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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 
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–, nekem egy kissé gyerekes. Ha azt sem tudják biztosan, hogy 
mikor született, akkor hogyan tudják pont azt a 10 cm-es helyet 

behatárolni? (De ez az egész más lapra tartozik.) 
Egy kis történelmi visszatekintés: Az idők múlásával többféle vé-

lekedés alakult ki a születés időpontjával kapcsolatban, melyek 
szerint január 6-án, május 20-án, április 18-án, 19-én vagy nov-
ember 25-én lehet a valós időpont. A választás valószínűleg azért 

esett végül december 25-ére, mert a keresztény Egyház így akarta 
szimbolikusan legjobban felhasználni ezt az időpontot. A sötét 

hosszú éjszakák ekkortájt szűnnek meg, és hosszabbodni kezd a 
nappalok ideje. Más vélemények szerint ellensúlyozni akarta az 
egyéb pogány kultuszok hatását, mint az óperzsa Napisten 

(Mithrasz) kultuszát, a Sol invictus (Legyőzhetetlen Nap) pogány 
tiszteletét. Köztudott, hogy a Jeruzsálem-i Egyház ezzel szemben 
január 6-án ünnepelte Jézus születését és megkeresztelését. 

(1.) Artner Edgar igen alapos tanulmányában, mely az egyházi ün-
nepekkel és szertartásokkal kapcsolatban született: „A Megváltó 
születésének évét is különbözőképpen állapítják meg a tudósok, a 
születés napját pedig – sajnos – a történelmi források szűkszavú-
sága miatt egyáltalán nem lehet meghatározni. Tehát mindazok, 
akik egyik vagy másik naphoz kötik e világraszóló eseményt, leg-
feljebb hagyományra hivatkozhatnak. Ilyen tiszteletreméltó régi-
ségű hagyomány szól december 25-e, mint az Úr születésnapja 
mellett." (Artner Edgár: Az Egyházi évnek, ünnepeinek és szertar-
tásainak kimerítő leírása és magyarázata a művelt közönség szá-
mára, Szent István Társulat, Bp. 1923. 37–38. o.) 
Egy másik pogányabb felfogás szerint: (2.) „'A Szűz szült! A fény 
növekedik!' Sőt az egyiptomiak az újszülött Napot csecsemő képé-
ben jelenítették meg, ezt születésnapján, a téli napfordulón előhoz-

ták, és imádásra felmutatták a híveknek. Kétségtelen, hogy a 
Szűz, aki így megfogant, és fiat szült december 25-én, az a nagy 
keleti Istennő volt, akit a sémiták a Mennyei Szűz vagy egyszerűen 
a Mennyei Istennő néven ismertek, a sémi országokban ő volt 
Asztarté egyik alakja. Nos Mithrász tisztelői rendszerint a Nappal, 
vagy amint nevezték, a Győzhetetlen Nappal azonosították, ezért 
az ő születése napja is december 25-ére esett.”  (J.G. Frazer: Az aranyág, 

Gondolat, Bp. 1965. 209. o.) 

További magyarázatok: (5.) „A napot nem véletlenül választották ki, 
ugyanis a Mithrász–kultusz ekkor ünnepelte a Nap születésnapját 
(Natalis Solis Invicti). Szent Maximinus trieri püspök, az ariánusok 
kemény ellenfele egyik karácsonyi szentbeszédében azt mondja, 
hogy Krisztusnak azért kellett pogány ünnepen megszületnie, hogy 
azok, akik a pogány babonában leledzenek, elpiruljanak […]” (Bá-
lint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd, A nagyünnepek hazai 
és közép–európai hagyományvilágából, Szent István Társulat, Bp. 
1973. 18. o.) 
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Jézus születésének esztendejét illetőleg a hittudomány is megosz-
tott. Nagyon korrekt és részletes elemzést végzett ebben a téma-

körben – többek között – Bajusz Ferenc református teológus, aki 
végeredményben a kérdéses időpontot minden lehetséges és is-

mert körülmény figyelembe vételével Kr.e. 7 és 5 közé datálja. 
(Lásd erről: Bajusz Ferenc: Melyik évben született Jézus? In: 
Theológiai Szemle, 1965. 1–2. szám. ) 

 „A bibliai idézet (4.) két információt is közöl: Jézus Heródes halála 
előtt született, és azt, hogy valami ritka látványosság volt az égen. 
[…] Heródes halálának az időpontját kell megkísérelni megfejteni, 
és aztán már van egy adat a további kutatásokhoz. Heródes halála 
a történészek szerint i.e. 4 tavaszán volt, a zsidó húsvét előtt. A 
zsidó húsvét abban az évben április 11-ére esett. […] Nem sokkal 
a halála előtt egy lázadás tört ki ellene…” 

(4.) „A háromszori együttállásról röviden annyit, hogy akkor jöhet 
létre, amikor a Jupiter látszólagos hurok mozgása teljesen lefedi a 
Szaturnuszét. […] Tehát megállapíthatjuk, hogy ez volt az égi jel, 
mely először i.e. 7. június elején, másodjára szeptember végén, és 
végül december elején tűnt fel. […] Az evangélium leírása szerint a 
napkeleti bölcsek nem csecsemőt, hanem gyermeket kerestek. Eb-
ből arra lehet következtetni, hogy Jézus ekkor már nagyobbacska 
volt. Erre találunk is magyarázatot, ha azt feltételezzük, hogy Jé-
zus hamarabb született, mint i.e. 7 decembere. Mi utalhat erre az 
elképzelésre?” (a kiemelések tőlem.) 

Ennyi visszatekintés után hadd idézzem (5.) C. G. Jungot, aki 
hosszas elemzés után Aión című könyvében, a 71. oldalon eljutott 

egy olyan következetésre, amit nekünk Jézus Krisztus mondott 
szemlélődésben. „Az irániak felfogása szerint a Jupiter jelenti az 
életet, a Szaturnusz pedig a halált. […] együttállásakor nem ezért 

különleges ellentétek állnak együtt. I. e. 7-ben ez az együttállás 
nem kevesebbszer, mint háromszor fordult elő a Halak jegyében. 
A legszorosabb megközelítés i. e. 7. május 29.-én (!!!) következett 
be, éspedig 0,21 (foknyira), azaz tehát kevesebbre, mint félholdnyi 
szélességre.” 
(S egy kis „szubjektivizmus”) Szemlélődésben azt a kérdést, hogy 
mikor is született valójában Jézus Krisztus, többször is feltettük az 
Úrnak, és részletekben kaptuk meg a választ.  
1997-ben már tudtam, hogy i.e. 7 a pontos év, de a napot csak 
két évvel később sejttette meg az Úr velünk. Mikor az évet meg-

tudtam, akkor még az Egyházunk határozottan nem vallotta ezt 
az időpontot, ma már több helyen is említést tesznek róla. 
1999-ben ismét elmélkedésben megkérdeztem Jézus Krisztust, 
pontosan mikor született. Mutatta az i.e. 7-et, de a hónapra kicsit 
„csipkelődő” választ adott. Valamikor tavasszal, mutatta, hogy 
elég szép idő volt, zöldelltek már a fák.  

– Pontosan mikor, Uram? – kérdeztem. 
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– Akarod, hogy kiderüljön, hogy a te születésnapodon szület-
tem? 

– Jaj, nem Uram, biztosan képzelődök – hogy ezt hallom, – 
ekkora kegyelmem nem lehet. 

Jézus Krisztus mosolygott rám, és azt mondta: 
–  Jó, akkor maradjunk a tavaszban. 
 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, 
ami az én születésem dátuma is. Meredtem a könyvre, mint ha 

szellemet láttam volna. Istenem, Te drága, hát megmondtad, én 
meg csak (ismét) badarságot beszéltem. Mekkora dolog ez nekem, 

köszönöm, Uram! 
Ma, mikor ezeket írom, 2009. május 29. van. Tehát kb. 2015 éve 
született Jézus Krisztus, a Megváltónk. Reggel, mielőtt még bárki 

megköszöntött volna, az Úr elébe siettem, hogy Ő legyen előbb 
megköszöntve, és ennek örömére írtam meg ezt a fejezetet is. Reg-
gel megint adtam ajándékot az Úrnak − habár már eléggé unhatja 

−, magamat adtam. Tudom, igazat mond, mi kellünk Neki, értünk 
jött, az emberekért, engem már örökre megkapott. Nyomorúságos 

kis ajándék lehetek a Teremtőnek, de hát ennél többem már 
nincs. Ha jól meggondolom, ma még leszedhetem a legszebb ró-
zsámat, és majd a szobra elé teszem, a teljes szabad akaratommal 

együtt. Prohászka O. (6.): „Dec. 25. A gyermek Jézus összes édes-
sége van szívemben – karácsony! Igaz, az a barlang nem a mesék 
marcipános háza ott az erdők mélyén, hanem kemény szirtű bar-
lang s bárdolatlan jászol, de ez a {mel de petr}'{et lac de saxo 
durissimo}. [méz a sziklából, és tej a kemény kőből] Vágyom, vá-
gyom az én karácsonyom, a másvilágban való születésem után! 
Jöjj, Úr Jézus. Az is kemény s szenvedés lesz; de jó lesz. Mai be-
szédemről egy parasztasszony azt mondta, hogy „értelmesen be-
szélt”. No, hál’ Istennek, hogy mikor tűz az ember lelke, akkor ér-
telmes beszédét dicsérik!” 
Végezetül, Istennek nagyon fájdalmas, hogy Fia születése, a meg-
érkezésének ünnepe a III. évezredre giccses télapó–ünneppé deg-

radálódott. … Olyannyira feledésbe merült az igazi karácsonyi 
ünneplés valós oka, hogy lassan a többség már igazán sehol sincs 
az igazságot illetőleg, nem is tudja, hogy mit is kellene tennie a 

lelkével ezen a napon. Senkinek nem jut eszébe Jézus Krisztust 
megajándékozni, csak az, hogy Ő, az ember, mit kap. Végül is 
Jézusnak van születésnapja, nem az embernek, az emberek a sze-

retet gyakorlása címszó alatt, egymást ajándékozzák meg, de aki-
nek a születésnapja miatt teszik, arról hogy lehet már-már telje-

sen elfeledkezni? Milyen farizeusi, szeretetlen viselkedés ez?  
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Nagyon szeretem Prohászka Ottokár szentéletű püspökünket. 
Amikor a szavait olvasom, mindig megkönnyebbülök. Mikor en-

gem azzal vádolnak, nem vagyok elég finom a közlésben, akkor 
Őt, az írásait nyújtogatom magamban, nos, ehhez mit szóltok. 

Amúgy Jézus Krisztus sem volt kendőzött beszédű, és nyugodtan 
megmondta, amit akart. Például a farizeusoknak azt, hogy kívül-
ről meszelt sírok, belül pedig rohadnak. Magam Jézust követem 

a szókimondásban is, ahogyan 
ezt tette Prohászka is. 

Neki is hasonló problémái van-
nak, mint nekem a földi-emberi 
lelki viselkedéssel, annak a 

szintjével. Prohászka lelkiségét 
megérezve, segítséget kaptam 
Tőle, hogy kedves olvasóim is 

jobban megértsenek, hogy fel-
rázódjanak. Hogy lássák, nem 

azért született meg a valóságos 
Isten, hogy 2000 év alatt ezt a 
rettenetes súlyú, végtelenül 

nagy szeretetet mutató tettet le-
lakjuk, eltüntessük az emberi-
ség tudatából. Íme, átadom so-

rait: (6.) „Emberek, kiknek min-
den lapos és ordináré; emberek, 
ti a blazirtságnak s alávalóság-
nak gőzhengerei; emberek, ti 
hájbakötött lelkek! Hát nem pec-
kelitek föl szemeiteket az Isten 
csodáinak meglátására, az Is-
ten hegyláncainak megbámulására?! Emberek, hát azért van lel-
ketek, hogy karikatúrává bambáskodjatok s a Fölségest egy–két 
idegingerrel letárgyaljátok?! Emberek, meneküljetek az elbutulás s 
az elállatiasodás rohamos folyamatából, az eliszaposodás s ela-
nyagiasodás mocsárterjeszkedéséből. Nézzetek magatok köré! 
Szentek vannak köztetek, égbe törő lelkek, nagy tettek 
megcselekvői, tiszta folyamok megindítói, nagy lelkivilágok kitá-
rói... Emberek, vannak csillagok s örök sarkok; s ti is azok felé 
vagytok igazítva. Elkoptatok, igaz, – hajótok roncs, s koldusai let-
tetek a bennetek rosszul fejlett hitnek s győzelmes tavaszi ággá 
fakadni nem tudott reménynek ... Elkoptatok – koldusai, angolbe-
tegei lettetek szüleitek lelketlenségének s bűneinek... Egy ősi bűn 
marta gyökér véznái vagytok... Ah, igen, igen... Ezt az istállót 
Herkulesz nem tudná kisöpörni... De van különb valaki, aki az Úr 
Jézus!”…. 
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A mai születésnapon (május 29.-én) szívből kellene ünnepelnünk, 
hogy csecsemő alakjában eljött Isten hozzánk, az eltévedt embe-

rekhez. Megalázta magát azzal, hogy felöltötte a mi behatárolt, 
sűrű anyagú formánkat, Ő, aki Végtelen! Előttünk növekedett, 

megmutatva, hogy ugyanezt Vele, bármikor mi is megtehetjük, a 
végleges hazamenetelig követhetjük. Hát nézzünk így Rá, adjunk 
szállást neki magunkban! 

Végezetül egy karácsonyi elmélkedés  
1998 decemberében ezt a tanítást kaptam Istentől 
Láttam egy filmet, illetve a végét. Egy ferences szerzetesek között 
élő kisfiúról szólt. Megkapó volt a szerzetesek idealizált szeretete 
és a kisfiú gyermekes, végtelen nagy hite. (Jó lenne, ha ez így igaz 

lenne!) A fiú a kereszten függő Jézussal beszélgetett, és kihúzta 
kezéből a szeget, hogy a kenyeret, amit a fiú hozott neki, el tudja 
venni. S Jézus elvette, s teljesített mindent a fiúnak, aki a végén 

hozzásimult, és kérte, hadd menjen el a mama után, és meg is 
halt a gyerek. 

Lk 11,9 …Kérje-
tek és adatik 
nektek: keres-
setek és talál-
tok, zörgesse-
tek és meg-
nyittatik nék-
tek. Nagyon-

nagyon szép 
volt, de főleg 

szívfájdító. 
Olyan jó, mi-
kor még valaki 

így szereti az Istent! Olyan jó, mikor még butuska gyermekként 
bújhatunk Hozzá! Olyan nagyon jó végtelenül tudatlannak és egy-

szerűnek lenni! Nem is tudják az emberek, mennyire jó! Annyira 
irigyeltem a gyereket… én tudom milyen érzés ez. A legjobb, a leg-
szebb, a leggyöngédebb, s nagyon fájdalmas nekem, hogy ma már 

nem ilyen gyermeki a viszonyom Istennel. Én annyira szeretnék 
mindig csak a kisgyereke maradni, de sajnos engem felnőttként 

kezel. Racionálisan, logikusan, semmi szentimentalizmus. Jéghi-
deg logikával, mégis irgalmas szeretetettel. De nagyon vágyódóm, 
hogy olyan módon szeressen az Isten, ahogy régen, ahogy a naiv 

gyermek. Sajnos felnőttem. Most is szeret, vigyáz rám, segítőket 
küld, de nagyon nehéz, mert dolgoznom kell, és nincs többé nya-
valygás, buta értetlenség. Isten, amit vetett, le is aratja. Szigorú, 

de igazságos. Tudom, én ezt vállaltam. De ebben a lélektelen vi-
lágban időnként kegyetlenül vágyódom az ilyen szeretet után. Az 
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emberek is félnek engem szeretni, azt hiszik, én erős vagyok. Nem 
hinném, hogy annyira az lennék, hogy félni kelljen tőlem. 

Isten megint eszembe juttatta a „villanydrótos” hasonlatát. Azt 
mondta nekem, hogy nem szenvednék többet, ha a testemet nem 

nézném, azt sem, mi van körülöttem. Csak Őt szolgálnám, és 
semmi más nem érdekelne csak az, hogyan áramlik át rajtam a 
Fénye. Láttatta velem a drótot, amivé lettem. Nem éreztem semmit, 
nem hallottam semmit, csak egyre áramlott át rajtam, mint egy csö-
vön, az Ő ereje. Megértettem, nincs más dolgom, csak ezt tenni. Ez 
lesz az én karácsonyi ajándékom Jézus Krisztusnak.  
Láttam, minél szélesebben teszem ezt a csatlakozást, annál több 
ember tud rákapcsolódni. Teljesen megszűntem. Csak a Fényre fi-
gyeltem, nem fájt semmi, nem érdekelt senki és semmi.  
Azt mondta Isten, ha ennyire nem figyelek másra, csak rá, akkor 
rájönnek, tehetetlenek velem, és békém lesz. Ezt gyakoroltatta is 
velem. Nagyon fontos volt, hogy megértsem, ha teljesen feladom 
magam, akkor mindent megnyerek! Misén meg tudtam tenni, s na-
gyon jó volt, ezt az igaz utat még sokat kell gyakorolnom. 
Azt is megtudtam, hogy itt a földön minimum hozzám hasonló 
emberek kellenek a többi ember visszaviteléhez, mert azok any-

nyira süketek, hogy nem hallanak mást, csak az emberi hangot. 
Minél szélesebben folyik át rajtam a Fény, minél jobban feladom 

magam, annál több ember menekül meg. Azt is láttam, hogy akik 
csak a vezeték közelében vannak, azok is megmenekülhetnek, 
mert a mágneses tere vonzza őket, de egyedül nagyon nehezen 

sikerülhet nekik. 
Beletettem a vezetékbe egész Magyarországot. Ha dolgozni kell, 
hát ne kíméljem magam. Látod Uram, máris dolgozom. 
Istenem, mikor simogatsz meg úgy, ahogyan azt a kisgyermeket. 
Hidd el, az vagyok még én is, ha nagyra nőttem is. Szeretlek Uram, 
halálosan szeretlek. Haza mennék már, de tudom, nem siránko-
zom, még dolgoznom kell. Megyek, s nem félek.  
Biblia: Zsolt. 5,13 Mert Te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a 
Te jóságoddal, mint egy pajzzsal. 
Irodalom: Biblia Szt. István T. 

 

A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA 
Párt elnöke, 25 éve az AQUILA kat. közösség létrehozója és vezetője. 
Két könyve jelent meg (Akinek füle van a hallásra, az hallja meg, 
valamint A misztikus teológia alapjai) és egy Hazafelé címmel 
folyamatban van. Publikációi megtekinthetőek a www.aqp.hu valamint a 
http://www.sasmarta.eoldal.hu oldalon. 
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