Mit okoz az emberben?
Kell-e a csoda?
Tömören megfogalmazva a csoda Isten végtelen szeretete, ahogy
’kinyúl’ értünk, egy ’híd’ Istenhez, melynek igazi felismerése és
elfogadása változást okoz az emberben. Abban esetben „kell”, amikor
nincs meg a híd.
Részletesebben pedig az alábbiakat gondolom: Jézus, az Isten azért jött és jön el értünk,
hogy hazavezessen minket. Minden tettének egy és végső célja, hogy a gyermekeit
karjába vonhassa. Mindenkit. Ezeket a cselekedeteket, ’akciókat’ találkozásoknak
nevezném. A Jézussal való találkozás lényege, hogy hidat épít Isten és ember között. Én a
csodát is ilyen hídnak veszem, illetve úgy is felfoghatjuk, hogy a csoda a híd
felismerésének kegyelme. Ennél már csak az a nagyobb csoda, ha végre rá is lépünk, és
beleugrunk az Istenbe…  És ebből fakad a válasz arra, hogy kell-e csoda.
Aki igazán Isten útján halad, látja a célt, megvan az összeköttetés, a ’híd’, annak nem kell
csoda, annak nincs szüksége rá. (Persze megerősítésképpen és az Isten szeretetéből
kifolyólag
segítheti
csodákkal,
vagy
történhetnek csodák, de azok másokkal
szembeni igazolásra, és nem az alanyra
vonatkozóan szükségesek, ő anélkül is
halad, és köszönettel veszi az Isten által
nyújtott cukorkát.) A csodák igazán ott
kellenek, ahol a lelket egy határhelyzeten
kell átsegíteni, ahol Isten látja, hogy egyegy csodával talán tényleg magára tudja
vonni a figyelmet. És a csoda akkor valósul
meg ténylegesen, ha azt az alany észre is
veszi és föl is fogja. Ha ez a csoda, mint a
Jézussal való találkozás, gyökeres változást
indít el benne. Nap mint nap történnek
velünk csodák. Csak vagy nem vesszük
észre, vagy nem annak hívjuk: az Isten nap
mint nap hívogat minket. (…)
Ugyanakkor a hívőnek nincs szüksége
természettudományos bizonyítékra, mert a
szíve mélyén tudja (nem csak hiszi!), hogy mi az igazság. Az Evangéliumok szintén
bizonyítékai a csodáknak. A hívőnek. Csodálatos szabadság ez. Aki hisz Jézusban, hisz az
Evangéliumban, annak a csoda ’bizonyított’ – mégis meghagyva a szabad akaratot,
hogy aki az Evangéliumot utasítja el, az egyben a csodákat is.
2. Jézus Krisztus személye hogyan értelmezhető a csodák fényében. A csodák elemzése
mivel vitt közelebb Hozzá?
(…) Jézus a kapu, ahogy ezt Ő is mondotta, a csoda szintén egy kapu, illetve inkább
annak előtere, az a pillanat, amikor észreveszem a kaput. Ilyen szempontból
elválaszthatatlan számomra a kettő egymástól (…)
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Tekintsünk azonban most Krisztus földi személyére. Krisztus és az Atya egyek. Krisztus az
Atya erejével tett csodákat – épített hidakat, hogy az előző hasonlatommal éljek –, hogy
az embereket hazafelé terelje. Akkoriban azonban nem Ő volt az egyetlen, aki különleges
dolgokat művelt. Ha valaki itt megáll, akkor máris elbukott. Ugye van az, aki az egészet
elveti, arról már nincs is mit szólni. Van aki elfogadja, de azt mondja, hogy ilyeneket más is
tett. Ide sorolható az akkori zsidók nagy része is. Ez azonban cseppet sem csökkenti Jézus
nagyságát és Istenségét. Azt jelzi, hogy az Isten másokon keresztül is próbált hatni már a
világban (feltéve, ha természetesen itt nem a kuruzslókra és fekete mágiával ’játszó’ keleti
emberkékre gondolunk). Tehát abban a környezetben – csak a csodákat tekintve –
lehetett Jézusra mondani, hogy ’nagy cucc’ … (persze csak a megátalkodott kételkedők,
mert azért akkoriban sem voltak
mindennaposak az effajta csodák)
Ami Jézust mégis kiemelte ebből, az
az egész élete, tanítása és élete
’végén’ a feltámadása. A feltámadás
az a pont, amit soha addig senki és
ezután sem fog tudni megtenni.
De ez csak annak helyénvaló
magyarázat, aki kételkedik, hiszen
ténylegesen Jézust nem ’csak’ ez
különbözteti meg. Aki ismeri Jézust,
annak nem kérdés, hogy Jézus teljes
valójában
kiemelkedik
mindenki
közül, és szánalmas mindennemű
próbálkozás, ami az Ő lehúzására
irányul.

Vargáné Pável Márta
Kis kerti munkálkodás AQUILA módra.
Nekünk, az AQUILA-nak az Alföld közepén vannak olcsóbb telkeink
egy helyen, anno egy TSZ földjeit vettük meg, amit felparcelláztak,
és mi 30-an itt gazdálkodunk.
A falubeliek szerint mi egy elszánt népség vagyunk, akik Budapestről kocsikkal lerohanunk, kiugrálunk, átöltözünk és 2 napig dolgozunk, majd bevágjuk magunkat a kocsiba, s már itt sem vagyunk.
Ezt így ők mondták nekünk, így látnak minket. Hát van benne valami, de sok mindent megvalósítottunk. Annak nagyon örülök és büszke vagyok rá, hogy a fiatalok
tudnak dolgozni, szeretik egymást és nagyon vidám a hangulat.
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Ezen a képen a markoló által kitermelt 8
köbméter földet próbálják a telken szétszórni, de nehéz, mert
egy
része
erősen
agyagos.
Meggyőződésem,
hogy a SAS közösségben a fiatalok és
gyermekeik sem lehetnek budapesti tápos
csirkék,
nekik
tudni kell földet művelni, építkezni. Az állattartás még
nem megy, mert ehhez itt kellene lenni. Cél, hogy a
fiatalokat meg kell tanítani minden olyan tevékenységre, ami később megmentheti őket. Nem bízom a
civilizációban, eléggé instabil. Táborok alatt (ami itt
van ezeken a telkeken) pedig munka mellett kemény
lelki/tudásbeli kiképzést is kapnak.
20 éve kb. 3 hetente megyünk dolgozni a telkekre.
Ezen a képen éppen a betont öntik a leendő emésztő
gödörbe. Itt már látszik, hogy csaknem kész a falazás
a zsalukövekből.

A következő képeken a lezáró tetőnek tesznek keretet, valamint bezsaluzták a tetejét is.
Közben a másik része a csapatnak a
kertekben tevékenykedik, gazol, füvet
nyír, ültet, talajt egyenget. Rengeteg
munka van, így tavasszal főleg. A
nagy hidegekben rengeteg virágunk
elfagyott, és ami szép volt a templom körül, újra ültethetjük, de ez a mezőgazdaság. Közben a termőföldet trágyázni kell, de már kinőtt a zöldborsó, és amit lehet,
nyomjuk a talajba. Közben az egyik háznál már „tető alá kerül” az emésztőgödör,
a végső térfogat 7 köbméter lett, zárt rendszerrel.
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Mi, az AQUILA, hogy menynyit tudunk dolgozni, a képeken is látszik, nekünk a
munka az nem fáj – csak a
derekunk ! A munka is egy
kollektív összekapcsoló erő,
ami közben jókat nevetünk.
Együtt örülünk annak, ami
elkészült. Nagyon jó egészséges embernek lenni, akik
a saját fáikról szedik a gyümölcsöt, megtermelik azt a nagyon finom, alföldi, szinte
édes gyümölcsnek vélhető paradicsomot is. Nagy öröm, hogy mi ebben részt vehetünk és ez módunkban áll.
AQP humor
Hátha valaki nem ismeri 
Az öreg zsidó sétál a tengerparton egyetlen unokájával. Hirtelen egy hatalmas hullám elragadja a kisfiút.
Az öreg felnéz az égre és így szól:
- Ó uram, ő volt az én egyetlen unokám, hogy vehetted el tőlem ilyen borzasztó módon? A fiam és a felesége sose fogja magát túltenni ezen a veszteségen.
Egy újabb hatalmas hullám visszalöki a kisfiút az öreg lábához.
A nagyapa felnéz az égre és így szól:
- Volt rajta egy kalap is!
Locsolóversek:
 Sivatagban él a teve, locsolkodni jöttem, he-he.
 Józsi vagyok, szép és laza, locsoljak vagy menjek haza?

A zsidó gyerek rugdossa a templom falának a labdát.
Kijön a pap, így szól:
- Fiam, ha tovább rugdosod a falnak azt a labdát,
megkeresztellek.
Zsidó gyerek tovább rugdossa, kijön a pap, hóna alá
csapja, megkereszteli. A gyerek szomorúan kullog hazafelé, otthon anyjának elmondja a hírt, erre az jól megveri. Hazajön az apja a munkából, ő is megtudja, majd
jól elveri.
A gyerek kirohan az utcára, és így szól:
- Még csak fél órája vagyok keresztény, de már utálom
a zsidókat.
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Hirdetményünk, felhívásunk
Alább pár általunk működtetett internetes oldal elérhetősége található,
amikben változatos, érdeklődésüknek megfelelő cikkeket olvashatnak, és

amelyeket állandóan frissítünk.

A www.aquilapart.hu honlapon található a TÚLLÉPÉS című negyedévi tudományos lapunk, amiben nagyon nívós cikkek olvashatóak.
Valamint a http://www.sasmarta.eoldal.hu-n vegyes jellegű cikkek, lelkiség,
társadalmi jelenségek, politikai észrevételek is találhatóak.
http://www.UFO-SAS.eoldal.hu, ezen az új lapunkon valós UFÓ jelenségekről és egyéb érdekességeket olvashatnak.
sasgondolat.blogspot.com, itt pedig főleg irodalmi, lelki cikkeket, idézeteket
közlünk.
JÓ OLVASÁST!
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon tagnak az AQUILA Párthoz!

Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme miatt egy
évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz
hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az
intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.
Várjuk a kedves párttársakat.
Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök
Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen bejegyzett párt.
Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra vágyóknak
a pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten
akaratából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a
részletes pártprogramunk is ott olvasható:
www.aquilapart.hu
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