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 2017. Január 

 VI. évfolyam 1. szám 

 Az AQP jogerősen bejegyzett párt. 

Az AQUILA Párt (AQP) magazinja  www.aquilapart.hu 

1222 Bp., Zakariás J. u. 3. +3620/3274793 aquilapart@aqp.hu 
 

A legfontosabb földi érték az ember!   

 

Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár a 6. 

évfolyam 1. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) 

megismertetését. 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 ér-

tetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat remél-

jük.  

 

 

  
Kép Nat.Geo. fotó 

 

Pável Márta 

 

Prohászka O.  Új elmélkedések 17. o. 

 
Magamhoz vonzottalak édesen ; barlangjaitokba leszálltam; 
szegénységtek rongyaiba öltözködtem; dideregtem, éheztem 
veletek, hogy megtanítsalak rongyokban is. szegénységben is 
királyi léleknek lenni; leszálltam hozzátok ; szeretetről, örök 

szeretetről szóltam nektek. Ezt tettem erkölcsi világotok 
megváltására ! Nyissátok meg hát szíveteket a kegyelem 

behatásainak. Ha meg nem nyitjátok, akkor szolgák lesztek 
továbbra is, s nem élvezitek a szabadságnak s az úri 

lelkeknek örömeit. 
 

Boldog új évet kívánunk minden kedves 
Olvasónknak ! 

 

 

 

 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/
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Vargáné Pável Márta 

Ki kivel köt koalíciót 2018-ra? 

 

Látszik, hogy megindult a mozgolódás, keresgélés.  

A FIDESZ; ha nem lennének lakosságnak bosszantó csókos haverok, szinte biztos 

lenne a győzelme. De vannak, és így lehet olyan is, mint a népszavazási eredmény. 

Az MSZP frontvonal –  borítékolom – most is úgy el fogja szúrni, ahogyan legutóbb, 

mivel nincs semmi megkapó, megvalósítható cél, csak az uralomra jutási vágy. 

Medgyessy volt miniszterelnök javaslata nem lenne rossz, persze ezen – vagy ki tudja 

min – kacagó görcsöt kapott a budapesti elnök, Kunhalmi Ágnes asszony. Lehet, 

hogy tudta erről a JOBBIK véleményét. A DK meg az összes többi, ha összefognak 

sem lesznek ütőképesek, főleg hogy a nép problémái felett 

elnéznek, pl. a migráció, ami súlyosbodni fog. 

A TV–ben hallom Vona urat beszélni, aki azt mondta, hogy 

baloldalról senkivel sem kötnek szövetséget a választásra. A jobb 

oldalon meg ki van? Vagyunk mi, akik létszámunk miatt nem 

vagyunk  számottevőek, de legalább tudjuk, hogyan lehetne 

még jobbá tenni az országot, meg igazán tisztán visszük a 

dolgokat. De gondolom nem mi vagyunk a vágyaik között, 

maximum ötlettárnak lennénk jók, amit viszont meg lehet 

valósítani. Akkor kik? 

Nem akarok reklámot csinálni senkinek sem.  

Meghívott kb. egy hónapja minket egy választásra alakuló 

nemzeti szövetség féle, akik kb. 7 törpepártnak akarják elvenni a 

nevét, tagságuk akaratát. Szlogenjük többek közt az, hogy ne 

legyen pártoskodás, quasi mindent ők vezessenek, akik egy 

pártot sem tudtak rendesen működtetni, mert szerintük amúgy is  a párt, mint olyan, 

rossz. De legyen  királyság, meg korona, ami mindenek felett stb. Persze, hogy nem 

mentünk el, megírtam nekik hogy nekünk nem a korona a fő, hanem Isten. Na meg 
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ez a királyoskodási a XXI. században Magyarországon, józanul szemlélve a dolgokat 

egy kemény bukási kísérlet. Remélem nem ez a vágya a JOBBIK-nak, mert akkor 

nyakára tette a kést. Szerintem 3-400-nál nincs több olyan ember az országban, akik 

ezeket akarnák. 

Ha nincs egészséges lelkületű, józan ellenzék, 

nincs józan kontroll sem. Persze szerintünk az 

nem ellenzék, aki csak juszt is mást mond, nem 

nézi, jó-e a népnek vagy nem. A népért, és 

nem az egóért kellene dolgozni. Mára mi, az 

AQP (magyarul SASok) a szavunkat sem tudjuk 

hallatni, csak az interneten át. Ugyanis az 

újságok olyan kezekben vannak, akiknek nem 

érdekük az, hogy más is szóhoz jusson, így 

könnyű azt mondani, hogy nincs ellenzék. Lenne, pl. itt vagyunk mi is, de ha nincs 

pénz - és az nincs… - nem tudjuk megvenni a megjelenési helyeket, a média és az 

emberek szemében  olyanná válunk, mintha nem is lennénk. Pedig vagyunk, és amit 

4 éve megalkottunk, az jó. Kérem, olvassanak el mindent, ami tőlünk van. Hátha 

rájönnek, van egy másik megoldás is, talán a SASok. 

 
Kis Enikő  
hanganyagú előadása  

 

 

Arsenie Boca ortodox szerzetespapról  

 

http://www.aquilapart.hu/?page_id=4241#boca 

 

 

 

 

Horváth Olivér 

 

  Jézusról, egy komment megválaszolása 

 

 

December 25-én este, Karácsony napján volt szerencsém elolvasni egy 

cikket Jézusról (http://24.hu/tudomany/2016/12/25/jezusnak-meg-

kellett-halnia/). Ami megdöbbentő volt, az a kommentek 

(hozzászólások) színvonala. A cikk egy átlagos jó cikk, ítélje meg 

mindenki maga, de hogy Karácsony estéjén miért írogatnak, elemezgetnek Jézussal és a 

Bibliával kapcsolatban olyan egyének, akik a hozzáértés apró szikrájával sem bírnak, 

végképp érthetetlen. Érthetetlen, de talán az ok sejthető: sötétség, hitetlenség. Ha nem 

hisz, szíve joga, de a hülyeségeket bizonygatni karácsonykor, az rosszindulatúság. ('Nem 

érdekel, de beleszólok') 

Nos Isten létét bizonyítani sosem lehet – ezt vehetjük az Ő kegyelmének is – de a nemlétét 

sem. A szóban forgó komment azonban még Jézus történetiségét is kétségbe vonja. A 

hozzászólás elolvasása kapcsán gondoltam arra, mi van, ha hitben gyenge, vagy a hit 

útjának elején járó, és nem elég háttértudással rendelkező ember ezt olvassa? Még az is 

lehet, hogy eltántorítja, megtéveszti. 

Ezért született ez az írás.  

http://www.aquilapart.hu/?page_id=4241#boca
http://24.hu/tudomany/2016/12/25/jezusnak-meg-kellett-halnia/
http://24.hu/tudomany/2016/12/25/jezusnak-meg-kellett-halnia/
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Nem célja, hogy bárkit is meggyőzzön, csupán azon érdeklődőknek javaslom, akik 

meghökkentek egy pillanatra az alaptalan állításokat olvasva, vagy igazi válaszokat 

várnak. Másfelől nem tulajdoníthatunk nagy jelentőséget egyetlen kommentnek, talán 

elenyésző azon emberek száma, akik olvassák, de mint kérdések, feltevések, álállítások 

máskor, más körökben is előfordulhatnak, így mindenképpen korrekcióra szorulnak. Ez 

segítségünkre lehet abban is, ha valakivel szemben személyesen kell megvédenünk 

hitünket... 

 

Lássuk tehát egyben a kommentet: 

„Ha lefejtjük az "üdvtörténeti" jelentőséget akkor a tudós teológus kijelentései alapján a 

következőket tudjuk. Jézu nem abban az évben született mint azt tanítják, s ki meri jelenteni 

hogy ennek nincs jelentősége. Nem a téli napforduló napján született amikor azt ünneplik, 

hiszen születésekor a zsidók még legeltettek, tehát nem lehetett december. Az akit az ige 

hirdetéséért született és már gyerek korában a papokkal vitázott, ő kibír közel 30 évet s meg 

se szólal, hanem apja műhelyében dolgozik, s hogy mit azt se tudjuk, hiszen sehol nam azt 

írják Józsefről hogy ács, hanem azt, hogy "kézműves, mesterember". Amennyiben a szerző 

szerint a Biblia nem történelemtudományi forrásmű akkor történelmi hitelessége jóformán 

mincs. Ha Jézus 30 éves korában lép színre akkor ez iu. 24-26-ban történt, hiszen a történelmi 

osszehasonlítások szerint ie.4-6-ban született. A kereszthalált 30-33 közé datálják akkor 

viszont nem stimmel a színrelépés idejével. Kora, élete és halála tehát teljességel 

bizonytalan. Mária szűzességét a vallás kiterjesztette úgy ahogy az a Bibliában nincs. Sőt 

kiterjesztette Mária anyjára is, hogy bizonyítani próbálja a teljes tisztaságot. A baj az 

egésszel, hogy mindez a papság kitalációja, semmi reális alapja nincs. Jézus szerelméről két 

emlitést lehet találni. Az egyik amiben azt írják a legközelebb Máris Magdala állt hozzá a 

tanítváníok közü, s sokszor csókkal illette. A másik amikor egy fiatal fiú megy be Jézushoz 

este csak egy lepellel takarva el magát. Jézus nem változtatta meg a világot 3 év alatt azt 

a tanítványok, azok tanítványai, a kialakuló papság tette meg. Pál Jézusról és a hitről írt 

véleménye teljességel hiteltelen, hiszen semmiféle közvetlen tapasztalása nem volt, viszont 

a papság hatalmi törekvéseinek, a más irányzatok letörésének, megbélyegzésének ez felelt 

meg. Csak kérdések merülnek fel bennem amire se a Biblia mai magyarázata, se a klérus 

nem tud megválaszolni. Csodálatos lenne ha lenne időutazás, csodálkoznánk 

mindannyian.” 

A kommentező első látszatra hozzáértő és magabiztos. Első olvasásra foghatnánk a 

fejünket, hogy ezzel mit lehet kezdeni, és milyen sok mindent felsorolt... 

Most olvassuk kiegészítve a válaszokkal, cáfolatokkal: 

„Ha lefejtjük az "üdvtörténeti" jelentőséget, akkor a tudós teológus kijelentései alapján a 

következőket tudjuk.” 

Már az első mondatával rossz irányt ad a felvetéseinek. Miért fejtenénk le az üdvtörténeti 

jelentőséget?! Az üdvtörténet, az üdvösségtörténet az egész létezés lényege. Nevezzük a 

célt akárhogyan: üdvösségnek, vagy akár Istenhez való hazamenetelnek, ez létünk 

legfontosabb iránya. Ha az ateisták megengedik maguknak, hogy az általuk vélt 

igazságokat tényként kezeljék, mi is megtehetjük, hogy a valóságot tényként kezeljük. Jézus 

azért jött, hogy megváltson, hogy erre az üdvtörténeti útra rásegítsen, utat mutasson. Az 

üdvtörténeti jelentőséget tehát nem lehet egy tollvonással lefejteni, akárhogyan is 

szeretnék egyesek. Ha nem hiszik, tehetik, de indirekt módon bizonyítható. Majd utána 

járnak. „Jézus nem abban az évben született mint azt tanítják...” 

 

És?  

1) Attól, hogy nem i. sz. 0-ban született, nem azt jelenti, hogy nem is létezett. 

2) Azt is tanították régen, hogy a Nap kering a Föld körül. Aztán kiderült, hogy fordítva igaz. 

De Nap és Föld attól még létezik. 

3) Jézus az elején nem kapott akkora figyelmet, mint az utolsó három évében. Feltámadása 

után kezdtek komolyan foglalkozni vele, és visszafelé vizsgálni az életét. Természetesen a 
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legközelebbi események a legtisztábbak, és leglényegesebbek, tanításának a lényege az 

Örömhír, az Evangélium. De a születése, annak pontos helye (is lehet kérdéses) és pontos 

időpontja nem volt ismert. 

„... s ki meri jelenteni hogy ennek nincs jelentősége.” 

Igen, igaza van: nincs jelentősége. Mit változtat Jézus munkásságán, tanításán, 

megváltásán az, hogy pontosan melyik évben, vagy melyik hónapban született?! 

Ha ezzel a hitelességet kívánják kétségbe vonni,  az viszont már tudatlanság. Aki a Bibliát, 

annak hitelességét, történelmi hitelességét vizsgálni szeretné, annak igenmély teológiai 

tudással kell rendelkeznie. Tudnia kell, hogy a Biblia, annak végleges formái, milyen 

körülmények között, milyen módon jöttek létre, tudnia kell, hogy az egyes részek, könyvek, 

levelek, kinek a részére, milyen stílusban és milyen céllal születtek, tudnia kell, hogy a 

Bibliának nem egy értelmezése van, és tudnia kell nyitott szívvel olvasni a sorai között is. 

(Ezen dolgok részletezése nem a cikk témája.) Visszatérve tehát kijelenthetjük, hogy Jézus 

születésének és helyének az eddigi elképzelésektől (i. sz. 0., december 25.) eltérő 

meghatározása semmi jelentőséggel sem bír Jézus történetiségével és a Biblia 

hitelességével kapcsolatban. 

(Vajon internet és könyvek használata nélkül meg tudná-e mondani pl. egy kommentező, 

hogy napra pontosan mikor született Attila, Szent István, Deák Ferenc, Puskás Öcsi vagy 

Carlo Pedersoli?! Jézus természetesen mindnél meghatározhatatlanul fontosabb – a 

legfontosabb – személyiség volt, az írásbeliség és a nyilvántartás nem kiterjedt rendszere, 

illetve a késői nyilvánosságra lépés miatt születési időpontja eltér a 'kijelölt' ünnepnaptól.) 

„Nem a téli napforduló napján született amikor azt ünneplik, hiszen születésekor a zsidók 

még legeltettek, tehát nem lehetett december.” 

Ebben a kommentezőnek teljesen igaza van, de nincs jelentősége, mint azt már fent 

kifejtettem. 

Karácsonykor Jézus megszületését ünnepeljük, Rá gondolunk, Vele vagyunk szívvel, 

lélekkel. Ezt a szeretetet közvetítjük családunk és minden embertársunk felé (jobb esetben, 

ha nem fullad az ünnep vásárlási idegbetegségbe. Az ideális eset pedig az lenne, ha egész 

évben így élnénk.) 

Ami Jézus születését illeti, többféle módon is meghatározták már Jézus igazi születési 

dátumát, tudományos valamint spirituális vonalon is, s mindezek egybe esnek. (Szintén nem 

célja a cikknek ezen rész fejtegetése, csak röviden: erősen feltétezhető, hogy Jézus Krisztus 

i. e. 7., május 29. napján születhetett. Részletesen olvasd itt:  

http://www.aquilapart.hu/irasok/JK_szuletesnap_13_05_29.pdf) 

 „Az akit az ige hirdetéséért született és már gyerek korában a papokkal vitázott, ő kibír 

közel 30 évet s meg se szólal...” 

1) Ha már 'precízkedni' akarunk, nem kellett 30 évet kibírnia, hiszen 12 éves volt, amikor ez 

történt, tehát, ha nullától számítjuk, akkor csak 18, ha i.e .7-től, akkor is csak 25 év telt el.  

2) Ha igaza lenne, hogy valóban meg sem szólalt, akkor egyszerű a válasz: Jézus Isten volt 

és Isten mindent kibír. De lássunk komolyabb érvet: 

3) Honnan tudhatjuk, hogy nem szólt egyáltalán?! Jézus élete nem egy blog volt, amit 

élőben minden nap vezettek és képekkel illusztráltak. Mint korábban említettem, utólag 

fejtették vissza. A Bibliában a lényeges dolgok vannak leírva, nem olyan variációk, 

kitalálások (pl. V. Mária), hogy Jézus mikor, hogyan teázott a teraszon édesanyjával. 

/A szerkesztő megjegyzése: Zsidóknál megvolt a határ, amikortól komoly férfinak számított 

és elfogadtak súlyos dolgokat is Tőle. Ez is egyik ok volt az állítólagos „hallgatására”./ 

„...hanem apja műhelyében dolgozik, s hogy mit azt se tudjuk, hiszen sehol nem azt írják 

Józsefről hogy ács, hanem azt, hogy "kézműves, mesterember". " 

 

Megint megtalálta a lényeget. 

1) és akkor mi van, ha nem 'ács', hanem 'mesterember'?! Mellesleg az ács, az egy kézműves 

mesterember. De ha nem az lenne, ez nem változtatna semmit és semmin. 

2) Ezt leírja az eredeti cikk teológus írója is.   

http://www.aquilapart.hu/irasok/JK_szuletesnap_13_05_29.pdf
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„Amennyiben a szerző szerint a Biblia nem történelemtudományi forrásmű akkor történelmi 

hitelessége jóformán nincs.”  

Az igaz, hogy a Biblia nem történelemtudományi forrásmű, hiszen nem az volt a célja. Ezt 

nagyon fontos tudni. Ugyanakkor a benne leírtak a valóságot tartalmazzák. A bibliaelemzés 

feltételeit, körülményit feljebb már említettem. Másfelől Jézus és az őskeresztények, a 

kereszténység létezéséről más, külső források is tanúskodnak (amik nem vallásosak). De erről 

a cikk szerzője is említést tesz. (Josephus Flavius, Tacitus). Ide sorolhatnánk még Ifjabb Pliniust 

vagy Szamoszatai Lukianosz-t. Továbbá Jézus a muszlim vallásban is szerepel (Mohamed 

Kr.u. 570-ben született), igaz, ők Isten egyik legfőbb prófétájának tartják, helytelenül, de 

szerepel a Koránban is. Jézus létezése történelemtudományi szempontból is 

megkérdőjelezhetetlen tény.    

„Ha Jézus 30 éves korában lép színre akkor ez iu. 24-26-ban történt, hiszen a történelmi 

osszehasonlítások szerint ie.4-6-ban született. A kereszthalált 30-33 közé datálják akkor 

viszont nem stimmel a színrelépés idejével. Kora, élete és halála tehát teljességel 

bizonytalan.” 

Jézus nem 30 éves korában, hanem i. sz. 30-ban lépett színre, ez nagy különbség. Így viszont 

kijönnek a számok: született i.e. 7., színre lépett i.sz 30., és kb 40 évesen halt meg, i.sz 33. 

körül. 

„Mária szűzességét a vallás kiterjesztette úgy ahogy az a Bibliában nincs. Sőt kiterjesztette 

Mária anyjára is, hogy bizonyítani próbálja a teljes tisztaságot. A baj az egésszel, hogy 

mindez a papság kitalációja, semmi reális alapja nincs.” 

Ez az első olyan megjegyzése, amiben teljesen igazat adok a kommentezőnek. Leszámítva 

azt, hogy 'semmi reális alapja nincs'. Természetesen a csodáknak nincs reális alapja. Így 

nem lenne kenyérszaporítás, vízen járás, feltámasztás és Feltámadás sem. Csakhogy mit 

nevezünk reálisnak?! A materialisták és ateisták szemében az a reális, amit látnak és meg 

tudnak fogni. De Isten világánál nincs reálisabb, nemcsak szemünkkel látható világ létezik… 

Elsősorban ez hit kérdése, így természetesen mindenkinek joga van nem hinni. A hitet 

azonban bizonyság követi, s ezt kívánom minden hívőnek, és nem hívőnek, hogy a hit útján 

jusson el a bizonyságig is.  

További megjegyzés a 'papi kitalációra'. Akár igaza is lehet a kommentezőnek, de azért 

óvatosabban fogalmaznék. Ilyen erővel az egész Bibliára rá lehetne fogni, hogy 'papi 

kitaláció', ami talán nem is rejtett szándéka a hozzászólónak. Természetesen ez nem igaz. 

Ahogy azt már korábban említettem, a Bibliaelemzéshez több minden kell. Leginkább 

hozzáértés. Mellesleg az esetleges átírásokat, fordításokat, kiegészítéseket papi redaktor 

munkának hívják. De mindegy, hogy minek nevezik, mert a célja összetett, az 

üdvtörténetbe beleillő, az alapvető iránnyal nem ellenkező. (amennyiben mégis 

előfordulna ilyen, Isten a sorok közé vezeti és felfedi a mélyebb igazságot, azoknak, akik 

igazán figyelnek Rá. Ez is hit kérdése.) Tehát kell hozzá a Hit. A Biblia sugalmazott mű, de 

emberek írták. (A Szentléleknek nincs keze, bár lehetne, ha akarná.)  

„Jézus szerelméről két emlitést lehet találni. Az egyik amiben azt írják a legközelebb Máris 

Magdala állt hozzá a tanítváníok közü, s sokszor csókkal illette. A másik amikor egy fiatal fiú 

megy be Jézushoz este csak egy lepellel takarva el magát.” 

Ezek már napjaink gyümölcsei: 'ha nem tudunk felemelkedni Hozzá, próbáljuk meg 

lehúzni...' A szentséget nehezen viselik el az emberek, mert akkor fel kellene nézni Rá. 

Egyszerűbb a mi életünkkel besározni. 

Egyfelől szinten aluli, aki ezt a szót, mint szerelmes csókot értelmezi. Nem is érdemes 

magyarázni. 

Jézus tanítása, élete, életformája, célja egyáltalán nem a földi párválasztás irányába 

mutatott, lehet a szavakat akárhogy magyarázni, nem illik bele a képbe, és nem is igaz. 

A másik felvetés is kritikán aluli. Ha már ilyenekkel próbálkozik valaki, legalább a precizitás 

látszatát venné fel. Olvasni kell a Bibliát: sehol nem megy be Jézushoz lepellel eltakart fiú. 

Ehhez hasonló esemény a Getszemáni kertben van, ahol a tanítványok is ott voltak, és a 

lepellel takart fiú is követte tovább, de amikor el akarták fogni, elmenekült. Borzasztó, Jézus 



 

7 

Krisztus egész élete, mondandója nemiséget mellőzi, Isten kövesére biztat, és nem 

szaporodásra. Könyörgöm, ez már az ÚJ SZÖVETSÉG. 

„Jézus nem változtatta meg a világot 3 év alatt azt a tanítványok, azok tanítványai, a 

kialakuló papság tette meg.” 

Hoppá, itt már a kedves kommentező nem is feltételez, hanem mindjárt ki is nyilatkoztat, 

véleményét egyetemes igazságként tünteti föl: 'Nem, és kész.' Minthogy a fenti 

kérdésköröket egyesével, mondatról-mondatra megcáfoltuk, állításai nem állták meg a 

helyüket, így korai lenne ezt a kijelentését készpénznek vennünk, hiszen nem támasztja alá 

semmivel. Márpedig Jézus történelmi (ha csak a történelmi voltát nézzük is, és nem az Isteni 

voltát) létezése bizonyított és a kereszténység 

az Ő munkássága nyomán terjedt el. 

/A szerkesztő megjegyzése: Tudjuk, Platón és 

platonisták nem ugyanazt tudják, Lenin és 

leninisták sem, öreg hiba lenne összekeverni 

őket. A Mester Jézus Krisztus a forrás és 

tanítványok csak annyik, amennyit ebből a 

rettenetes nagy tudásból, kinyilatkozatásból, 

üdvtörténelmi jeltőségből fel bírtak fogni és 

továbbítani tudtak: ebben jeleskedett János 

apostol./ 

„Pál Jézusról és a hitről írt véleménye 

teljességel hiteltelen, hiszen semmiféle közvetlen tapasztalása nem volt, viszont a papság 

hatalmi törekvéseinek, a más irányzatok letörésének, megbélyegzésének ez felelt meg.” 

Ebben a mondatban is több hiba található: 

1) Megint 'kinyilatkoztat' – de vajon mire alapozza állítását?! Honnan veszi, hogy nem volt 

közvetlen tapasztalása?! Pál közvetlenül találkozott Jézussal a damaszkuszi úton (egy időre 

bele is vakult…). Fotó NAt.Geo 

2) Történelemtudománybeli hiányosságra vall, hogy a 'papság hatalmi törekvéseire' 

hivatkozik, akkoriban ugyanis nem volt olyan értelemben papság. A papság csak később 

kezdett kialakulni, mint intézményrendszer. (A házaknál emlékeztek Jézusra, és törték meg 

a kenyeret, nem volt pap, oltár, templom. Így tehát hatalmi törekvés sem lehetett. Nem 

volt milyen hatalomra törekedni, i. sz. 313-ig üldözték a keresztényeket. 

3) Logikátlanság: Pál, azaz Saul jól élt a megtéréséig, hellenizált zsidó családból származott, 

római polgárjoggal rendelkezett, aztán megtért: hirdette Istent, lejárta a lábát térítőútjai 

során, majd vértanú halált halt. Ha minden érvet és ellenérvet semmisnek vennénk is, és az 

egész egy kitaláció lenne, nincs az az ember, akit ennyire be lehet etetni igaztalan 

dolgokkal, hogy aztán életét adja érte. (Feltéve, ha az illető nem elmebeteg, de ezt Pál és 

a többi apostol esetében is kizárhatjuk. A saját és/vagy mások életét kioltó, különböző 

vallások mögé bújó öngyilkosok és  merénylők nem tartoznak a nem elmebeteg 

kategóriába – 'a gyümölcseiről ismerszik meg a fa') 

Ő valóban találkozott Istennel és megváltoztatta az életét. 

„Csak kérdések merülnek fel bennem amire se a Biblia mai magyarázata, se a klérus nem 

tud megválaszolni.” 

Végre egy nyitott sóhaj. Ez már jó alap lehetne, ha nem a tagadás oldaláról közelítene. A 

jó szándékú kérdező, ha a Bibliából és a klérustól nem talál magyarázatot, spirituális úton 

bizonyosan mindent megtudhat Istentől (természetesen a befogadóképessége 

függvényében), és ha erre nem is képes, bizonyosan találhat olyan elmélkedő csoportokat, 

akik ebben talán segítségére lehetnek. 

„Csodálatos lenne ha lenne időutazás, csodálkoznánk mindannyian.” 
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Igen. De legjobban az ateisták csodálkoznának, ők lepődnének meg a legjobban. 

Mindenesetre, ha időutazással nem is, akkor majd a 

'legvégén'. De ezt nem várnám meg a helyükben... 

/A szerkesztő megjegyzése: Nem kell ide időutazás, 

vannak olyan módszerek, melyekkel a kapcsolat 

létrejöhet, csak keresni kell-./ 

Emberek! Nyissátok meg a szíveteket! 

 

 

Pável Márta 

A NASA betiltotta Jézus 

nevének használatát 

 

Biztos vagyok abban, hogy valamit megtiltani, betiltani, valakiket 

elhallgattatni az a gyengeség jele. A bizonytalanságé, a primitív 

hadviselés és szabadságunkat sértő viselkedés normája ez. Az 

alábbi cikkből idézve megdöbbenek. Ennyire útban a van Isten a liberális világnak? 

Nagy baj lehet velük. 
http://vigyazo.blog.hu/2016/02/17/a_nasa_betiltotta_jezus_nevet 

írta: vigyazo 

„Az Apolló-8 űrhajósai még szabadon olvashattak élő adásban a Bibliából 

Nem használhatják a NASA munkatársai levelezésükben Jézus nevét – írta a Fox 

News, annak kapcsán, hogy a houstoni Johnson Űrközpont keresztény dolgozói 

panaszt tettek a lelkiismereti szabadságukat sértő jogi döntés ellen. A NASA 

korábban kifejezetten támogatta, hogy az űrhajósok kifejezzék vallási 

meggyőződésüket: az Apolló-8 legénysége élő adásban olvasott fel a Bibliából, míg 

az Apolló-11 asztronautája, Buzz Aldrin a Hold felszínén még úrvacsorai szertartást is 

tartott. 

A NASA ügyvédei felszólították a Johnson Űrközpont munkatársait, akik egy 

keresztény szabadidős klubot működtettek JSC Praise & Worship Club néven, hogy 

többet ne használják a „Jézus” szót a csoport hirdetményeiben.” 

Pár éve - de erről már írtam - hallottam egy kijelentést az USA részéről, hogy ők egy 

ateista ország. Ja jó…, és most betiltják az űrben is Jézus Krisztus nevének 

használatát, holott csak ez az egy fogódzkodó van ott. Ok, ők tudják.  Azóta, ha 

hallom mi pusztít az USA-ban; tűzvész, árvíz, tornádó, agyonlövik egymást, csak 

bólogatok. Rendben, ezt ők így akarják, a kijelentéseiknek itt a következménye. 

Csak Tamás apokrif evangéliumból tudok ídézni: 

28 Jézus mondta: A világ közepén álltam, és testben jelentettem ki magam nekik. 
Mindnyájukat részegen találtam, nem leltem köztük senki szomjúhozót, és fájt a 
lelkem az emberek fiai miatt, hogy vakok szívükben, és nem látnak. Hiszen üresen 
jöttek a világra, és arra törekednek, hogy ismét üresen menjenek ki a világból. Ám 
most részegek. Amikor borukat eltávoztatják, akkor fognak bűnbánatot* tartani. 
 

http://vigyazo.blog.hu/2016/02/17/a_nasa_betiltotta_jezus_nevet
http://blog.hu/user/960787/tab/data
http://www.foxnews.com/opinion/2016/02/08/nasa-bans-word-jesus.html?intcmp=hphz04
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_8_Genesis_reading
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Pável Márta  Kép: Tószegi templomunk januári ködben. 
 

 
 

    
 

Pável Márta, kat. hittanár 

Lelki rovat 

Prohászka Ottokár 

 

Elmélkedések az evangéliumról 

 

     ,,És jöve hozzája egy poklos, kérvén ôt 
és térdhajtva mondá neki: 

ha akarod, megtisztíthatsz engem'' (Márk 
1,46). 

 

a) Két ember szemben egymással: a 

poklos és Krisztus. A pokolvar 

fölszívja a vért s mint az élet penésze 

kiterjed a testre; összeaszik 



 

10 

s eltorzul az ember. Vele szemben az Istenfia, mily fölséges Isten- 

arc! Ezt az Isten-képet elronthatom magamban; a bűn rontja el; elhomályosítja szememet, 

a fölismerést; összeszűkíti homlokomat, állatias típussá válok; megsüketít, tompítja az isteni 

iránt való érzékemet; bágyadt s szomorú leszek. Mennyi bélpoklosság van a lelkeken; de 

ha nem is pokolvar senyveszti, hol marad a szépség, az erő, az előkelőség?! Ó dolgozzunk 

féltékenyen az Isten-képen! Hol zsugorodik, hol torzul el bennem? Ha találnék klasszikus 

szobrot elásva, vagy Rafael-képet lomtárban, megmosnám s örülnék szép vonásainak: így 

kell a lélekkel tennem!.... 

 

b) ,,Kövess engem.'' Mily szózat, mily kinyilatkoztatás; a Krisztus-kép beleragyog a lelkébe s 

kitölti fénnyel s erővel. ,,Átmenőben'' ugyan, de hódítólag. Eltörpül e hatalmas szózattal 

szemben érdek, elcsitul minden más hang, s könnyű lesz a szív, lendül s indul; ,,parancsaid 

útján futok, ha kitágítod szívemet.'' Ugyancsak teremtő szózat; új embert alkot. -- Ne 

kételkedjünk az erőben; sokat tehet, ha lelket talál. 

 

c) ,,És fölkelvén követé őt.'' Fölkel; ez már más ember, nem az, aki régen ült itt. Fölkel s elválik, 

elszakad; szíve azért vágyik, fáj; de a nagy elhatározás győz. – Mily rövidke szavak ezek: 

kivándorolt, meghalt, vagy ez: fölkelt; de mily világot takarnak; dúló, fájó érzésekkel, 

elhatározásokkal, megrendülésekkel teljes világot! Ezektől nem kímél meg az Úr, de 

megsegít, hogy lépésekkel kövessük, melyek világból világba visznek át. Hacsak szebb, 

tisztább, mélyebb világba jutunk, szívesen megyünk! 

 

 

Vargáné Pável Márta  

Kis kertészkedés humorral 

 

Rég volt, de elmondom.  

A kertünkben tudtam, hol volt a petrezselyem, ami tudvalévő, 

hogy nem fagy el. Nagy hó volt, kellett volna a főzéshez egy kis 

petrezselyem zöldje, így turkáltam kb. 30 cm hóban, hátha meg-

találom, hol van.  Az utcán éppen jött a jópofi szomszédom, és 

bekiabált: Mi van Márta, gyomlálunk, gyomlálunk …- 

 

  Egy másik történet szintén a kerthez kötődik. 

Nyáron mikor érett a sárgabarack pont akkorra jutottam el külföldre. Így megkér-

tem egyik kedves tanítványomat; itt a kulcs, úgyis eteted a macskámat, szedd le 

már a sárgabarackot, és tedd be a mélyhűtőbe. Hát volt vagy 10 kg. Telt-múlt az 

idő, míg decemberben eszembe jutott, hogy útban van már a hűtőben, most be-

főzöm.  Neki is láttam, könnyen lejött a héja, és végül az íze sem lett rossz. De mi-

közben békésen kavargattam a lekvárt decemberben-, átjött kedvenc szom-

szédasszonyom beszélgetni. A nagy munkában nem vettem észre, miként néz rám. 

Majd egy idő múlva gyengéden - mintha  neki lenne baja, mintha ő nem lenne 

normális, megkérdezte: 

 - Mártikám, mit csinál? 

- Jaj drága Irénke, befőzöm a barackot  - mondtam lezseren, majd megfordulva 

láttam a kikerekedett  szemeit: 

- Most, decemberben, honnan vette? –kérdezte.   

Megvallom, ha az arcára gondolok, még ma is nevetnem kell. 
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AQP humor 

Hátha valaki nem ismeri  

 

Minket nem lehet elbocsátani! A 

rabszolgákat el szokták adni... 

 

A sikerhez vezető út karbantartás miatt zárva. 

 

A legveszélyesebb sütemény az esküvői torta. 

 

A mosoly még mindig a legelegánsabb 

módja annak, hogy kimutasd a fogad 

fehérjét. 

  

A főnök tekintete mindig nyílt és őszinte. Az egyik 

szeméből a nyílt gonoszság, a másikból az őszinte 

rosszindulat sugárzik. 

 

A hibáiból tanul az ember. Vannak azonban olyanok, 

akik sohasem hibáznak. 

 

A gödrök első számú törvénye: Ha benne vagy, ne áss tovább! 

 

Budapesten kétféle gyalogos van: kaszkadőr és kamikaze. 

 

Olyan vagy, mint a csésze. Aljas és nagy fülű.   

 

Jöttem, láttam és most nem győzök bocsánatot 

kérni.  

 

Barátok jönnek, mennek... az ellenségek gyűlnek.  

 

vices képek: https://www.google.hu/search?q=vidám+képek&cli-

ent=opera&hs=uN9&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrlrnPhaTRAhWIDRoKHZKYDi4Q_AUICCgB&biw=1093&bih=509 

      

 
Januári magazinunk téli képeit a hideg ihlette. Pável Márta fotói. 

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 tu-
dományos 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.aquilapart.hu/
http://www.sasmarta.eoldal.hu/


 

12 

http://www.UFO-SAS.eoldal.hu, ezen az új lapunkon valós UFÓ jelenségek-
ről és egyéb érdekességeket olvashatnak. 
sasgondolat.blogspot.com, itt pedig főleg irodalmi, lelki cikkeket, idézeteket 
közlünk. 
JÓ OLVASÁST! 

ÚJDONSÁG: 
Ezentúl lapunkban közlünk olyan linkeket is, ami egy-egy előadásunkból 

készített hanganyaghoz vezet. 
Kérjük, hallgassák meg! 

Visszajelzés, kérdés is jól esne nekünk. Köszönjük! 
Íme, az egyik hanganyag témája: Prohászka gondolatairól tartott előadás 

Kattintson ide az előadás meghallgatásához. 
 
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatla-
kozzon 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 hi-

ányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az 

intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályun-

kat 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  

Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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