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Szent Hildegárd sas szimbólumai, ismert földön kívüli lényeket? 

Rizmayer Péter 

Szent Hildegárd sas szimbólumai, ismert földön 

kívüli lényeket? 

 

Jelen írás négy részből áll. Az első részben Bingeni 

Szent Hildegárd életéről írok, a másodikban Bingeni 

Szent Hildegárd és Avilai Szent Teréz közötti párhu-

zamosságokról. A harmadikban a SAS-okról (fényes 

angyali lények), arról, hogy Pával Márta „Akinek füle van a hal-

lásra, az hallja meg!” című könyvének segítségével hogyan értel-

mezhető a „sas” Hildegárd két látomásában. Az utolsó fejezetben 

írók arról, hogy vajon ismert-e földön kívüli lényeket. A dolgozat a 

címben olvasható kérdésből indult ki, született meg, és bár fentiek 

alapján több mindent is érint, végül ennek a kérdésnek a megvá-

laszolásába fut bele, ezzel végződik.   

Élete 

Bingeni Szent Hildegárd egyike volt a katolikus nagy női misztikus 

szenteknek. 1098 és 1179 között élt. Nemes családból származott. 

Már gyermekként látomásai voltak. Önéletrajzában így ír: „Három-

esztendősen oly nagy fényességet láttam, hogy lelkem beléreme-

gett, ám gyermek lévén, szólni még nem tudtam róla… Mire a ti-

zenötödik esztendőt betöltöttem, sok látomásban volt részem, s 

némelyeket közülük egyszerűen elmeséltem, úgy, hogy ki hallgat-

ták, csodálkoztak, vajh honnan és kitől jöhettek. Ekkor magam is 
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elámultam és amennyire csak tudtam, magamba rejtettem a lá-

tomást.”8 Szülei látva ezt a rendkívüli képességét a gyermeket Is-

tennek ajánlották. 6 évesen már a Glan és Nahe folyó közötti gyö-

nyörű vidékén található bencés apátságban látjuk Jutta von 

Spanheim apátnő gondjaira bízva. Tizennégy és tizenhét éves 

kora között tudatosan a kolostori élet mellett döntött, a bencés 

Regula szerinti fogadalmat tett. Bár önmagát indoctának „tanu-

latlannak” nevezte, az istentisztelet és liturgia megértéséhez szük-

séges latin nyelvet elsajátította, írása alapján lelkesen tanulmá-

nyozta a Bibliát, a középkori szerzőket, az egyházatyákat. Jutta ha-

lála után 1136-ban a közösség vezetőjének választotta. Harmincöt 

évig élt a kolostor falai között teljes ismeretlenségben, amikor Isten 

1141-ben hatalmas tűzként és vakító fényességként betört az éle-

tébe ("1141-ben, amikor 42 éves és 7 hónapos voltam, tüzes fény 

villámlott alá a derült égből. Áthatolt agyamon, felizzította szíve-

met és keblemet, miként a láng, amely azonban nem égetett, ha-

nem melegített, mint a Nap melegíti azokat a tárgyakat, amelye-

ket sugarai érnek. Egyszerre megvilágosodott előttem az írás [Bib-

lia] értelme."9) és nagy mű megalkotásával bízta meg: „Amit látsz 

s hallasz, írd le!”10 Hildegárd megrémült, nem volt bátorsága a 

nyilvánosság elé lépni. Megbetegedett és ágynak esett, majd 

amikor felismerte, hogy amikor írni kezd, betegsége alább hagy, 

megbizonyosodott Isten akaratáról. A következő tíz évben megírta 

első művét Scivias, tedd az utakat! címmel. Nehéz küzdelme volt 

azzal, hogy a látottak gazdagságát a nyelvbe beleszője.   

Hildegárd számára az ismertséget egy csapásra az hozta meg, 

amikor III. Jenő pápa (miután Hildegárd látnoki képességét pa-

pokból álló szakértőkkel megvizsgáltatta) a Tridenti Zsinaton (1147-

1148) a bíborosok, püspökök, papok és teológusok gyülekezete 

előtt személyesen olvasott fel a Sciviasból, és megerősítve látnoki 

képességét levélben szólította fel, hogy látomásait jegyezze le. Is-

ten  egy ilyen látomásában mutatta meg számára azt a helyet, 

ahova gyülekezetének új kolostort kellett építenie: Rupertsberget, 

Rupert hegyét, átellenben Bingennel. Az alapítás terve nagy ellen-

állást váltott ki a disibodenbergi kolostorban, de miután a nehéz-

ségeket sikerült leküzdeni, 1150-be átköltözött az új kolostorba (8 

évvel később bölcs belátással és jogi leleménnyel oklevélben is 

rögzítette két kolostor közötti jogviszonyt).  Ezt a tevékenységét 

                                       
8 Adelgundis Führkötter: Bingeni Hildegárd élete ahogyan Gottfried és Theoderich 
szerzetes a XII. században lejegyezte, Ursus Libris, 2004, 13. 
9 Palánki Tamás István: Hildegard von Bingen 
(https://kulturtortenet.blogspot.hu/2013/06/hildegard-von-bingen.html) 
10 Adelgundis Führkötter: i. m.: 14.  
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folytatta, amikor 1165-ben megszerzett és benépesített egy akko-

riban üresen álló eibingeni Ágoston-rendi kettős kolostort, amelyet 

hetente kétszer keresett fel. Az életrajzában leírja, hogy nagy fáj-

dalmat okozott Számára, amikor a Rupetsbergbe  költözést követő 

kezdeti nehéz években voltak olyanok leányai közül, akik nem 

akartak eleget tenni a szükséges lemondásoknak, az apátnő iránt 

engedetlenek voltak és végül visszatértek a világi életbe.  

Hildegárd nem csak látomásait jegyezte le, de írt természetrajzi és 

gyógyászati műveket (a tudomány Őt tartja az első német orvos- 

és természettudósnak11, H. Fischer írja róla, hogy a XX. század kez-

detéig senki sem írta le a Rajna és mellékfolyóinak halfajait ilyen 

részletességgel12), komponált, és kiterjedt levelezést is folytatott. 

Gyakran írt merész hangú leveleket a keresztény világ vezetőinek. 

Figyelemre méltó Barbarossa Frigyes császárnak írt levele, amelyet 

a császár által kinevezett harmadik ellenpápa (III. Calixtus) fellé-

pése után írt: „Aki van, így szól: Az engedetlenséget elpusztítom, 

magam őrlöm fel ellenállását azoknak, kik velem ellenkezni mer-

nek, jaj a gonoszoknak, az engem megvetőknek s gaztetteiknek. 

Érts szót király, ha élni akarsz, különben keresztüldöf kardom.”13 Hil-

degárd egész életében szinte mindig beteg volt, de betegségei 

ellenére 1158 és 1171 között nagyobb prédikációs utakat tett, ami 

sok erőfeszítést igényeltek és kellemetlenségekkel jártak. 15 kisebb 

kolostorban fordult meg, öt városban, ahol nyilvánosan prédikált 

a néphez és a klérus tagjaihoz is. Kölnben fellépett a katharok el-

len, de mindenekelőtt a papokat szólította fel, hogy buzgón hir-

dessék az evangéliumot és mutassanak jó példát: „Nincs szeme-

tek, ha műveitek az emberek előtt nem ragyognak a Szent Lélek 

tűzében és nem mutattok életetekkel szakadatlan jó példát. 

Ahogy a szelek fújnak, bejárva az egész földgolyót, úgy tanaitok-

kal a nép számára nektek is akár a gyors szélnek kell lennetek, aho-

gyan meg van írva: „Minden földre eljut szózatuk.” Ti pedig tűritek, 

hogy holmi odavetődő világi személy benneteket megbénítson. 

Egyszer katonák vagytok, másszor szolgák, majd bohócok. De üres 

tevés-vevésetekkel legfőbb csak néhány legyet űztök el a nyár-

ban.”14 Hildegárd bárhol járt, szavaival megigézet a hallgatósá-

gát. Nagy csapás volt számára 1173-ban Volmár bencés szerzetes 

halála, aki tanítója és titkára is volt egyben és aki műveit átnézte 

és javította.  

1177-től Gembloux-i Wibert szerzetes volt Hildegárd segítője, aki 

amikor arra kérte, hogy részletesen írja le látomásinak mibenlétét, 

                                       
11 Lásd Kemenczky Judit: Hildegard von Bingen tér-idő-órája 

(https://terebess.hu/keletkultinfo/bingen.html#8)  
12 lásd Adelgundis Führkötter: i. m.: 29.  
13 Uo. 26. 
14 Adelgundis Führkötter: i. m.: 32. 

https://terebess.hu/keletkultinfo/bingen.html#8
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Hildegárd 77 évesen így vallott: „E dolgokat nem testi szememmel 

látom és nem testi fülemmel hallom, hanem inkább lelkemben lá-

tom, miközben szemem nyitva és sohasem esem ájult önkívületbe, 

hanem éjjel és nappal ébren látom őket. A fény, amit látok, nem 

térhez kötött. Mérhetetlenül fényesebb, mint egy felhő, mely a na-

pot takarja. Nem látok rajta sem magasságot, sem hosszúságot, 

sem szélességet. Úgy mondják nékem, ez az élő fény árnyéka.  Eb-

ben a fényben látok némelykor, ám nem mindig, egy másik fényt, 

melyről azt mondják, az az élő fény. Mikor és hogyan látom, nem 

tudom megmondani. De míg látom, minden szomorúság és féle-

lem távozik tőlem, s úgy érzem magam, mint egy fiatal leány, s 

nem mint egy öregasszony.”15 Hildegárdnak 81 évesen, néhány 

hónappal halála előtt még egy nehéz próbatételt kellett kiállnia, 

ugyanis kolostorát kiközösítették (az oltáriszentséget elvitték, a mi-

sézést illetve mindenféle liturgiát és éneket betiltottak). Ennek oka 

az volt, hogy engedélyezte, hogy a rupertsbergi zárda temetőjé-

ben eltemessenek egy exkommunikált (kiközösített) nemesem-

bert, aki halála előtt a kolostorban bűnbánatot tartott, megbékélt 

az egyházzal és felvette a szentségeket. Amikor a mainzi egyházi 

hivatal erről tudomást szerzett, követelte, hogy a férfit hantolják ki. 

Hildegárd megijedt, de Istentől egy látomásban azt az utasítást 

kapta, hogy a halottat hagyja a megszentelt földben és harcoljon 

az igazáért. Hildegárd tollat ragadott és többször elment Mainzba 

a prelátusok elé. Amiatt, hogy Mainz érseke a harmadik Lateráni 

Zsinaton Rómában tartózkodott, az ügy több hónapot is elhúzó-

dott, de végül sikerült tisztáznia. Mainz érseke Rómából írt levelé-

ben többek között ez olvasható: „S egyben esdekelve és könyö-

rögve kérjük Szentségedet: Ha ezen ügyben hibánk vagy tudat-

lanságunk folytán terhedre voltunk, ne vond meg attól könyörüle-

tedet, ki bocsánatodat kéri.”16 Néhány hónappal később, 1179-

ben Hildegárd elköltözött ebből az árnyékvilágból.  

 

Párhuzamok Bingeni Szent Hildegárd és Avilai Szent Teréz között 

Mindenképpen ide kívánkozik, hogy Szent Hildegárd és Avilai Szent 

Teréz, az AQUILA lelki anyja között néhány párhuzamot megemlít-

sek. Anélkül, hogy mélyebb elemzésbe elemzésébe belemennék, 

a legfontosabb az, hogy mindketten misztikusak voltak, mindket-

ten személyesen beszélgettek Istennel, s tetteiket Isten sugallatára 

cselekedték.  

                                       
15 Uo. 13. 
16 Uo. 37. 
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Mindketten egyháztanítók. Mindkettejüket Isten közel ugyanab-

ban az életkorban hívta el a mélyebb útra és léptek a nyilvános-

ság elé: Hildegárd 42, Teréz 40 éves volt. Mindketten alapítottak 

kolostort (Szent Teréz összesen tizenhét női és tizenöt férfi kolostort 

alapított). Mindkettejüknél olvasható, hogy az első alapítás kör-

nyezetükben milyen ellenállást váltott ki és milyen ribillióval járt. 

Mindketten írtak életrajzot és könyveket az Istennel való beszélge-

tések tapasztalatiról, illetve írtak verset és dallamot szereztek. 

Mindketten betegesek voltak, de Isten ügyében ez sosem hátrál-

tatta őket. Jellemük hajlíthatatlansága, keménységük, éles megfi-

gyelőképességük, sokoldalúságuk és a misztikus lelkület mellett a 

világ dolgaiban való okosságuk ugyancsak összeköti őket. Mind-

kettejüknek különleges a nyelvhez való viszonyuk. Hildegárdról 

tudjuk, hogy isteni sugallatra tanult meg latinul, illetve kapott láto-

más alapján egy nyelvet is alkotott. Fennmaradt az általa ismeret-

len nyelvnek (lingua ignota) nevezett beszéd szójegyzéke is, 

amelyből öt szót egyik versében (O orzchis Ecclesia…) a latin szö-

vegbe beépítve fel is használt.  17 Szentként Ő a nyelvészek és az 

eszperantisták patrónája18. A Szentek életében többek között az 

alábbiak olvashatóak Róla: „Ám Hildegárd valójában inkább mű-

vész, mint tudós, akit Isten gazdag képzelettel és művészi érzékkel 

áldott meg. Művészi alkotóerejét a latin nyelvben is megcsillog-

tatta. Költeményei és dalai a középkori irodalom szakértői szerint 

csak a Sankt Gallen-i Boldog Notker (lásd: 192. o.) műveihez ha-

sonlíthatók.”19 Avilai Szent Terézről tudjuk, hogy a spanyolok nem-

csak védőszentjükként, de irodalmi nyelvük egyik megteremtőjé-

nek is tisztelik.20 Egy helyen a következőket olvashatjuk: „A spanyol 

Ávilai Szent Teréz a XVI. században olyan nyomot hagy a barokk 

                                       
17 Lásd Palánki Tamás István: Hildegard von Bingen 

(https://kulturtortenet.blogspot.hu/2013/06/hildegard-von-bingen.html) és 
Polgár Anikó: Hildegardis Bingensis (http://magyar-iroda-

lom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/03.htm) 
18 Lásd: Polgár Anikó: Hildegardis Bingensis (http://magyar-iroda-

lom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/03.htm) 
19 http://www.katolikus.hu/szentek/0917-424.html 
20 Lásd Török Csaba: Teréz 500 (http://www.magyarkurir.hu/nezopont/terez-

500) 

https://kulturtortenet.blogspot.hu/2013/06/hildegard-von-bingen.html
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stílusú katolikus vallásos költészetben, mint a messze múltban Szap-

phó a szerelmi lírában.” 

21 Mind Szent Hildegárd, mind Szent Teréz olyan zsenik voltak, akik-

nek a nyelvhez való viszonyuk is rendkívül egyedi volt és a tekintet-

tel arra, hogy az új, addig azon a nyelven le nem írt, és nem evilági 

dolgok közlése szétfeszítette annak kereteit, ebben is újat alkottak. 

Ezt csak úgy lehetett megtenni, ha rendkívül rugalmasak voltak 

mind az isteni közlések befogadásában, megértésében, mind an-

nak közvetítésében. Ez azt jelenti, hogy Isten a közvetítés kegyel-

mét is megadta, hiszen a két szent személyében olyan emberek 

számára adott látomásokat, akik azt közvetíteni tudták és közvetí-

tették is. Vagyis nemcsak Nekik adta meg ezt a szent Tudást, ha-

nem rajtuk keresztül mindenkinek, akinek füle van rá és meg sze-

retné, meg akarja hallani. Rajtuk keresztül – valószínűleg fel nem 

becsülhető mértékben – az egész emberiség tudása gazdago-

dott.  

 

A SAS 

Az aquila latin szó magyarul ’sas’-t jelent. A mi közösségünk ezt a 

nevet viseli. Anélkül, hogy kitérnék a ’sas’ szimbólum elemzésére, 

leírom, hogy miért választottuk ezt a nevet, Számunkra mit jelent. 

A SAS-ok olyan sas alakú fényes angyali lények, akik az emberi 3D-

hez /általunk érzékelt, de tudományosan nem autentikus meghatározás/ ké-

pest jóval feljebb, az 5D-ben vannak (szemlélődésben kapott tu-

dás alapján összesen 12 dimenzióval számolunk), és akikkel élő 

kapcsolatunk van. Olyanok Számunkra, „mint az Isten által fölénk 

rendelt pásztorok (ők kerestek meg bennünket, és rajtunk tartják a 

szemüket, hogy el ne tévedjünk az útról: nagy hálával tartozunk 

ezért a felügyeletért is)”  Ezt a kapcsolatot részletesen leírja lelki 

vezetőnk, Pável Márta az „Akinek füle a hallásra, az hallja meg!” 

című könyvében, amelyből a fenti idézet is való és aki nélkül erre 

a tudásra nem tehettünk volna szert. Ő is olyan közvetítő/ erős túl-

zás szerkesztő megjegyzése/, mint Bingeni Szent Hildegárd vagy Avilai 

Szent Teréz volt. A könyvben szereplő egyik szemlélődésében a kö-

vetkező olvasható: „A lelkembe azt mondta: Ti SAS-ok vagytok, fo-

gadalmat tettetek nekem, menjetek vissza, de ne veszítsétek el a 

fényeteket, amit adtam. Repüljetek, világítsatok, halásszatok, se-

gítsétek be hozzám a lelkeket.”22 Az AQUILA tagjai fogadalmat 

tett lelki sasok, akiket Isten feladattal bízott meg. Ezért választottuk 

ezt a nevet. A ’sas’ Hildegárdnál több helyen is megjelenik, töb-

bek között egy Clairvaux-i Bernáthoz írt levelében, amelyben Szent 

Bernátot egy sashoz hasonlítja: „Te vagy a sasmadár, aki a napba 

                                       
21 Navarrai Margit (http://mek.oszk.hu/01300/01391/html/vilag038.htm) 
22 Pável Márta: i. m.: 293. 
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néz.”23 A legérdekesebbek azonban azokban a látomásokban 

szerepel, amelyeket a két kortárs szerzetes, Gottfried és 

Theoderich idéznek Hildegárd életéről írott művükben. Az egyik lá-

tomást nagybetegen kapta (mozdulatlanul feküdt egy takarón a 

földön, már azt gondolták Róla, hogy halálán van): „Én azonban 

ezekben a napokban egy valós látomásban az angyaloknak 

Szent Mihály seregéből való hatalmas, az embernek mérhetetlen-

nek tűnő csapatát láttam, akik a vén sárkánnyal harcoltak. »Ej, ej 

sasmadár. Miért alszol te a te tudásodban? Emelkedj fel tétovázá-

sodból! Felismernek majd ragyogó drágakő, minden sas látni fog 

téged, a világ gyászolni fog, de az örök élet örvendezik majd. 

Ezért, ó hajnalpír, emelkedj fel a Naphoz. Rajta, rajta, emelkedj fel 

és igyál.« Tüstént felzúgott a sokaság: »Hozsánna! A hírnökök hall-

gattak. Még nem jött el az átmenetel ideje. Kelj fel hát Szűz! « A 

testem és érzékeim erre nyomban visszatértek a mostani életbe. 

Észrevették ezt leányaim, akik az imént még sirattak. Felemeltek a 

földről, és ismét ágyba fektettek. Így kaptam vissza régi erőimet. S 

bár a regulázó betegség nem tágított tőlem teljesen, szellemem 

napról napra erősödött, erősebb lett, mint annak előtte.”24 Fen-

tiek alapján látható, hogy Hildegardnak is tudni kellett önmagáról 

azt, hogy Ő egy SAS, akinek cselekednie kell. A látomás egy ígé-

retként is értelmezhető, amelyben megmutatják Számára, hogy 

amennyiben nem tétovázik tovább és megteszi, amit kérnek Tőle, 

akkor a halála után a SASokhoz, vagyis jutalomként jóval feljebb, 

a 3D-ből az 5D-be kerül. A következő utáni fejezetben az alábbi 

olvasható: »Nem hallgathatjuk el azt sem, hogyan látott lázas be-

tegségében egyszer szenteket, akik hozzá szóltak: „Bosszuld meg 

Uram a te szentjeidnek vérét!”(Vö. Jel 19,2) Mások meg ezt mond-

ták neki: „Szívesen viseld a fájdalmat, mit tűrnöd kell!” Más szentek 

egymás közt váltottak szót: „Vajon velünk tart, vagy nem?” Erre 

megint mások így válaszoltak: „Múlt, jelen és jövő még nem enge-

dik neki. Ám ha művét bevégezte, magunkkal visszük.” Végül va-

lamennyien így kiáltottak: „Ó boldog és bizakodó lélek, emelkedj 

fel, mint a sas madár mert a nap teremtett téged, de te nem tud-

tad!” És nyomban felgyógyult.«25 Fentieket összefoglalva látható, 

hogy ugyanazon az úton járunk, amelyen egykor Hildegárd is járt. 

Ezt Pável Márta a könyvében így foglalja össze: „Hildegard köny-

vét olvasva egyértelműen kiderül, hogy Ő is „SAS”…! Ezzel úgy vé-

lem, mindent elmondtam, nagyon hasonló működést kapott, mint 

mi. Megdöbbentő, hogy 800 évvel ezelőtt is ugyanaz volt Isten „re-

ceptkönyve” az ember megmentésére, mint ma. Ebből is látszik, 

                                       
23 Adelgundis Führkötter: i. m.: 138. 
24 Uo. 79. 
25 Uo. 84-85. 
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Szent Hildegárd sas szimbólumai, ismert földön kívüli lényeket? 

az ember nem sokat változik.”26 Az „Akinek füle van a hallásra, az 

hallja meg” című könyvben többek között egy olyan szemlélődés 

is olvasható, amelyben a szerző Hildegárddal találkozik és beszél-

get Vele. Javaslom ennek, illetve az egész könyvnek az elolvasá-

sát.  

 

Szent Hildegárd ismert földön kívüli lényeket? 

Fentiekben ezt a kérdést már meg is válaszoltuk, hiszen a SAS-ok is 

„földön kívüli lények”, azonban meglátásom szerint az alábbi, 

Sciviasban olvasható részletben Hildegárd másra, alacsonyabb 

létformákra és nem angyalokra utal: „Ahogy Istennek tetszik, úgy 

emeli lelkemet majdnem az égbolt és a változó légrétegek maga-

sába, majd azonnal tovább különböző népek közé, legyenek a 

Távol-Keleten, vagy ismeretlen vidékeken…”27 Előző részben ol-

vasható, hogy Hildegárd és mi (AQUILA) nagyon hasonló műkö-

dést kaptunk. Ebből kiindulva nehezen tudom elképzelni, hogy 

Hildegard nem ismert volna idegen létformákat28, az „ismeretlen 

vidékeken” kifejezés erre utalhat. Hildegard az Okok és gyógymó-

dok című művében többek között ír arról, hogy az ember álmában 

képes a jövőbe látni: „Mivel tehát az ember lelke Istentől való, mi-

közben teste szunnyad, olykor igaz és eljövendő dolgokat láthat, 

vagyis megtudhat olyasmiket, amik az ember számára a jövőben 

rejlenek, ám amelyek ekképpen olykor mégis a tudomására jut-

hatnak.”29 Aki pedig megtapasztalta azt, hogy az emberi lélek 

képes a testtől függetlenül az időben „utazni”, annak az sem lehet 

idegen, hogy más dimenziókat, létformákat is meglátogasson. Az, 

hogy a középkorban élő apátnő mindezt nem fejtette ki jobban, 

ne csodálkozzunk. Az is óriási bátorságra vall, amiket – Isten paran-

csára – leírt.  

 

Források: 

 Adelgundis Führkötter: Bingeni Hildegárd élete ahogyan Gottfried és Theoderich szerze-

tes a XII. században lejegyezte, Ursus Libris, 2004 

 Palánki Tamás István: Hildegard von Bingen 

(https://kulturtortenet.blogspot.hu/2013/06/hildegard-von-bingen.html) 

 Kemenczky Judit: Hildegard von Bingen tér-idő-órája 

(https://terebess.hu/keletkultinfo/bingen.html#8)  

                                       
26 Pável Márta: i. m.: 141. 
27 Hildegard von Bingen: A megváltás tüzes műve (Részletek a Sciviasból) 

(http://terebess.hu/keletkultinfo/bingen.html#2) 
28 Lásd Vargáné Pával Márta: Az idegen lényekről, a földönkívüli életről 
(http://www.aquilapart.hu/tullepes/tullepes002.pdf) 
29 Hildegard von Bingen: Az álomról (Részlet az Okok és gyógymódok című 

műből, Magyar László András fordítása) 

(https://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/bingen.html 

https://kulturtortenet.blogspot.hu/2013/06/hildegard-von-bingen.html
https://terebess.hu/keletkultinfo/bingen.html#8
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Május van, most aktuális… -  
Jézus Krisztus születésnapja 

 http://www.katolikus.hu/szentek/0917-424.html 

 Török Csaba: Teréz 500 (http://www.magyarkurir.hu/nezopont/terez-500) 

 Navarrai Margit (http://mek.oszk.hu/01300/01391/html/vilag038.htm) 

 Pável Márta: Akinek füle van a hallásra, az hallja meg!, m. k., Bp., 2009, 107. 

 Polgár Anikó: Hildegardis Bingensis (http://magyar-iroda-

lom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/03.htm) 

 Hildegard von Bingen: A megváltás tüzes műve (Részletek a Sciviasból) 

(http://terebess.hu/keletkultinfo/bingen.html#2) 

 Vargáné Pával Márta: Az idegen lényekről, a földönkívüli életről 

(http://www.aquilapart.hu/tullepes/tullepes002.pdf) 

 Hildegard von Bingen: Az álomról (Részlet az Okok és gyógymódok című műből, Magyar 

László András fordítása) (https://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/bingen.html) 
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Akinek füle van a hallásra, az hallja meg 
Könyvemből részlet 

 
Pável Márta 

Május van, most aktuális… -  

Jézus Krisztus születésnapja 

 

Mielőtt rátérnék az új információra – ami ha nem lenne, nem 
kezdtem volna el ezt a fejezetet – egy kis történelmi kutakodás 
következik. Ki mit tud, hogyan bölcselkedik arról, mikor született 

meg a mi Megváltónk. 
A mostani egyházi döntés szerint – más információ hiányában – 

megmaradtunk abban a dátumban, amit Kr.u. 354-ben határo-
zott meg az Egyházunk, tehát Jézus Krisztus születése napját 
december 25-ében állapította meg, és ez így Karácsony ünnepe 

lett. (Ennek az időpontnak az első jelét 354−ben, a Philokalanius–
naptárban találjuk meg.) Jézus születésnapjának meghatározása 
ebben a korban nem is volt kis feladat, ugyanis Jézus Krisztus 

személye a halálával, illetve a feltámadással vált fontossá. A szü-
letésének helyét egy szépen kidíszített csillaggal, közepén precí-

zen egy benyúlható lyukkal megjelölni – ahogyan Izraelben teszik, 
és a zarándokokkal elhitetni, hogy pontosan itt történt a születés 

http://www.katolikus.hu/szentek/0917-424.html
http://mek.oszk.hu/01300/01391/html/vilag038.htm
http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/03.htm
http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/03.htm
http://terebess.hu/keletkultinfo/bingen.html#2
http://www.aquilapart.hu/tullepes/tullepes002.pdf

