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Ketika menetapkan nama ini menjadi nama buah hati kami yang berjenis kelamin laki laki, banyak yang
bertanya " Kok namanya kaya cewek, padahal bayinya cowok ". Seperti orang tua lain yang memberikan
makna melalui nama untuk sang bayi, demikian pula kami.
APUILA merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yang berarti RAJAWALI, kata yang sama
dengan arti yang sama pula adalah kata AQUILA, dan memang di Indonesia nama ini lebih dipakai untuk
perempuan. Ketika kami mengerti bahwa APUILA = RAJAWALI, kami semakin yakin untuk
menetapkan nama ini menjadi nama untuk buah hati kami.
banyak filosofi tentang RAJAWALI,
dari sebuah blog kompas " http://www.kompasiana.com/christiesuharto "
" Rajawali memang dikenal sebagai 'the king of bird'. Ketngguhannya untuk terbang, membuat rajawali
menjadi penguasa langit. Di tunjang dengan mata dan visualnya yang tajam, rajawali di kenal sebagai
burung pemangsa dan pendeteksi yang akurat. Filosofi inilah yang banyak di adopsi sebagai 'brand
image' bagi banyak kesempatan, seperti di tulis di atas, bahwa usahanya atau bisnisnya di harapkan
dapat melesat tinggi seperti rajawali serta memiliki visi jauh ke depan.
Di antara berbagai kelebihannya, rajawali di nilai memiliki sifat yang peka namun tenang membaca
situasi. Rajawali adalah burung yang memiliki 'aerodinamika' yang sempurna. Dengan sayap yang lebih
besar dari tubuhnya, rajawali memiliki kestabilan saat melayang2 di udara. Karena kerja sayap lebih
banyak untuk melayang di bandingkan untuk mengepak-ngepak, maka rajawali tidak pernah lelah saat
berada di langit. "
dari "https://jpminiestry.wordpress.com"
" Rajawali adalah mahluk ciptaan Tuhan yang sangat indah. Alkitab menuliskan mengenai rajawali
sebanyak 38 kali, jauh lebih banyak dibandingkan merpati atau jenis burung lainnya. Seekor rajawali
dewasa memiliki tinggi badan sekitar 90 cm, dan bentangan sayap sepanjang 2 m. Ia membangun
sarangnya di puncak-puncak gunung. "
“ Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan
dan tidak menjadi lelah ” Yesaya 40:31
dari kutipan ayat Alkitab diatas pun terlihat bahwa rajawali adalah sosok yang tangguh dan pantang
menyerah !
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