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tanult képesítésem, egy foglalkozásom, és vállalom a felelősséget a munkámért. Van egy lakóhelyem.(társasház,
falu, stb.) Részt veszek a karbantartás, a lakók érdekeinek
képviselésében: közgyűlés. Van egy településem. Érdekel
a sorsa, fejlődése, amennyiben rajtam áll, hallatom a hangom a meggyőződésem szerinti helyes tettek megvalósításáért.
Van egy országom, nekem Hazám, egy népem, amelyből származom. Megélhetést adott a szüleimnek, kenyeret a családnak, iskoláztatott, társadalmat biztosított számomra. Hálás vagyok, sajátomnak érzem és felelősséggel
tartozom érte.
A Róka azt mondja a Kishercegnek: "felelős vagy azért
amit megszelídítettél" Én felelős vagyok a hazámért is.
Nagyon kis mérték esik rám, de azt a kicsit fel kell vállalnom. "Légy felelős értem" Felelős vagyok a közösségemért, a személyekért, az utánuk-menésért.
Teréz anya azt mondja: "nem az a fontos, hogy mit teszel,
hanem, hogy mennyi benne a szeretet." És itt a hangsúly:
mindezt keresztény voltomban teszem. Az az alap motívumom, hogy Isten irántam való szeretetét azzal viszonzom, hogy továbbítom az itt felsorolt tevékenységeimben. És mivel Ő számomra az Alfa és Ómega az Ő nevében és lehetőleg az Ő nevével teszem. Az ember jogosan
örülhet, és büszke lehet a saját, és ősei teljesítményeire.
Nem a hiúság vezérlésével, hanem az Isten segítségével
elért eredményekre.
Így vagyok büszke Hazám, történelmünk eredményeire
is. Szeretem a Himnuszunkat. A mi himnuszunk: imádság.(Jó, a kornak megfelelő szemlélettel). Sírtam a meghatódottságtól, mikor először rájöttem, hogy nem az ellenség elpusztítását kéri, hanem védelmet a küzdelemben.
Voltak és vannak is nemzetemnek bűnei. És nekünk egyénenként nincs?
Szt. István óta Mária országának tudjuk magunkat.
Ugyanígy a lengyelek is, és még ki tudja hány ország. És
most veszekedjünk azon, hogy ki inkább? Nem elég nagy
Mária palástja, hogy mind elférjünk alatta?
A nemzeti öntudat nem sovinizmus. Nem jelenti azt, hogy
különbek vagyunk másoknál. De azt sem, hogy alább valóak.(mint ahogy most megpróbálják elhitetni a világgal
és velünk is)
Ki a magyar? Aki annak vallja magát. Petőfinek az apja
szerb volt, az anyja tót, (állítólag még magyarul sem tudott) és ki vonja kétségbe Petrovics- Petőfi magyarságát?
A nyelvünk! Nem tehetünk róla: örököltük. Egyedül vagyunk. Egy európai nyelvcsaládhoz se tartozunk. De,
mint kakukkfiókák elismerten kiválóak vagyunk. Csak
ezt sem becsüljük igazán, nem vigyázunk rá, hagyjuk elsilányítani. Sajnos a technikai fejlődés is túllép ékes fogalmainkon.(A Toldihoz már szómagyarázatok kellenek
az iskolában)
Sokat szeretnék még írni, de már ez is sok…
szeretettel: Éva (néni)
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TANYAI SZILÁNKOK…

Nincsenek helyi igazságok, a magyaroké, a románoké, a
tótoké, a szerbeké, a… Csak egyetemes isteni igazság létezik, amely egyaránt érvényes a magyarokra, a románokra, a tótokra, a szerbekre a,…
***
Ha magyarságodban az egyetemes emberit tudod megmutatni, nem vagy nacionalista.
***
A Magyarhon újra áldozat – áldozat a globális tőke oltárán.
***
Magyarság. Törekedhetünk ugyan területi autonómiára,
de ez szellemi autonómia nélkül nem fog sikerülni.
***
A hazafi és hazafi között gyakran akkora különbség van,
mint hazafi és áruló között.
***
Politikai helyzetkép. Miközben megtömte a zsebét, a
szíve tele lett a haza iránti érzett aggodalommal.
***
A hazafiság és a háború nagyon közel került egymáshoz,
pedig valójában óriási a távolság köztük.
***
Értelmező szótár. A nacionalizmus a hazafiatlanság
egyik formája.
***
Rablóból lesz a legjobb pandúr. Kommunistából lesz a
legjobb kapitalista. Diktátorból lesz a legjobb demokrata.
Hazaárulóból lesz a legjobb hazafi.
***
Szeretem a hazámat, nekem Magyarország a legszebb, a
legnagyobb, a legjobb – ha francia, vagy olasz, vagy német lennék, akkor is ugyanezt mondanám Franciaországról, Olaszországról, Németországról…
***
Trianon: hajléktalannak lenni saját hajlékunkban…
Eu-zászlót lenget a szél… - most ilyen szelek járnak.
***
Nem a tömegmozgalmak harsány jelszavai viszik előre a
világot, hanem a szerelmes suttogások.
***

