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Ön ismét az AQUILA Civil Társaság magazinját olvashatja. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célunkat, 
amiért megalakultunk. 
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Pável Márta 
Kérés 
Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az alábbi 

felületeinken rendszeresen olvashatják írásinkat. Köszönjük! 
https://sasmarta.blogspot.com/ 
http://www.UFO-SAS.eoldal.hu  

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! 
 

 
 
 
Csak ezt lehet 
reagálni a mai 
világtörténésekre. 

 
 

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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Pável Márta 

 HISZÉKENYSÉG 

A hiszékenység jó-e, rossz-e vagy egyszerűen ilyenek va-
gyunk, ezt a tényt hogyan is foghatjuk fel?  

Tisztázni kell, hogy a HIT nem egyenlő a hiszékenységgel. A 

HIT egy mélyebb egyirányúbb meggyőződés, többnyire / de nem mindig, ma-
gasabb rendű dolgok, személyek felé, s főként Istenre vonatkoztatjuk. (A kép 
forrása FB)  

Lehet hinni emberekben is – szerin-
tem mértékkel –, de Istenben mér-
hetetlen erővel. 

A hiszékenység velünk jött tulajdon-
ság (lehet), amibe minden ember be-
lecsúszik, csak az előfordulása kü-
lönböző, hogy hányszor lesz hiszékeny valaki. A mellékelt kép nyomán, a hi-
székeny ritkán éri el a lehetetlent. 

Valamiért – nekem – ez egy bosszantó tulajdonságunk, de sajnos nem tudom 

a korrekt választ, miért vagyunk ilyenek. Az emberiség valamiért ráállt arra, 
hogy hiszékeny legyen. Már legkisebb korunktól fogva szinte erre szocializál-
juk a gyerekeket is. Nézzük meg, hogy a legbugyutább meséket mondjuk a 
kicsiknek, ami nagyon aranyosnak tűnik – nekünk…–, s a gyerekek nyitott, 
kerek szemekkel fogadják, sőt többször kérik a mesét. Ami ugyan tele van 
valószínűtlen elemekkel; tündér, krampusz, boszorkány, kedvük szerint re-

pülnek a levegőben, és emberfeletti tulajdonságaik vannak, s többnyire a jó 
mindig győz stb. Igaz, ennek nagy részére belül szinte mindenki vágyik, hogy 
meg tudja tenni, most csak az a kérdés, hogy miért szeretné? Talán régi éle-
teiből emlékszik valamire? Vagy valami más okok is vannak, amik valószí-
nűek, csak mi még nem tudjuk? 

Ott a rege a felnőtteknek, különböző hiedelmek, mondák, mondókák a kü-

lönböző allegorikus és egyéb történések mesélése. Külön kultúrája van a nép-
mesék világának. Mai korunkban nagyon menő az ősi idegenek (mintegy XXI 
századi mesepótlék (némi igazsággal vegyítve)), egyéb ufós események, de itt 
csak arról beszélek, ami nem valós, hanem vágyálom, mert több mint fele 
ilyen. Mindenféle fénylények, para jelenségek jönnek be mesék helyett, a kü-
lönböző ragozott variációkban, ez mind valami belső jobb utáni vágy, hiszé-

kenységi megjelenési formában. Ezek esetében nem lehet arról beszélni, hogy 
ez mind teljesen biztos, hogy igaz, többnyire nem az. De van a hiszékenysé-
gében valami igazság, vagy arra való vágy. 

Nemcsak a gyerek hiszékeny, hanem minden felnőtt is az. Úgy tűnik, mintha 
jól esne nekünk elhinni a legelképesztőbb dolgokat. Hajlamosak vagyunk ma-
gunkat becsapni, annyira hiszékenyek vagyunk, hogy majd csak akkor jön rá 

valaki, amikor egy-egy kegyelmi pillanatban józanul kezdünk látni. Ezután 
sem mondjunk azt, hogy elvesztette hiszékenységét; nem vesztette el, mert 
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újra és újra belemegy az ember a csapdába. Kiszámíthatatlanul érzékenyek 
vagyunk, s sokszor nem a nyilvánvaló győz, annak ellenére, hogy látható az 
emberen, hogy hazudik és pl. mégis a többség rá szavaz, mert valami módon 

hiszékeny. Nem hiszem, hogy lenne olyan ember, akiről előbb-utóbb ne de-
rülne ki, hogy hiszékeny volt. Maximum az a különbség, hogy mennyire hi-
székeny valaki - akár a butaságig is…-, hányszor lehet megvezetni, átverni, 
bemesélni neki valamit, aminek semmi köze sincs a valósághoz. 

Kérdés, szeretjük-e, akarjuk-
e, hogy becsapjanak minket? 

Lehet, hogy igényünk van rá, 
valami ismertelen, irreálisnak 
vélt okból? 

Szeretjük, ha becsapnak min-
ket, rá kell jönni, igen! Külön-
ben, hogy hihetnénk a mesék-

ben, az álomvilágba ringató 
stb. dolgokban? Nekünk 
szükségünk van erre, vagy 
csak általában nem rosszba 
ringatják bele magukat az 
emberek, mert kevés a jó do-

log. Így jobbat képzelnek ma-
guknak; pl. nyerek a lottón, 
vagy jön a fehér lovon a ki-
rályfi stb. Meglátásom/véle-
ményem szerint minden pri-
mitívebb/gyermekdedebb nép 

hercegnő meg királylányos 
akar lenni pl. az esküvőjén. 
Álomvilág, mese…! 

Kell-e kijózanodnunk egyáltalán? Az egész világ tele van hiszékenységgel. Itt 
már csak a fokokban van különbség. Aki túl hiszékeny, azt megvezetik pénz-
zel, kirabolják, így nincs olyan ember, akit nem vezethettek már meg, akár 

érzelmileg, lelkileg vagy bárhogyan. Ez körülbelül olyan, mintha a szabad 
akaratunk lenne, de más forrása, mert a hiszékenységünk az valami régi jóra 
emlékeztet, amit vissza szeretnénk állítani, de ez a jó Istennél van. Mindig a 
jobbat hisszük el, mert ezt akarjuk. Elhisszük, hogy régen tudtak az emberek 
repülni, mert szeretnénk repülni. Elhisszük azt, hogy van olyan világ, ahol 
csak jó van. Alapjában véve a bennünk lévő jóság – Isten világából hozott 

emlékezet – okozza a hiszékenységet, de sajnos ezt a negatív erő kihasználja, 
és ezzel nagyon nagy megvezetésünk történik. 
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Az emberek elhiszik az esküvőjü-
kön a másik holtomiglanját (igaz, 
napokban láttam egy kisfilmen, 

hogy egy nő az esküvőjén ezen ne-
vetőgörcsöt kapott.) Örökké sze-
retni fognak…, és ha mondanánk 
neki, hogy nem fognak, akkor ha-
ragudna ránk, pedig az esetek nagy 
részében (kb. 85%) ez történik. Hi-

székeny, érzékeny emberek va-
gyunk, többet, jobbat szeretnénk, 
mint amit a környezetünkben lé-
vők teljesíteni akarnak, vagy tud-
nak. Abban nincs baj, hogy a le-
hető legjobb életre vágyódunk, 

csak az a baj, hogy ennek nincs re-
alitása. A jobbra vágyás, a világ 
jobbra fordítása saját össznépi te-
vékenységünk nélkül csak vágy-
álom marad. Például elhisszük, 
hogy befejeződik az ukrán háború 

és béke lesz, holott tudjuk, hogy 
nem a hitünkön múlik, sőt, amit 

látunk az a jéghegy csúcsa, és nem látjuk, ki, miért mozgatja a világban a 
háttér szálakat. 

Vagy szeretnénk hinni, hogy nagy termés lesz, és lesz eső, és nem szeretnénk 
azt hinni, hogy nem lesz, vagy hogy éhezni fogunk. 

Itt az a kérdés, hogy a hit, és a hiszékenység kö-
zött mi a különbség. A hit az jó dolog, mert fel-
sőbb felé irányítja a tudatunkat és felemel; a hit 
tud erővel fellépni. A hiszékenység – mint fent le-
írtam – sok csalódással jár. A hiszékeny ember 
az olyan, mint a kormány nélküli hajó a tenge-

ren, a hiszékeny ember általában nem mély a hi-
tében. A hit nagyon nagy erőt ad, sőt összponto-
sít arra, hogy bármit meg tudjunk tenni, a hiszé-
kenységben pedig azt várjuk, hogy a szánkba re-
pül a galamb, ami csak nem jön. Az ember kis-
korától fogva – mint említettem már – a mesék 

világában él – s van, aki ott is marad…–, majd 
szereti, ha mesélnek neki, és elkeseredik, ha nem 
úgy van. Sajnos, csalódni fogunk, mert van ben-

nünk valami olyan az emocionális világból, ami nem kéne, hogy legyen, ami 
nem tesz minket logikus, elemző, racionális lényekké.  
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 „Bármennyire kinevetjük is a csodákat, amíg erősek, egészségesek vagyunk 
és kutya bajunk, ha életünk úgy fordul, hogy csak a csoda mentheti meg, hi-
szünk ebben az egyetlen, kivételes csodában.’  Alekszandr Iszajevics Szolzse-

nyicin. 

 

Szeibert Márton 

HÁLÓZATOK 

A föld szép és borzalmas egyszerre. Egyiket sem kell túl sokat 
magyarázni. Szép, ha megnézzük a napfelkeltét, megszagolunk 

egy virágot, arcot mosunk egy friss forrásban, eszünk egy meleg pogácsát, 
hallgatjuk a madarak énekét stb.  

Borzalmas, amikor az életbenmaradásért az egyik egyed levadássza a 

másikat, amikor a földrengés elnyeli a városokat, de a legborzalmasabb, 
amikor magasabb hatalmak játékai miatt az emberek véres és reménytelen 
szenvedésekbe kényszerülnek. 

Az egyik ember az egyik pillanatban még épp a szépséggel töltekezik be, 
szereti a családját, tervezik a jövőt, egy másik ember egy másik pillanatban, 
vagy akár ugyanaz az ember kicsit később az életéért küzd, elveszíti 

mindenét, megízleli a másik emberben szított gyűlölet mély bugyrait, ami 
kínzásokhoz, megalázáshoz, nyomorba döntéshez vezet. Kegyes a halál, ami 
ilyenkor megtalál! 

Az a rövid történelmi kép, amit ismertnek hiszünk, azt tanítja, hogy ez sosem 
volt másképp. Ez a dualista, változó világ jellemzője – úgy tűnik. 
Megismétlem, a világ jellemzője ez. Engem bosszant és taszít ez. Én is ide 

születtem, én is része vagyok a borzalmas hálózatnak, apró porszemként.  

De része vagyok egy másik hálózatnak is, egy olyan hálózatnak, amiről 
ritkábban beszélünk. Annak a hálózatnak, ami a leghatalmasabb lény 
kezében van, amit Isten fényes lényei alkotnak, ami simogat, segít, szeret, és 
ami a békét és boldogságot kinyitja a lelkemben. 

Ugorjunk.  

A június hónap régi magyar megnevezései: Nyárelő hava, Rák hava vagy Szent 
Iván hava. Az Iván név állítólag a János névnek egy magyar változata, és így 
Szent Iván az egyik legnagyobb szentre, Keresztelő Szent Jánosra utal, akinek 
az ünnepét június 24-ére tette az Egyház. 

Mt 11,9 - 11 : „Igen, mondom nektek, prófétánál is nagyobb... Asszonyok 

szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál” 

Nagy lélekről van szó, nagy erőről, nagy fényről. A pusztában kiáltó szó ő. 
Mert a világi sötétség élettelen pusztaság. Az erő és az élet nem a 
pusztaságban van, mert az szinte semmi. Felismerni, hogy mi ez a világ, hogy 
ki vagyok benne, ez felszabadít, mert ahogyan Jézus is megmondta: Az 
igazság szabaddá tesz. (Jn8,32) 
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A cikk eleji sötét képet feloldja ez az igazság, és Isten gondviselése kiemel 
minket a nyomorból, ha nem szorítjuk görcsösen a saját vágyainkat. A fényes 
Királyság állampolgára vagyok, rajtam a sötétség nem tapadhat meg! Ezzel a 

gyémánttudattal, és Keresztelő János példájával fussunk neki ennek a 
hónapnak is! 

 

Pável Márta    

VÉGTELEN KETTŐSSÉG 

Az ember ha elkezdi nézni a világot, akkor – úgy gondolom – ebbe 
a háborús időszakban baj, hogy gondolkodik, baj hogy előre lát, 

baj hogy bizonytalanságot érez. Ugyanakkor, ha kiül a kertbe, 
az ember azt látja, hogy a Nap ugyanúgy süt, az ég olyan kék, a 

madarak énekelnek,a 
virágok ugyanúgy 
virágoznak, a szőlő 
növekszik, és mintha a 

világ egyik fele nem 
venne tudomást a 
másikról, a másik 
bajáról, a másik 
nyomoráról. 

Ez természetesnek 

tűnhet, mégis nagyon 
kettős az, hogy mi 
valamennyire tudjuk, 
hogy mit hozhat a 
holnap, a madarak 
nem tudják, és ezért 

békében vannak. 
Lehet, hogy nekik jobb, 
mert a tudatlanság 
jobb mint az, hogy 
valamennyire látunk. 
Az a kérdés, mennyire 

látunk előre? Lehet, hogy ha jobban előre látnánk, akkor sokkal könnyebb 
lenne elviselni a rövidebb idejű előrelátást, de az is lehet, akkor őrülnénk 
meg…!  Na, ezt sem tudjuk, hogy mi és hogyan igaz, azt is csak vélhetjük. 

Bennem is végtelen kettősség van, mert van olyan, hogy megpróbálom a bajok 
elől a porba dugni a fejemet, ugyanúgy elképzelni az életünket, jövőnket mint 
eddig volt. Bezárjuk a különböző újvilági, erőszakos világ felfogatásról szóló 

elképzelések elől a tudatunkat – nem egyezünk bele. Valahol belül mi békét, 
nyugalmat, szeretetet vágyunk. Élni szeretnénk, a fiataloknak jövőt 
kívánunk, ami nem robot, ami emberséges élet, és valahol a szívükben lenne 
az öröm, lehetne jövőképük. Ugyanakkor, a másik oldalon ott van a féktelen 
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önzés, a kapzsiság, uralkodni vágyás, és ez valahol elrombolja az emberi 
érzéseket, az emberi törekvéseket. Az emberiség erősen szétszakadt, egy 
jobbra vágyó, jószívű, Isten felé néző, és egy gyilkos, önző, megzsarolt, egoista 

emberiségre. Így kettős kérdés, sikerül-e nekik szétrombolni az emeberséges 
humánus életünket vagy nem. Túléljük ezt, 
vagy csak egy időszakos riogatás a 
lelkünknek, hogy térjünk észre. De észhez 
térnek-e az emberek, vagy mit tudnak tenni? 
Tudnak-e még valamit tenni? Nem tudjuk mi 

történik, nem tudjuk, mit hoz a jövő, nem 
tudjuk hogy készüljünk. Semmit se tudunk 
teljes mértékig, kételkedésben vagyunk.  

Van-e megoldás? Mi a megoldás, 
megmondanám, ha tudnám. Részemről csak 
azt tudom, hogy az ég felé nézek, Rá bízom 

magam az Istenre, a minden dolgok tudójára, 
semmi sem történik velem véletlenül. Ha 
rosszat tettem, akkor mindenkit megkövetek, 
de ha valamiért belekerültem a helyzetbe, 
valahogy uralni kéne, valahogy győztesen 
kéne kikerülni. Ezen még gondolkodnom kell. 

hogy lehet megtenni. 

A pillanat gyakran nem múlik el nyomtalanul, hanem tovább él bennünk, és 
olykor megdöbbentő felismerésre juthatunk önmagunkkal kapcsolatban. Ezek 
a megvilágosodás pillanatai.   William Pullen 

 

 

 
  

Kis Enikő     

MÁJUSI HANGVERSENY 

Május, a tavaszutó hónapja virágok között telik. A Római Birodalomban 
ekkor tartották a Floralia-kat, a virágok istennőjének ünnepét. 

Májusban a kertem virágról virágra ébred. 
Mély, szinte misztikus érzés, ahogy vá-
rom, majd nyomon követem egy-egy nö-
vény megújulását, harsány tündöklését, 
majd néma haldoklását, hervadását. Mint 
a reinkarnáció sejtelmes folyamata, kel-
nek életre majd hanyatlanak, hogy aztán ismét megújuljanak és üdén árasszák gyö-
nyörű illatukat. 

Május a Szűzanya hónapja. A nagy tavaszi zsongásban mintha minden növény az ő 
oltárára sietne, hogy lerója rajongását. 

https://www.citatum.hu/szerzo/William_Pullen
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Az árvácska folyamatos dús virágai hármas színével zengi mély baritonján a Szent-
háromságot. A kékjácint imája halkan száll az égre. A nőszirmok éles levelei Szűz-
anya hét fájdalmának jajongó akkordjait zengik, fehér szirmai halk ártatlansággal vá-
laszolnak. Zenéjükbe magas hangon csilingeli bele Éva bűnbánó, Mária fájdalmas 
könnyeit a gyöngyvirág. Mintha egy láthatatlan karmester intésére történne, a kert 
közepén felzendül az égi édesanya epitheon ornansa-nak, a fehér rózsának tiszta, 
lelki, fénybe-néző Isten-szerelme. A háttérben a harangvirág mély alázatának szóla-
mai az ő minden fájdalmak feletti szelíd  „Fiat”-jának adnak hangot. Legyen. Rövid, 
drámai csönd után a margaréta áriájában Krisztus szenvedése jajong, az izsóp feltá-
madást idéző tenorja ellenében. Zenei aláfestésként illatozik a rozmaring a lelki újjá-
születés monoton kórusában. Minden csupa zene, csupa zsongás, csupa dallam. 

A virágok szimfóniája magával ragad. Süssön a nap vagy essen az eső, a növények 
elégedett békéje tölti el a kertet és a lelkemet. 
Megelevenedik előttem Mária arca, ahogy 
karjaiban tartja a Kisdedet. Majd, ahogy köny-
nyekben fürdik a heródesi mészárlás áldoza-
tai és az egyiptomi menekülés fáradalmai, ag-
godalmai közepette. Rácsodálkozó tekintete 
Jézus tanításai, gyógyításai, csodatételei lát-
tán. A mélységes fájdalom görcse a Kereszt 
alatt. A mennyei öröm midőn a Feltámadásnál 
tanúskodik. Amint végül elárad a túlvilági 
Fény rajta a Mennybevétel során. Mindig jám-
bor, mindig szelíd, alázatos és hűséges. Min-
dig oly maradéktalanul odaadó… 

Virágok a kertben. 

Virágok a templomban. 

Virágok a lelkünkben. 

Gyűjtsük őket hatalmas, szimfónikus cso-
korba és ajánljuk fel e csokrot Istennek! 

 
 

Szeibert Márton ( *szerk.. Pável Márta kiegészítéseivel) 

MÁJUS 29. – JÉZUS SZÜLETÉSNAPJA? 

Szerencsére tudományos körökben kevesen próbálják meg 
megcáfolni azt a tényt, hogy Jézus az általunk ismert történelem 
egyik legismertebb, és minden bizonnyal a legnagyobb hatású 
alakja. Létezését számos keresztény és nem keresztény, 

valamint zsidó, római és egyéb írott történelmi források bizonyítják. 

Jézust az élete folyamán sokan egy vándorprófétának tartották, mint például 
Keresztelő Szent Jánost is. Mint ilyen, Jézus nem vált volna ennyire híressé, 
egy lett volna a többi tanítóval. Ma azonban sok millióan foglalkoznak Jézus 
történelmével, míg a többi tanítónak még a létezéséről sem tudunk, hacsak 
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nem kapcsolódtak valahogy Jézus életéhez, ahogy ez például Keresztelőnél 
történt. Persze Jézusnak nagyon sok olyan tanítása volt, annyira újszerű és 
merész, hogy feltehetően pusztán vándorprófétaként is beleírta volna magát 

a történelemkönyvekbe. Az, hogy mégis mi tette Jézust annyira különlegessé, 
hogy a tanítása világvallássá nőtte ki magát, azt a keresztény körökben Jézus 
feltámadásával magyarázzák, míg a nem keresztény körökben igazából nincs 
rá egyértelmű válasz. Az azonban tény, hogy Jézus tanításának a terjedése 
Jézus halála után gyorsult fel. Az életének a visszafejtése, a születési 
adatainak meghatározása ekkor már nem volt egyszerű feladat, főleg, hogy az 

apostoli kor első felében még csak el sem kezdték a tanítások lejegyzését a 
hamis parúziavárás, tehát Krisztus korai második eljövetelébe vetett hit 
miatt. Amikor pedig elkezdték leírni Jézus életének a fontosabb szakaszait, 
akkor a hangsúly elsősorban a mondásainak, a tanításának a megőrzése volt, 
nem pedig egy tudományos történelmi irat létrehozása. Nem csoda tehát, 
hogy a Jézussal kapcsolatban leírt események alapján a születésnapjának a 

pontos meghatározása reménytelen vállalkozás.   

*Jézus Krisztus születésének éve is kérdéses volt pl. évtizede jutottak el addig, 
hogy ie.7- ben lehetett. Gondoljuk el, ha az évet sem tudták, honnan tudták 
volna, hogy Betlehemben pont azon a helyen született, ahol a sok turista 
nyúlkál bele a csillaggal körülvett lyukba…. Maga az Egyház is jól tudja, hogy 
eleinte jobb híján dec.24-25 éjjelre tették a születésének megünneplését, főleg 

a keleti vallások fényünnepének kiszorítására. Egy biztos, a birkákat már 
kihajtották, ezt télen nem teszik meg, csak tavasszal. 

Nagyon sok érdekes történelmi érvelést olvashatunk a különböző születési 
dátum mellett és ellen az interneten is. Ebben a rövid írásban csak 1-2 
gondolatra térek ki. További részletekért javaslom olvasásra Pável Márta, 

Akinek füle van a hallásra, az hallja meg című könyvének a Jézus Krisztus 
születésnapja fejezetét. 

Érdekesség például, hogy még a 3. században Órigenész – a kor 
legkiemelkedőbb teológusa – elítélte még a gondolatát is annak, hogy Jézus 
születését megünnepeljük. (Én nem olvastam, de állítólag itt található: Mózes 
harmadik könyvéről írt nyolc hitszónoklat.) Olyasmit tudok elképzelni, hogy 

a születésnapok – főleg a gnosztikus irányzatok esetén – sosem voltak 
ünneplésre méltóak, mert a földi létre való lesüllyedés inkább szégyen, mint 
öröm. Ezzel szemben – ahogyan ez még ma is megmaradt – a szentek 
halálának napját, mint mennyei születésnapjukat méltó módon 
megünnepelték. Jézus születésnapja az emberiség számára egy csoda, de ez 
mint Isten végtelen szeretetének a megnyilvánulása azért történt meg, mert 

az ember olyan mély szintre süllyedt, hogy mint lelkileg süketek és vakok 
képtelenek voltak Isten megmentő szavát meghallani, ezért hát mint 
megmentő Istenemberként született meg. Ilyen szempontból ez egy 
sajnálatos, szomorú eseményként is felfogható. 

Ennek ellenére már Órigenész előtt is voltak megemlékezések Jézus 
születéséről. Egy ünnepkörként tekinthető az Epifánia, azaz Isten 

megjelenésének, megnyilvánulásának az ünnepe, mely magába foglalhatja 
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Jézus születését, a Háromkirályok ünnepét, Jézus megkeresztelkedését, első 
csodáját, de az ószövetségi égő csipkebokor megünneplését is. Erről a 12-13 
napos karácsonyi ünnepkörről, valamint a keleti és nyugati egyházban 

kialakult különbözőségekről az interneten is könnyen tájékozódhatunk. 

Ma, amikor a katolikusok is megünneplik mindenki születésnapját, akkor 
nem kérdés, hogy az Istenember születésnapján is megállunk kicsit, és hálára 
nyitjuk a szívünket, amiért az Isten nem hagyott minket a saját bűneink 
nyomorában, hanem Jézussal megadta a szabadulás lehetőségét. Sajnos 
ehhez hozzánk hasonlóvá kellett válnia, de szerencsére az Ő szeretetének ez 

nem jelentett gátat. 

Ha pedig ünneplünk, akkor kérdés, hogy mikor. Egyértelmű, hogy a 2000 éve 
fennálló hagyomány (mely az év legsötétebb napja után (legalábbis az északi 
féltekén) ünnepli a karácsonyt) egy magától értetődő keretet ad a születés 
megünneplésére, ami a „mikor” kérdést látszólag értelmetlenné teszi. 
Azonban az is magától értetődő, hogy ha egy Krisztuskövető és Krisztust 

igazán szerető ember információhoz jut arra vonatkozóan, hogy Jézus melyik 
hónap melyik napján születhetett, akkor nem megy el fejhajtás nélkül a 
mellett a nap mellett, hanem szívében ismét elcsendesül és hálából lelki 
ajándékot ad át Jézusnak az ő szülinapjára, olyan ajándékot, ami az ő 
lelkének legnagyobb szeretetét fejezi ki, tehát önmagát. 

Bár történelmi igazolás nincs, nagyon érdekes, hogy egy katolikus csoport 

elmélkedése és egy tudós ember (C.G.Jung) elmélete napra pontosan 
egybeesik úgy, hogy a tudós jóval a csoport létezése előtt kifejtette a nézetét, 
de a csoport meg nem ismerte a tudós munkásságát, csupán utólag találtak 
rá a megfelelésre. Idézem Pável Márta 
fent említett írását: 

„Nem sokkal utána, talán egy fél év 

múlva, a kezembe került a fent idézett 
Jung könyv. Amikor a 71. oldalig 
értem, nem hittem a szememnek. Ott 
volt Jézus Krisztus születésének 
időpontja… Meredtem a könyvre, mint 
ha szellemet láttam volna. Istenem, Te 

drága, hát megmondtad…” 

*Karácsonyból már giccset tett a világ, 
legyen az nekik, de a május 29 
maradjon Jézus Krisztus földre 
jöttének megható, igaz ünnepe. 

Ezek után már nem megyek el május 

29-e mellett sem anélkül, hogy ne 
emlékezzek meg Jézus születéséről, 
és ne adjam neki magam. Persze, ha 
őszintén magamra nézek, akkor 
valójában az önátadásban sem Jézus 
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az ajándékozott, hanem én magam, mert ebben az aktusban is Isten az, 
akinek a szeretete elönti a lelket és ilyen módon újra megszületik bennem. 
Szülessen hát meg mindannyiunkban! 

 LELKISÉG 

Pável Márta  

JÉZUS SEGÍTSÉGÉVEL    

A paruzia várás az, hogy Isten visszajön, 
visszavárják. A tanítványok hirtelen árvának 
érezték magukat, amikor Jézus 
elment/mennybe ment, nem mintha addig olyan 

sokat törődtek volna vele, nem mintha nem 
feszítették volna meg, de amikor elment, mégis 
csak hiányuk lett.   

Visszajövök…., nem azt értette alatta, amit a 
tanítványok akkor értetettek. Több értelme is 
lehet: Feltámadtam, de utána látni fogtok, 

visszajövök. Vagy jelentheti azt, hogy majd 
valamikor az idő végezetével visszajövök, vagy, 
hogy a szívetekbe visszajárok, sőt, el sem 
mentem. Ennek igen mély tartalma volt, s 
tőlünk függ nagyrészt, hogy visszajön-e. Az, 
hogy a szívünkbe visszajöhet, azt mi segítjük 

elő, vagy mi akadályozzuk meg. A világ végén, 
hogy visszajön-e? Az a kérdés, hogy mi a 

világvége, mert, ha meghalsz, neked az már ennek a világnak a vége. De a 
halál után Istennel találkozni fogsz, tehát „visszajött”.  

Milyen világvége van még? Ha a cunami lesöpör egy várost, ott ez a világvége, 
ők is fognak találkozni az Istennel. Inkább arra bazírozunk, hogy nekünk 

hogyan tér vissza a lelkünkbe, haza jár, belénk jár, mindig együtt vagyunk 
vele. Ez az árvaság érzése, ami a menybemenetelénél elöntötte az embereket, 
ez valahol oldódik, mert ha valaki Istennel él, akkor nem várja, hogy egyszer 
csak a felhő felett megjelenjen, mint a Jelenések könyvében. Nem erre vársz, 
mert ha tudod, hogy befogadtad, benned cselekszik, te arcodon át is mutatja 
magát, ez a legkellemesebb és a legaranyosabb, egyben a legkedvezőbb 

visszajövetele Jézusnak. A Szentlélek mindenre megtanít. Sok mondandóm 
volna nektek… mondja Jézus Krisztus. Ha Ő visszajön /s volt is/ belénk a 
Szentlélek Úristennel – mert egy Isten van, mindegy, hogy minek hívom –, 
akkor Ő sok mindenre megtanít téged, eszedbe hozza azt is, amit eddig nem 
tudtál, megpróbál téged új kerékvágásba, felfogó rendszerbe, 
gondolkodásmódba vezényelni, ha hagyod magad. Ha nem mondod azt, hogy 

ez nem lehetséges. Isten új embert tud belőlünk faragni. Nekünk partnernek 
kell lennünk, mert senkit nem fog megerőszakolni az Isten. Ezt a 
visszajövetelt, azt javaslom, hogy ne várjátok. Inkább fogadjátok be most! Ne 
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azt sürgessétek, hogy lássátok a felhőkben. Pl. Izraelben Szűz Anya gyalogolt 
a felhőkben…, mert ha te, ember, készen vagy, akkor benned van az Isten. 
Nem arra vársz, hogy egyszer két szemeddel a felhőkben lásd, és még 

integetsz is Neki. De ha nem vagy készen és megjelenik, valószínű, hogy 
hisztit kapsz.   

A visszajövök azt is jeleni, hogy soha nem is hagytalak el benneteket, csak 

ezt nem tudtátok. Mindig ott leszek az életetekben. Hidd el, nem tudtok 

Istentől megszabadulni, mégha akartok sem. Szenvedhetsz, nincs mód, hogy 

megszabadulj az Istentől, mert az Isten mindig előtted fog állni, Ő az 

Abszolútum is. Köztünk is van, mindenütt van, Tőle soha nem szabadulsz 

meg, mert a lelked az övé. El sem ment, lehet Vele beszélgetni, együtt élni, 

gazdagodni általa, és az állandóan jelen levő Isten egy rettentő nagy erő 

annak, aki ezt felfogja, elhiszi, akarja, aki Vele akar élni. Aki nem, az 

üvöltözik., kesereg, kilátástalan életet él, ha azt életnek lehet nevezni. 

A gravitáció magyarázatot ad a bolygók mozgására, de nem válaszol 
arra a kérdésre, hogy ki hozta mozgásba azokat.  –  Isaac Newton 

 

KERTÉSZET 
Rizmayer Péter  
Édesapám tanácsai  
 
A májusi időjárás nagyon kedvező volt a kertjeinknek. Volt 

sok csapadék, a májusi fagyok elkerültek bennünket, és a hő-
mérséklet is kedvező volt. 
A munka folytatására a sok motiváció közül kettőt említenék: 

- jelenleg szinte mindenből rekordtermés mutatkozik, amit 
biztonságosan a szüretig óvni és kezelni szükséges, 

- a gyümölcsök jelenlegi és várható magas piaci árai. 
A gyakorlati feladataink közül az alábbiakat emelném ki: 

- növényvédelem: a sok csapadék a gombás, moníliás, lisztharmatos 
megbetegedéseket hozza; kontakt- és felszívódó szerekkel nagyon fon-
tos az időbeni permetezés. 

Ahol a monília már megjelent (elsősorban a meggyfákon, de találkoztam már 
a kártétellel a sárga- és az őszibarackfákon, mandulafákon is) ott a betegré-

szeket az egészséges részig vissza kell vágni. Amennyiben a fenológiai fázis 
lehetővé teszi, és a fertőzés súlyos, a rezes permetezést célszerű elvégezni. 
Ebben az időszakban támadnak intenzíven a rovarkártevők is. 
A cseresznyelégy ellen a közepes és késői érésű fajtáknál – figyelembe véve 
az eü. várakozási időket –2x permetezek felszívódó szerrel. Ez hatásos a fe-
kete levéltetűk ellen is. 

Ebben az időszakban kell a molyok ellen is védekezni. Kártételük az alma-, 
körte-, birs- és szilvatermést teheti tönkre. A hónap egy másik félelmetes ro-

https://www.citatum.hu/szerzo/Isaac_Newton
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varkártevője a DIÓBUROK-FÚRÓLÉGY. Előrejelzés alapján a hónap közepé-
től kell a védekezést megkezdeni. Tavalyi évtől engedélyezve lett egy haté-
kony felszívódó permetszer. 

Gyümölcs ritkítás végzése: ez egy "megosztó" feladat. Van, ahol a nagy fák és 
időhiánya miatt nem kivitelezhető. Én az őszibarackfákon és esetenként a 
körtefákon végzem el. Nem terhelődik túl a fa, és gyümölcs "piacosabb", na-
gyobb és jobban beérik.  

 
Zöld kincseink környezetünkben 

 Ebben a részben csak emlékeztetőül, esetleg figyelemfelkeltés céljából, felso-
rolásszerűen említek néhány "zöld kincset". Tágabb környezetünkben fellel-
hetők, gyűjthetőek. A gyógyhatásukról kérem utánaolvasással meggyőződni!  
- Bodzavirág szörp készítés friss és későbbi (tartósított) fogyasztásra + szárí-
tása teának. Kevésbé ismert, hogy a 2-3 centis bodzahajtás nagyon erős has-
hajtó, kiürítő hatású. Évente 1, maximum 2 alkalommal szabad használni, 

szigorú otthontartózkodás alkalmával!  
 - Hársfavirág szedése, szárítása (murvalevéllel együtt). A legkiválóbb a kisle-
velű hárs virága, de alkalmas még a nagylevelű virága is. Az ezüsthárs virága 
nem jó!  
- Meggy-, cseresznyeszár gyűjtése és szárítása. A meggy- és cseresznyeszár 
fogyaszt, koleszterint csökkent, ér- és nyírokrendszert tisztít, segíti a szívet.  

- Diólevél gyűjtése és szárítása (június végétől augusztusig). A diólevél vérhí-
gító, véralvadásgátló hatású, elősegíti a máj működését. Egy gondolat a szá-
rításról: árnyékos, száraz és szellős helyen végzendő.  
 
 

 Varga Márta 

AQUILA HUMOR 
 

Akinek nem inge, az ne vegye ma-
gára. De akinek inge, az végre öltözködjön már föl! 
Hofi Géza 

A pszichiáter magyarázza a betegnek: 

−  Higgye el nekem, nincs olyan akadály, amit erős 
akarattal le ne győzhetnénk. 
A beteg eltűnődik. 
−  Doktor úr, megpróbálta már a fogkrémet vissza-
nyomni a tubusba? 
 

Iván, ha külföldre megy, csak pár szavas üdvözlőlapot küld barátainak 
Moszkvába. Így 1956-ban Budapestről: "Budapest szabad! Iván". 1968-ban 
Csehszlovákiából: "Prága szabad! Iván". 1973-ban Párizsból: "Iván szabad, 

Párizs!"-   

https://www.citatum.hu/szerzo/Hofi_Geza
http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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Az amerikai kém megbízást kap, hogy jelentkezzék összekötőjénél, Ivan Iva-
novicsnál az Építők út 11. szám alatt. Mikor odaér, elképedve látja, hogy a 
megadott címen két ilyen nevezetű ember is lakik. Mit tegyen? Találomra 
becsönget az egyikhez. Mikor kinyílik az ajtó, bemondja a jelszót: 
– "A topolyafán hármat rikkant a rigó." 

Mire a másik: 
– Ja, a kémet keresi? Egy emelettel feljebb! 
 

 

Hirdetményünk, felhívásunk 

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

 
Az alakulási dokumentumunk határozata alapján a belső 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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