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A legfontosabb földi érték az ember! 

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

Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár a 8. év-

folyam 12. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) meg-

ismertetését. Az összes eddigi szám megtalálható a 

www.aquilapart.hu , www.aqp.hu honlap Magazin fülénél. Kér-

jük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a teljes pártprog-

ram is elolvasható. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni 

a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük.  

Vargáné Pável Márta / AQP elnöke 

  

                                                 

 

 

 FELHŐS ÉG MÖGÖTT  is, 

MINDIG RAGYOG A NAP. 

ISTEN  FÉNYE IS ÖRÖKKÉ 

RAGYOG RÁNK, MÉGHA 
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Szeibert Márton 

KARÁCSONYRA 
 

„...nem képzelhetem, hogy nagyobb s 

értékesebb ajándékot kívánhatnánk 

magunknak, mint nagyobb, forróbb, 

boldogítóbb s mozgatóbb Isten-szeretetet. 

Ember ugyanis adhat embernek gyöngyöt és virágot, csecsebecsét 

és sok tarkaságot; de az isteni ajándék mindig olyan lesz, amitől az ember 

önmagában jobb s Istennek is és embernek is értékesebb lesz, s ilyen kell nekünk. Én 

tehát újévre is megint csak ily ajándékot s nevezetesen Krisztusnak embert s lelket 

szerető szellemét kívánom magamnak, hogy szívem is melegebb legyen tőle s a 

lelkem is jobban győzze azt a munkát, mely ki nem fárad s újra kikezdi a 

nehézségeket, s hogy kitartásom is legyen, mikor nem megy minden a kedvem 

szerint. ... Ez az a hamisítatlan isteni ajándék, melyet karácsonyi s újévi ajándékul 

kívánunk magunknak : mikor magunknak kívánjuk, akkor azt is tudjuk s annak is 

örülünk, hogy ebből mások is, még pedig sokan kapnak. Mindazok kapnak, kik 

velünk kapcsolatban állanak. S ami még csodálatosabb, az az a körülmény, hogy 

jóllehet sokan kapnak belőle, azért mi nem vesztünk, sőt ellenkezőleg gyarapodunk 

s növekedünk szellemben.” - Prohászka Ottokár, Missziós levelek, 10. (Ujévi 

ajándékunk), 1913. január 

 

Az adventi várakozás időszakát tulajdonképpen két nagy ünnep teszi egy keretbe: 

Krisztus Király ünnepe és Krisztus születésének ünnepe. A Király, aki győz, de aki nem 

földi hatalmat épít. Megszületik, megaláztatja magát, hogy minél több embert 

magához vonzzon, és őket a lelki béke és igazság végtelen királyságába terelje. Az 

Istenember: Isten és ember, király és újszülött, győzedelmes és halálraítélt. Vajon ma, 

a 21. században hány ember képes arra, hogy legalább egy-egy pillanatra 

ráérezzen erre az erőre? Helyette a 

többség két stratégia közül választ: vagy 

elkerülik a názáreti Jézus életét, vagy 

beállnak egy hamis sodorvonalba, ami 

Jézust pusztán egy nagy hatású 

embernek ábrázolja. Csakhogy Krisztus él. 

És az élő Krisztus éltet minket is. És most 

decemberben újra elmélkedhetünk az 

evangéliumok tanításán, hogy megéljük 

azt az ajándékot, amiről Prohászka ír. Aki 

keres az talál, így aki rászán az életéből 

néhány órát, hogy megélje ezt az 

ajándékot, azt nem éri csalódás. Tárjuk ki 

a kezeinket, hogy megkaphassuk ezt! Ezt 

kívánom mindenkinek karácsonyra és 

újévre! 

 

„A nemzetek békéje s a világbéke többé-kevésbbé mindig problematikus lesz, s 

majdnem azt mondanám, hogy azt nem reánk bízták ; de már szívünk békéjéért mi 

vagyunk felelősek, s azt megteremteni kötelességünk is s legideálisabb célunk is. Hál' 

Istennek, hogy az Isten országának lelkünkben való kialakításához nemcsak 
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programmot kaptunk a karácsonyi angyal énekében, hogy «Dicsőség legyen 

Istennek s békesség a jóakaratú embernek», hanem hogy a programm 

beváltásához erőt is adott az űr. Ez az erő a karácsonyi szellem, a testvérünkké lett 

Istennek, a köztünk élő, velünk életközösségben álló Megváltónak szeretete. E 

szeretetet megérezzük, e szereteten melegszünk, lángjaitól mi is tüzet fogunk s 

égünk. S ha lángolva szeretünk, akkor erősek is vagyunk, s ha erősek vagyunk, akkor 

győzünk is. Legyőzzük az erőszakot, az ösztönt, a mételyt, a gyűlöletet, a tagadást ; 

legyőzzük az ellentéteket Isten s ember közt, ember s eszmény közt s legyőzzük 

magát a harcot, mely a rossztól van. Akkor a jó lesz az úr s ahol a jó az úr, ott van 

igazi béke!” - Prohászka Ottokár, Missziós levelek, 30. (Pax hominibus bonae 

voluntatis), 1915. január 

 

 

 

Rizmayer Péter 

ELKÖLTÖZÉS 
Ősz végén, szombatonként megrendezik a telepen, ahol szüleim 

laknak, a lehullott levelek eltakarítását (összesöprését, elvitelét). 

Már második évben megyünk el kisfiammal együtt segíteni 

apunak. Ahogy 

éppen mentem egyik 

helyről a másikra 

kezemben 

gereblyével, elmentem egy magas fa 

mellett, amely a plébánia előtt áll. Az 

jutott eszembe, hogy emellett a fa 

mellett siettek el a templomba 

nagyszüleim (illetve nagypapám 

halála után sok éven át már csak a 

nagymama). De itt mennek el a 

szüleim, illetve nemrég itt volt még a 

kisfiam is (már bement anyuhozhoz 

ebédelni). A nagypapa és kisfiam már 

nem ismerték egymást. Ahogy a fa 

mellett elmentem, olyan érzésem 

támadt, hogy a fa mindenre tisztán 

emlékszik. Olyan, mint egy kamera, 

ami felvesz mindent, ami körötte 

történik, és csak meg kell találnia a 

módot arra, hogy lejátssza. Talán ez a 

gondolat is már a fától származik? Sok 

fa van az utcában, mégis ennél merült 

fel. Valószínűleg a fák is mind mások, 

és nemcsak a külsejük, ez ennél sokkal 

bonyolultabb lehet. Úgy éreztem, 

hogy a fa azt is pontosan tudja, hogy 

azok közül, akik elmennek előtte, kik tartoznak össze. Mindezen elmélkedve arra 

gondoltam, hogy milyen erős elszakadás az, amikor valaki elköltözik a szülőfalujából, 

-városából. Olyan, mint amikor kitépünk egy növényt gyökerestül, és messze, egy 
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teljesen másik helyre telepítünk át. Pótolhatatlan az az egészen finom részletességű 

és sokrétű beágyazottság, családi és helyi történet, amelybe beleszületik az ember. 

Talán ezért is vagyunk kevésbé mobilisak, mint pl. az amerikaiak, mert nálunk ez a 

viszonyrendszer sokszor még él. El szoktam azon gondolkodni, hogy mennyivel más 

úgy élni, egy faluban, ahol mindent jól ismer az ember. Tudod, hogy kik laknak 

három utcával arrébb, ismered a péket stb., tudod, hogy az erdőben hol ered a 

forrás. Mennyire más ez, mint amikor a városban a saját utcádban lakókat sem 

ismered, és minden nap, amikor elmész dolgozni, egy felületesen ismert világon 

vágsz keresztül, olyan emberekkel találkozol, akiket azelőtt sosem láttál, és 

valószínűleg soha többé nem is fogsz.  

 

 

Pável Márta 

ŰRFEGYVERKEZÉS, ERŐSZAK A VILÁGŰRBEN? 

 

Földünkön kimondhatjuk, a legerőszakosabb, legagresszívabb 

lények közé az ember sorolható, s ebben vezető helyen van. Az 

utóbbi időkben - mondván, hogy jönnek, s ha támadnak az UFO-

k, majd mit tesznek velünk, ezért /nagyon jó kamu… /, - egymást 

túllicitálva űrfegyverkezésbe fogtak a nagyhatalmak. S nem most, 

már jó pár évtizede teszik, persze senki se higgye el, hogy az UFO-k miatt van. Ha az 

UFO-k nekünk valamit akarnának ártani, egy gondolat sem suhant át a fejünkön, 

máris végünk lenne, de nincs. Akkor marad a másik ok, hogy a világűrben kevésbe 

látszik, onnan jobban megközelíthető a földi ellenség, és nagyobb csapást lehet 

mérni. Pusztul, ami pusztul, senkit nem érdekel. Itt is látszik, mihelyt messzebbre jutunk, 

megint visszük az erőszakot is. Minden szinten csak ez van. 

Nagy kérdés, az idegen lények ezt megengedik-e, mit okoz bennük ennek a 

tudata? Nem egészen autentikus forrásokból „ismert”, hogy nem egyszer 

megakadályozták a gyanús rakéták kilövését. Ebben is csak drukkolni tudok az okos 

földönkívüli lényeknek. Józanul azt kell mondanunk, ha intelligensek, s miért ne 

lennének azok, akkor erősen taszító lehet, ahogyan a földi emberek nagy része 

viselkedik.  Ugyanúgy, ahogyan két részeg ember egymásnak feszülése elítélendő 

és taszító a józan szemlélőnek. 

Ha kialakította az ember magáról az idegen lények előtt az erőszakos képet, akkor 

miért segítenének fegyverkezni, hathatós technikákat átadni? Félő lenne, hogy 

egymás ellen fordítanák az újabb és újabb felfedezéseket, mint ahogyan teszik is pl. 

atom, biofegyverek stb. 

Így talán, ha nem lennénk agresszívak, kiszámíthatatlanok, közelebb kerülhetnénk 

olyan tudásokhoz, amik talán az ismeretlen lényeknek már elavult dolog, de jól 

használható, főleg nekünk, többre jutnánk. De ki tesz felelőtlen, agyilag nem érett, 

vagy gyerekek mellé egy üveg ciánt, senki. Félek, hogy ezzel az UFO-k is így 

vannak... 

Figyelemre méltó, ugyanakkor józan kritikát is igényel, amit az alábbi blogon 

találtam: 

https://vigyazo.blog.hu/2016/10/17/wikileaks_x-

aktak_hillary_clinton_kampanyfonoke_es_soros_gyorgy_is_hisz_az_ufo-kban 

https://vigyazo.blog.hu/2016/10/17/wikileaks_x-aktak_hillary_clinton_kampanyfonoke_es_soros_gyorgy_is_hisz_az_ufo-kban
https://vigyazo.blog.hu/2016/10/17/wikileaks_x-aktak_hillary_clinton_kampanyfonoke_es_soros_gyorgy_is_hisz_az_ufo-kban
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„Wikileaks által közzétett UFO-témájú e-mailek közül néhány:  

1. Nullponti energia és a földönkívüliek 

A levelet Edgar Mitchell, az Apollo-14 volt asztronautája küldte el Podestának egy 

munkatársán keresztül. A 2015. augusztus 8-ai keltezésű e-mailben Mitchell az 

űrfegyverkezés veszélyével kapcsolatban azt írja: "Kérem ne feledje, hogy a velünk 

határos univerzumból származó, nem erőszakos ETI-jeink segítenek a nullponti 

energia Földre juttatásában. Ők azonban 

NEM FOGNAK TOLERÁLNI SEMMILYEN KATONAI ERŐSZAKOT, SEM A FÖLDÖN, SEM A 

VILÁGŰRBEN.”  

Itt azt írja, segítenek, de feltétele van. Nos, ki és mikor győzte meg őket, és hol van 

ez a nullponti energia felhasználás? Félek attól, hogy annyira keveset tudunk a 

háttér alkukról, mint amennyi kilátszik a jéghegyből, vagy még ettől is kevesebbet. 

Az teljesen valószínűtlen, hogy meg tudnák valamivel vesztegetni az idegen 

lényeket. Akkor ez mi? Agyalgás vagy kiszivárogtatás, de mi okból? 

Anélkül, hogy ennek az írásnak reklámot akarnék csinálni, ismét hosszabban idézek: 

uo. „3. A nullponti energia, a Vatikán és Obama elnök 

Edgar Mitchell asztronauta – a hatodik ember, aki a Holdra lépett – ebben 2015. 

januári levelében azt sürgeti Podestától, hogy találkozzanak és egyeztessenek egy 

pontos dátumot az UFO-akták nyilvánosságra hozataláról. A találkozón a Vatikán 

képviselője is jelen lenne. Ezt írja Mitchell: "Sürgős, hogy a lehető legközelebbi 

időpontban egyeztessünk egy találkozót, hogy megbeszéljük az (UFO-akták) 

nyilvánosságra hozatalát és a nullponti energia kérdését. 

KATOLIKUS KOLLÉGÁM, TERRI MANSFIELD IS JELEN LENNE, HOGY TÁJÉKOZTASSON 

BENNÜNKET A VATIKÁN LEGFRISSEBB ETI-ÉSZLELÉSEIRŐL.”…” A levélben Mitchell azt is 

megemlíti, hogy Genfben, az ENSZ-képviseleten találkozott Barack Obama elnök 

gyerekkori honolului barátjával, Pamela Hamamoto nagykövettel, "akit röviden 

tájékoztattam a nullponti energiáról. „ 

Ugye ezzel szinte mindenki úgy van, de jó lenne, ha ezek szó szerint igazak lennének. 

Erről nehezen győződhetünk meg, de nem kizárt. Viszont félhetnénk, milyen kezekbe 

kerül, vagy került?  

Sajnos úgy tűnik, az emberiség 

nem tud veszteg maradni, míg 

valami nagy galibát nem tesz 

magával. S azok is pusztulni 

fognak, akiknek ebben nem 

egyezik az akaratuk. De az erőszak 

működik, és pusztíthat.  

Kettős reményünk van. Első az 

Isten, aki tapasztalatom szerint 

mindig ott van, amikor kell. A 

másik, az Ő lényei, a földönkívüliek 

- s most hívhatjuk bárminek -, UFO, 

angyal, tündér stb., de velük, 

rajtuk keresztül is segít, mert ez nekik is egy feladat lehet, ugyanis mindenkiben 
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egyfajta lélek van, a más-más külső csak átmeneti, rövid időre szól, így nem 

lényeges.  

                                                     

 

Marton Janka  

A BOLDOGSÁG TITKA….  

 

„Boldog, akit az igazság maga tanít, nem képekben és elhangzó 

szavakban, hanem úgy, ahogyan ő önmagában van és szól.” 

(Kempis Tamás:Krisztus követése) 

 

Egy nagyon kedves, dinamikus hölgyet ismerhettünk meg pár héttel ezelőtt, akinek 

ugyanakkor az elmesélése mélyen megdöbbentett, hogy bizonyos siprituális 

csoportok hogyan vezetik az embereket: azt tudtam, hogy feltételekhez kötik a 

spirituális előrehaladást, de az nagyon megrendített, hogy különböző technikákkal 

nagyon hatékonyan hogyan blokkolják le a lelket, hogy az ne mehessen tovább, 

mint amennyire ők megengedik... Azután más csoportokról is hallottam, akik 

ugyanígy teszik, jó pénzkreseti és hierarchia építési lehetőség ez a lélelkben ébredők 

tudatlanságának kihasználásával...  

Hetek óta él bennem a hála az iránt az út iránt, melyen Isten kis csoportunkat, az 

Aquilát vezeti. Nem modnom, hogy a mi utunk az egyetlen helyes, tudom, minden 

léleknek megvan a maga útja, amelyet választott, de felismertem azt, hogy Isten 

minket milyen szabadságra nevelt! Itt a lelki fejlődés, továbblépés nem anyagi 

javaktól függ, nem egy összeg befizetéséhez kötött, hanem itt csakis a szív tisztasága 

számít, a lélek szeretete Isten felé, csak ez határozza meg, tud-e fejlődni, magasabb 

lelki szintre lépni. Tőlünk Isten folyamatosan azt kéri, lépjük át a határainkat és ne 

ragaszkodjunk semmihez, nem anyagi javainkat kéri, hanem azt, hogy lebontsuk az 

ego falait, a lelkünk kérgeit - ám Ő a Mindenségét adja cserébe. Nem blokkol le, 

nem köt le semmilyen szintre. Arra hív, hogy Vele beszéljünk, Őt hallgassuk, Őbelé 

olvadjunk. Bemutatja a világmindenség gazdagságát, szeretetét minden lény iránt, 

a szolgálat erejét, de soha nem ragaszt le egyetlen létezőhöz vagy létsíkhoz se, 

hanem mindig azt kéri, az Ő végtelen valóságában éljünk.  

Tegnap, egy fáradt nap után a többiek között hittanórán ülve, mély lelki téma 

mellett féktelen humorunk feltörései után, amit fáradtságunkból fakadó 

szétszórtágunk még tetézett, különösen mély érzés maradt bennem. Sokkal több köt 

össze minket, mint barátság vagy emberi szeretet: Isten végtelen világát együtt 

megélő lelkek hosszú múltra visszatekintő összekacsintása, olyan kötelék ez, mely a 

vágyakon vagy vérrokonságon alapuló emberi kapcsolatoknál sokkal mélyebbre 

nyúl. Kivételes helyzet, kivételes idő, amikor itt ülünk mindannyian, Mártával, a lelki 

vezetőnkkel, Avilai Szent Teréz Anyánk szárnyai alatt és megélhetjük azt a 

szabadságot Istenben, amire az Úr elmélkedésben és Teréz által tanított minket. Itt a 

lelki vezető nem áll Isten és közénk, hanem ingyen önti azt a tudást, amit Istentől kap, 

és elvezet a forrásához, hogy magunk tudjunk belépni abba. Szinte szédítő 

belegondolni, micsoda gazdagság, micsoda kincs az, amit megélhetünk. Remélem, 

nem herdáljuk el, hanem mindannyian meg tudjuk tenni, amire Isten hívott minket 
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ebben az életben és valóban győztes csapatként tudjuk végigvinni az utat. Tudom, 

Isten mindent megad hozzá.  

Bárcsak, több ember átélhetné ezt, bárcsak, meg tudnánk mutatni a kincsünk igazi 

ragyogását a többieknek – csakhogy ezt nagyon nehéz kifejezni szavakkal... Egyre 

mélyebb az út és egyre nehezebb áthidalni a három dimenziós gondolkozás és a 

végtelen Isteni lét megélésének a távolságait. Mégis, remélem, valahol tudunk 

hatni, és csak azt kívánom, minden embertársamnak, hogy ők is megélhessék azt a 

csodát, amelybe Isten vezet, ha neki adjuk az életünket. Bárki bármilyen úton halad: 

ne érje be kevesebbel, mint azzal az Istenben való végtelen szabadsággal, aminél 

Isten nem akar kevesebbet nekünk. Ő itt van, szól, átölel, áthat a jelenlétével – ne 

hagyjuk, hogy bármi elfedje előlünk ezt a végtelen csodát. Semmi nem érhet fel 

azzal a szabadsággal, ami a léleknek valójában adatott és megélhet az Istennel 

való egyesülésben...  

 

 

 

Pável Márta 

KINEK AZ IQ-JA ALACSONYABB?  

Reakció az Index cikkére. 

https://index.hu/techtud/2019/11/26/a_vallasosak_iq-

ja_alacsonyabb_mint_az_ateistake_vallasossag_intelligencia_osszefugges/ 

Az Index kritika nélkül átvette Miron Zuckerman, a Rochesteri 

Egyetem pszichológusa tanulmányában leírtakat. A felháborító és valótlan állítás: 

„MAGYARUL A VALLÁSOS EMBEREKNEK ÁTLAGOSAN ALACSONYABB AZ 

INTELLIGENCIAHÁNYADOSUK, MINT AZ ATEISTÁKÉ”. 

Nos, erről szeretnék pár gondolatot közölni. 

Ha valaki már kitöltött IQ tesztet, tudja, mi van benne. Ez nekem egészen egyoldalú. 

Nagyon primitív, 3 dimenziós, földies gondolkodást tükröztet, ami szerintem főként 

némi logikán, megfigyelőképességen és kombinációs készségen alapul. Egyszer 

(vagy 18 éve) a kolléganőmmel unatkoztunk a munkahelyünkön, és brahiból ketten 

kitöltöttünk egy IQ tesztet s elértünk – úgy emlékeszem - 164 pontot. A MENZA rögtön 

felajánlotta, hogy vegyük fel a kapcsolatot, a tagjai közé vesz stb. 

https://index.hu/techtud/2019/11/26/a_vallasosak_iq-ja_alacsonyabb_mint_az_ateistake_vallasossag_intelligencia_osszefugges/
https://index.hu/techtud/2019/11/26/a_vallasosak_iq-ja_alacsonyabb_mint_az_ateistake_vallasossag_intelligencia_osszefugges/
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Na, erről ennyit, ja és vallásosak vagyunk, azt elfelejtettem mondani! 

Mivel olyan helyen is dolgoztam, tudom, hogy minden tanulmánynak, statisztikának 

van egy előre eldöntött szándéka, hogy mit akarna bebizonyítani, és a dolgokat úgy 

is forgatja, hogy ez az 

általa vélt hipotézis igaz 

legyen. Ez is egy ilyen. Én 

is tudnék nekik egy 

kérdéssort lefektetni, 

amiből kiderülne, hogy 

az én szempontjaim 

alapján összeállított „IQ 

teszt” szerint nekik kb. 30 

pont jönne össze. S ez 

nem vicc! 

Ha a tanulmány közlői 

elött ismeretes lenne pl. 

Platón, Órigenész, Püthagorasz, Kopernikusz, Kepler, Newton – nagyon hosszan 

sorolhatnám, de még korban közelebbről – Planck, Einstein, C.G Jung, Rahner, 

Prohászka – hatalmas agyi kapacitása, s ők mind a maguk módján vallásosak, 

Istenhivők voltak, akkor miről is beszélünk. A tudományos világ, az egyetemek mind 

a vallásos körből nőttek ki, hogy eljussanak ilyen szerencsétlen tudóskákig. Hiába, 

minden leépülhet. 

A cikkből: „A korábbi eredményeik után azt nyilatkozták, hogy nem arról van szó, 

hogy csak a hülyék hisznek Istenben, és ha hiszünk Istenben, akkor automatikusan 

buták vagyunk. Hanem arról van szó, hogy az intelligensebbeknek kevésbé van 

szükségük a hitre (bár – lássuk be – ez nem sokban különbözik az előbbi 

értelmezéstől).” Az intelligensebbnek – és már itt ezzel is vitatkoznék, hogy annak 

nevezhető-e az, aki nem nyitott és csak 3 dimenzióban bír gondolkozni…– azért kell 

ez a tanulmány, mert a gőgjüktől nem látnak, és valamivel igazolni akarják magukat, 

az Istennel szembeni ellenállásukat. Sajnálatos, de így van. 

Végezetül: részemről sokszor fájdalmas egy magát okoskának gondoló istentelennel 

beszélgetni. Nekem túl kevés az a gondolati tér, amivel rendelkezik, nincs miről 

gondolatot cserélni, mert nekem az, amivel ezek az emberek bírnak, az egy szűk 

ketrec. Jó rabságot kívánok, de ha lehetne kérnem, ne írogassanak valótlan 

tanulmányokat! 

 

 

 Pável Márta 

 LELKISÉG  

SZ. Ágoston Vallomások:  

8. KÖNYV, VII. FEJEZET 

Ágoston heves küzdelme önmagával. 

... Te pedig, Uram, míg ő beszélt, visszaerőszakoltál engem önma-

gamhoz; megfordítottál, mert háttal voltam önmagam felé, 
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csakhogy ne kelljen látnom magamat, szembeállítottál önmagammal, hogy meg-

lássam szörnyű rútságomat, torz, szennyes, foltos és keléses mivoltomat. Irtóztam, mi-

kor mindezt megláttam, de nem volt hová menekülnöm önmagam elől. S ha el is 

akartam fordítani magamról tekintetemet, Ponticianus tovább mondta elbeszélé-

sét, s te megint csak elém állítottad önmagamat s szinte beleverted szemeimbe, 

hogy meglássam és meggyűlöljem gonoszságomat. Nem volt az nekem ismeretlen. 

De rejtegettem, visszaszorítottam és feledni próbáltam. 

… 

Mert féltem, hogy hamar meg találsz hallgatni, s hamar kigyógyítasz testi beteges 

vágyakozásaimból, pedig nem annyira kiirtásukat kívántam, mint inkább kielégíté-

süket. Közben pedig a kárhozatos tévely gonosz útjait jártam; - nem volt ugyan bizo-

nyosságom róla, de eléje tettem az igazságnak, az igazságot pedig ellenséges ér-

zülettel támadtam, ahelyett, hogy alázatosan kutattam volna utána. 

… 

8. könyv, XI. fejezet 

Folyton biztatgattam magamat: Meg-

teszem, most mindjárt megteszem! S e 

szavakkal már kész is volt elhatározá-

som; már majdnem végre is hajtot-

tam, és - semmit sem tettem. Nem ha-

nyatlottam ugyan vissza az előbbi ál-

lapotomba, hanem ott állottam az el-

határozó ponton s mintegy megpi-

hentem. Azután nekilendültem. Már 

majdnem ott voltam, már csak egy 

hajszál hiányzott, már szinte elértem és 

megfogtam, - s nem voltam ott, nem 

értem el, nem fogtam meg, mert ha-

logattam meghalni a halálnak és élni 

az életnek, s több ereje volt bennem 

a gonosz réginek, mint az új jónak. Sőt 

maga a perc, melyben más emberré 

kellett lennem, minél jobban közele-

dett, annál nagyobb rémülettel töltött 

el; de azért nem riasztott vissza, el sem 

fordított, hanem függőben tartott… 

 

10. könyv, XVII fej. 

Mit kell immár tennem, én Istenem, igazi életem? 

Túlmegyek ezen az emlékezet nevű erőn is, túlmegyek rajta, és feléd tartok, én édes 

világosságom. Mit szólsz hozzá, Uram? Lelkem segítségével túlmegyek ezen tehetsé-

gemen is. Feléd tartok, ki állandóan fölöttem vagy, mert hozzád akarok férkőzni, és 

onnan akarok belédkapcsolódni, ahonnan csak lehet. 

Emlékezet a négylábú állatban s a madárban is van, egyébként nem találnának 

vissza almukhoz, fészkükhöz, és sok más megszokott dolgukhoz; s nem is tudnának 
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semmihez hozzászokni, hacsak nem emlékezetük segélyével. Túlmegyek tehát az 

emlékezeten is, hogy közelebb érjek ahhoz, aki különválasztott engem a négylábú 

állatoktól, s okosabbá tett az ég madarainál. 

Túlmegyek az emlékezeten, de aztán merre, hol talállak meg téged, én igazán jó-

ságos és biztos gyönyörűségem? Ha emlékezetemen kívül talállak, nem tudok rád 

emlékezni! De hogyan is találnálak meg, ha nem emlékezném rád? 

 

3. könyv, VI. fejezet 

Kerestelek, de nem értelmes eszemmel, amely akaratod szerint magasra emel az 

oktalan állatok fölé, hanem testi érzékeimmel 

 

3. könyv, VII. fejezet 

… Akkor még nem tudtam, hogy a rossz a jóban levő hiányosság s hogy a rossz a 

jón kívül önmagában egyáltalán nem létezik… 

 

  

KERTÉSZET  
 

Varga Márta 

Téli tanácsok … 

 

MIT IS TEHETÜNK TÉLEN? 

 MA – dec.1. - megfagyott minden, így 

szépen kihúzhatjuk a még termő paprikákat is, 

kuka. Maximum a földbe elbújt békákat zavar-

hatjuk meg. 

 Nézegethetjük az irritáló ágakat és elábrándozhatunk rajta, mikor jobb 

idő lesz, hogyan alakítsunk rajtuk. 

 A szél, meg a fagy leszedte a makacsul ragaszkodó utolsó leveleket is, 

azt is el kell tüntetnünk. 

 A palántázó földet ki lehetne tenni az edényébe, had fagyjon egy ki-

csit, de tavaszra már nincs gond, hogy hogyan szerezzük be, 

mibe tegyük stb., csak ültetni kell. 

 Majd elővehetjük a hólapátokat, de ne csak támaszkod-

junk rajtuk. Rövidesen esik, és hamarosan nagy szükség 

lesz rá... 

 Nem, a pingvinek még nem jönnek . 

 

 

Szép télies KARÁCSONYT ! 
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AQUILA HUMOR    

 

 

OROSZ RENDŐRI JE-

LENTÉSBŐL:  

"A holttesten 10 és 20 

kopejkás érme nagy-

ságú bemeneti sebeket találtunk. A 

sebek összfelülete 3 rubel 20 kopejka." 

 

"A tettes üldözése közben Ivanov törzsőrmester a levegőbe lőtt. Sajnos nem 

talált." 

 

"Az áldozaton 4 sebet találtunk. Kettő halálos volt, a másik kettő 

szerencsére nem." 

                                        

"A gyanúsított a páternoszterbe lépett és ismeretlen irányban távozott." 

 

A pap hittanórán a gyerekeknek a hitről beszél, és arról hogy aki Jézusban 

hisz és becsületesen él, az majd a Mennybe jut. 

Végül felteszi a kérdést: 

- Tehát, gyerekek, hová fogunk majd kerülni? 

- A Mennyországba. 

- És milyennek kell lennünk, hogy odajussunk? 

- Halottnak. 

 

 

 

 

Hirdetményünk, felhívásunk 

 

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, mielőtt rendes tag lehetne. 

Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk 

egyébként sem fizetni. Így nem is ömlenek hozzánk a jelentkezők… 

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

munkához, jelentkezzen tagjelöltnek, várjuk.  

Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 

 

 

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 

 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen be-

jegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető 

Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként 

„pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért va-

gyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes pártprogra-

munk is ott olvasható: 

www.aquilapart.hu  

Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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