
- 5 - 

Az ember élete, halála és a halál utáni folytatás… 

Minket Istenen kívül senki sem működtet, és szabadok vagyunk 
mindenféle földi érdektől, nem fogjuk sem politikai, sem semmiféle más 
érdekből cenzúrázni a beadott cikkeket. A közlés legfontosabb kritéri-
uma elsősorban az, hogy a fenti szellemben íródott-e a mondandója, 
megfelel-e ennek a kitágított horizontnak, fogalmazása és mondandója 
tekintetében megfelelően igényes-e, hordoz-e logikát, újszerű gondolko-
dást. Nem számít a szerző vallási és politikai hovatartozása, ha nem tá-
madja az Istenhitünket. 

Semmiféle erőltetett, igazi értékeket nem hordozó, plágiumgya-
nús terméket sem fogadunk el! 

Egyéniségek írásai kellenek. 
M. Blondel 

Minél többet tud az ember, 
minél többje van, minél több ő maga, 

annál inkább tudatára ébred annak, 
hogy nincs semmije, nem tud semmit, 

hogy nem az, amit akar. 

Nyíri T.: Filozófiatörténet (1983), 15.2.2. fej., 494. o. 

 

 
Vargáné Pável Márta 
Az ember élete, halála és a halál utáni folyta-

tás… 

III./III.    az  utolsó rész.  
 
EZ A CIKKSOROZAT NEM A KÉRDÉS MÉLY ELEMZÉSÉ-
RŐL SZÓL, MERT EBBEN A TÉMAKÖRBEN NAGYON SOK 
NÍVÓS, ALAPOS ÍRÁS LÁTOTT NAPVILÁGOT. SOKKAL 

INKÁBB A JELENSÉG EL NEM FOGADOTTSÁGÁNAK, MEGÍTÉLÉSÉNEK KRITI-
KÁJÁT GYAKOROLOM EBBEN AZ ÍRÁSBAN.  

 
 Magunkra vagyunk-e hagyva, vagy van valami felsőbb rendező hatalom 

felettünk, akihez menekülhetünk? Ha igen, hogyan?    
 
Tudom, a legfontosabb, legizgatóbb, egyben a legkényesebb kérdések 
közé tartozik, mi lesz a halál után. Most csak abból a kiinduló helyzetből 
tudjuk folytatni, hogy van lét a halál után. S máris kellemetlen dolgokat 
kell feszegetnem. 
Milyen létről beszélek? Mi/milyen rész képviseli az ember halála után a 
létet? Erre a teológia viszonylag egyszerű választ ad, hogy a halhatatlan 
lélek. 
Abban a mesésnek tűnő felfogásban nem tudok partner lenni, hogy majd 
valamiféle egymásra ismerő, szülőkkel stb. találkozó formában leszünk. 
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Az is komolytalannak tűnik, hogy valahol együtt leszünk pl. mennyor-
szág, tisztítótűz, pokol. Ugyanis tér, idő vélhetőleg itt, ebben a formában 
nekünk van, így másfajta létben erről így nem beszélhetünk. Ha pedig 
nem, akkor hol lehetne a hely? ... 
Nagyon más az a lét, mint amit bármilyen nagy képzelőerővel végig 
gondolhatunk. Miért is? Szinte semmiben sem hasonlít ehhez, amiben 
most élünk. Ezt egy zen történet jól szemlélteti1 
Megrémülve attól, hogy a Mester minden, Istenről szóló hitbéli állítást össze-
tört, az egyik tanítvány így kiáltott fel: 
- Semmim sem maradt, amiben megkapaszkodhatnék! 
- Ezt mondja a madárfióka is, amikor kilökik a fészkéből – válaszolta rá a Mester. 
Később pedig ezt mondta: 
- Hogyan is képzelheted azt, hogy repülsz, amikor hited fészkében ülsz bizton-
ságosan? Az nem repülés! Az csak szárnyaid csapkodása! 
  
Térjünk vissza pl. a mennyországhoz 2, melyről II. János Pál pápa egy 
vatikáni pápai kihallgatáson így beszélt: 
"a mennyország nem elvont fogalom, és nem is konkrét fizikai értelemben vett 
tér az égben, a felhők között, hanem az üdvözülés állapota, a Szentháromsággal 
(Istennel, Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel) való élő és személyes kapcsolat" 
Nos, ez teljesen jó, így a mondandómat is abszolút alátámasztja. Igen 
ezek a régi katekizmusban tanult dolgok, amik népiesen vannak megfo-
galmazva, a nem vájt fülű tömegnek félreérthetőek. Olyannyira belénk 
van szocializálva, hogy a klinikai halálból visszatérők is rögtön elmesé-
lik, kivel találkoztak, lehetőleg valami gyönyörű mezőn stb. 
Ha a valósághoz akarunk közelíteni, elmondhatjuk, hogy a halál utáni 
lét állapotokban élhető meg, és nem helyekről, időkről beszélünk, hanem 
a lélek állapotairól. /Azt hogy ezeket a nagyon variáns állapotokat, ho-
gyan és mivel idézhetjük elő, az egy könyv témája lenne, így erről most 
nem tudok írni./ 
 
Újra felteszem a kérdést; Magunkra vagyunk-e hagyva, vagy van valami fel-
sőbb „rendező” hatalom felettünk, akihez menekülhetünk?   
Nem gondolom, hogy az a lény, aki eddig emberi testben volt, értékét 
vesztette volna, amikor lekopik róla a teste a legfelsőbb erő, értelem szá-
mára. Igazán csak most kezdődnek a dolgok. Nem valószínű, hogy va-
lamiféle tőlünk független rendezésről van szó, hanem konklúziókról, és 
következményekről. Végül is szabad akaratunknál fogva mindent mi in-
tézünk el magunknak. Mi adjuk le az itt töltött életünk során a jelzéseket 
a kvalitásunkról.   
Sajnos, vagy hála Istennek, a similis simile elv is működik, mert az vilá-
gos, hogy a fel nem készült lélek az Isten Fényét, ami az abszolútum, 

                                       
1 http://belsooazis.hu/zen.belsooazis 
2 http://www.origo.hu/nagyvilag/19990721apapa.html  

http://www.origo.hu/nagyvilag/19990721apapa.html
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ergo a legerősebb, nem bírja ki, belepusztulna. Nos, arra kell halálunkig 
készülődni, hogy valami szinten megüssük az elviselhetőséget.3 Hogy 
testünk elhagyása után milyen állapotba kerülünk, azt az eddigiek ered-
ményeként kaphatjuk meg. És ez nem valami bíróság, hanem egysze-
rűen az affinitás elve, amihez eddig vonzódott az ember, a test elhagyása 
után is ahhoz fog. Nem lennénk elhagyatva, ha életünk folyamán mi sem 
hagytuk volna el azt, akinek odaát várnia kellene, illetve akihez kibírjuk, 
hogy tartozzunk, vagy a létében lehessünk. /Mondom ezt inkább hitta-
nárosan, mint filozofikus szemléletben./  
Nem játék a transzcendens létben megélni azt, amiről ideát tudomást 
sem akartunk venni. Olyannyira más és felfoghatatlan, hogy maga már 
ez a másság is elképzelhetetlen, megélni meg egyenesen sokkoló.  A 
földi test egy buta burok, amiben a lény egy időre talán még a gondol-
kodás luxusát is elfeledi, de ennek később megvannak a negatív hatásai 
is. 
 

 Konkrétan mi van a halál után, mert erről is csak vallásilag homályos 
utalások vannak.   

 
Az a szó, hogy van, már maga érdekes fogalom, mert az ember a jelen 
időt nemigen ismeri, csak a múltat és a jövőt. Isten transzcendens világa 
pedig folyamatosan VAN, a soha nem változó jelen idő. A földi ember-
nek a van mást jelent, azt, ami megfogható vagy érzékeivel megtapasz-
talható, de ebbe nem tartozik bele a materiális érzékelésen túli megélés. 
Mivel a halállal a materiális világban való jelenlét is véget ér, így az ösz-
szes fogalmunknak is vége van, pl. idő, tér, fizikai fájdalmak. Mi is a van, 
semmi szinten sem az, amit a hívő tömeg vár4. Nem lesz forma, semmi 
olyan, amit eddig elképzeltek. A transzcendens világ nem alkalmazko-
dik a jelen, tudatilag jól berendezett világunkhoz. De valami szinten, 
míg a végső visszamenetel be nem következik, mégis lesznek variációk, 
amelyek valószínűleg nem egyeznek meg azzal, ami a Földön volt. 
Abban biztos vagyok5 – transzcendens tapasztalataim, és több ezer év 
alatt előttem járók tapasztalatai illetve filozófiai megközelítései után –, 
hogy akkor kezdődik az igazi Van, amikor ezt befejeztük. Erről tehát 
többen is hasonlóan gondolkoztak, alább kettő példát is megemlítek. 

                                       
3 Értem ez alatt azt pl., hogy a papír, ha nem válik olyanná, ami éghetetlen, 

akkor egy pillanat alatt eltűnik a tűzben. A lélek sem bírja Isten abszolút fé-

nyét, erejét, csak ha valamilyen szinten szoktatja magát hozzá, vagy alkal-

massá válik „elviselésére”.. 
4 A hitetlen meg semmit sem vár… 
5 Tudom, ez nem tudományos bizonyíték. 
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www.c3.hu/~tillmann/egyebek/arsvitae/text/HADOTPHI.RTF 

Ahogy Metrodorosz, Epikureusz tanítványa mondja: “Emlékezz arra, hogy te, 
aki halandó vagy és csak korlátozott élettel rendelkezel, a természetről való meg-
gondolásaidon át felemelkedtél az örökkévalóságig és a dolgok végtelenjéig, és 
hogy láttad mindazt, ami volt és lesz.”6 És Marcus Aurelius7 szerint “az em-
beri lélek bejárja az egész világot és az azt körülvevő űrt; kiterjeszkedik az örök-
kévalóság végtelenségébe, és elgondolja a mindenség periodikus újjászületését”. 

Ha a kezdet az, amit leírtam, akkor vége is az, és különösen öröm olvasni 
az alábbi írást, ami a hellenizmus jegyében íródott, és más szavakkal 
ugyan, de ugyanazt vallja, amit magam is! 
Plótinosz kozmológiája szerint az emanáció utolsó állomása az arisztotelészi ér-
telemben vett anyag, amelynek kiegészítő lételve a forma (vö. Enn. I, 8, 9). A 
filozófus az emanációt fénylő sugárzáshoz hasonlítja, amely egyre gyengébbé 
válik, s abban a sötétségben végződik, amely az önmagában vett anyag. Az 
anyag az érthetőség és a fény hiánya (szterészisz). Az anyag csak annyiban ért-
hető, s csak annyiban világlik ki e sötétségből, amennyiben kiegészítő lételve a 
forma. Az anyag a rossz forrása (Plótinosz állítólag szégyellte, hogy testben kell 
élnie). Ennek ellenére a filozófus nem becsüli le teljesen az érzékelhető világot, 
hiszen az mégiscsak a Világlélek műve és az érthető világ képmása (vö. Enn. II, 9, 4). 

vaciegyhazmegye.hu/letoltes/96.html 

Ergo, az emanáció megfordulhat, a lélek kifényesedhet, és ha ezt megte-
szi, akkor visszanyerheti eredeti állapotát. Amíg ez nem történik meg, 
addig sajnos csak a kellemetlenségek maradnak. 
 
 

 Mi van az egész után, folytatódik, meddig tart?   
 

Itt is erősen megoszlanak a vélemények. Mivel a téma közkedvelt, ren-
geteg vélemény, felfogás látott napvilágot. Biztosnak tartom, hogy a lé-
lek „útja” a végtelenségig nem folytatódhat, mert akkor értelmét vesz-
tené az egész jelenség. Tehát, ha azt írom, hogy a végtelenségig nem foly-
tatódik, akkor az is lehet, hogy igazuk van a keleti egyházaknak, és van 
egyfajta (nem zárt) körfolyamat, ebben az esetben – ezzel a véleményem-
mel – nem vallom a katolikus normákat, mert ezt a felfogást nem támo-
gatják (habár meg tudnám védelmezni akár bibliai alapon is). Viszont 
nyitott vélekedésre lenne szükség az eddig megtagadott zseniális ősöket 
is figyelembe véve, valamint a transzcendens élmények hatására más-
ként is lehet és kell is gondolkozni. Nem akarok direkt ellenkezni vagy 
ellenállni, de mégis úgy vélem, fel kell tenni a hipotéziseinket, hangosan 

                                       
6 Metrodorosz 37. fr.,in. A. Körte: Metrodori Epicurei fragmenta...Jahrbücher für 

classische Philologie, Supplementband 17., 1890. 557. o. 
7 Marcus Aurelius Elmélkedései (Bp. 1974.) IX,1. 
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kell elmélkedni, hátha ez előbbre viszi az ember létének lényegét érintő 
felismerésünket. 
K. Rahner érdekes véleményen van pl. ,,A ma és a holnap egyházában 
(...) ennek a közösségnek olyan lelki emberekből kellene állnia, akik 
közvetlenül találkoztak Istennel, nem pedig olyanokból, akik az egy-
házat arra használják, hogy végül is ne kelljen Istennel szembenéz-
niük az ő szabad megragadhatatlanságában?” 
http://vigilia.hu/regihonlap/2005/1/lukacs.htm  

Mi a helyzet akkor, ha Istennel való találkozásnál Isten mélyebben, töb-
bet, másként és olyat is mond, amit eddig tagadtak? Akkor Isten hazu-
dik, vagy az elmélkedő rosszul észlel, ha eddig azonban mindig jól el-
mélkedett, akkor miért éppen ezekben a kérdésekben tévedne? Vagy 
van valami más, pl. okok sorozata, hogy miért nem látunk/láthatunk 
tisztán? Pl. a hatalom nem akarja, jól meg vannak a vezetők úgy, aho-
gyan eddig? Vagy ilyen lehet a zárt/konzervatív kényelmesség, sok 
munka lenne végiggondolni, elmélkedni – melyet nem is tudnak, mert 
ez inkább misztikusok adománya. Nagyon mély (értsd: jó értelemben 
mély, belsőséges, misztikus) lelki állapotban kell lenni ahhoz, hogy meg-
halljuk Isten közvetlen mondandóját, majd ennek nyomán kellene átdol-
gozni az egészet. De az akadályoztatásba belejátszhat bizonyos fajta (ha-
talmi) gőg vagy félelem stb. is. 
A testi halál utáni folytatás csak a léleknek adatik meg, ez pedig találko-
zás, illetve Istenre való „ráismerés” olyan fokban, ahogyan a lélek képes 
rá. Az már rázósabb kérdés, hogy ezt követően mi lesz a lélekkel. Talán 
– ami nem veri ki a biztosítékot – azt tudom mondani, lelki állapotának 
megfelelő „környezetbe” kerül. 
Ugyanakkor sokan vannak, akik érteni vélik, vagy értik is a dolgok lé-
nyegét, többen pedig olcsó kifogásokkal mondanak nemet, holott na-
gyon kilátszik a lóláb, hogy ezek csak üres, megfontolás nélküli, vitára 
alkalmatlan kifogások. 

http://www.keresztenyszo.katolikhos.ro/archivum/2014/november/2.html  

Gál Rowenna: CSAK EGYSZER A FÖLDÖN? „[…] A görög gondolkodók 
szerint a cél nem az örökös reinkarnálódás, hogy ezáltal halhatatlanná váljunk, 
hanem az ettől való szabadulás. […] A reinkarnáció folyamata egy kockázat-
mentes folyamat tehát, amely arra szolgál, hogy a különböző kimenetelű élet-
kísérletekben az én egzisztenciája fokozatosan felküzdhesse magát a valódi érett-
séghez. […]„ 

Gál Rowenna írása tetszik, mert gondolatokkal teli. Nem tudom valót-
lannak gondolni a görög gondolkodók által megnevezett célt, mégsem 
teljesen igaz. Valóban nem cél a reinkarnálódás, és ha minden keresz-
tény valóban Krisztus követő lenne, akkor ennek szóba sem kellene 
jönni. Mivel még a keresztények sem 100%-ig Krisztus követők (még ha 
az ájtatosabbak azt is hiszik magukról…), így nem tudnak Theósziszt 

http://vigilia.hu/regihonlap/2005/1/lukacs.htm
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megélni, akkor mi marad? Ha Isten abszolút jóságos /és az!/, akkor nem 
látok kifogást abban, hogy ismét lehetőséget kapjon a lélek, mivel nem 
tudott végleg hazamenni az Istenhez. Viszont valóban meg kell szaba-
dulni a forgástól. Főleg azért, mert a /feltételezett/ reinkarnáció nem 
lehet végső megoldás, és nem is veszélytelen. Úgy kellene felfogni a földi 
létet, hogy ez az észhez térés ideje (és nem a szórakozásoké, nem a fék-
telen vásárlásoké), de ahogyan lehetnek emelkedések, lehetnek zuhaná-
sok is. Nagyon célszerű lenne mindenkinek hinni a reinkarnációban, ak-
kor nem mernék félvállról venni Krisztust és a földi életüket sem. Min-
denkinek, aki ember, meg kellene tudnia, hogy ez az egész nem játék, ez 
a legveszélyesebb dolog, amit el lehet képzelni, hogy (most itt) életet ké-
rünk.  Jézus Krisztus éppen ebből a veszélyes folyamatból akar kitépni 
bennünket, és egyedül Ő meg is teheti! 
Nos, itt a válaszom, az elpocsékolt, nem Istenre néző élettől nagyobb tra-
gédia elképzelhetetlen számomra, írom ezt akkor is, mikor tudom, hogy 
a mai tudományos világszemléletben ez inkább hitbeli dolog, mint tu-
dományos.  
  

 Mi a biocentrizmus ? 
 
Kérdésem, mi az anyagi világ, az illúzió és az „állapotok” megélése kö-
zötti különbség. Meglepő lehet ez a három egyben, mégis a 
biocentrizmus előtt ezt tisztázni kellene.  
Azt, hogy mi az anyag, ennek a cikksorozatnak első részében már meg-
tárgyaltuk.  
Azt, hogy mi az illúzió, az még köztudott, de hogy a létezésünket illető-

leg mit jelent, az már 
érdekesebb kérdés.  Ez 
a kép valamennyire 
magyarázza azt, hogy 
mi is a maya, ugyanis 
az üvegasztalon jól 
látszik az asztallap a 
rajta lévő madárral, 
mégis ott van az ég-
bolt is és a fenti fák 
lombja is, holott az va-
lójában nincs ott. Ez 
egy vetülés – ez sem 
ilyen egyszerű, mesz-
szire vezető okokból 
indul ki –, de most ta-

http://en.wikipedia.org/wiki/Biocentric_universe
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lán valóságosnak vehető. Mi vetít? A lelki/tudati állapotom? 
A keleti egyházakat ismerve egy érdekes felfogást láthatunk, hogyan ér-
tik a létünket illúziónak, amit megfogalmazva mayának hívnak. Ezen 
lehet vitatkozni, és nagyon kemény állításnak is tűnik, de még nem nyert 
bizonyítást, hogy igaz vagy nem, viszont a fizikusok, matematikusok 
sokszor ehhez nagyon hasonló elméleteket adnak elő...! Filozofikusan 
viszont el lehet gondolkodni e dolgok felett is, és ha igaz lenne, akkor 
meg kellene keresni, hogy ki kelti az illúziót, az pedig senki más sem 
lehet, csak az ember maga. Ha ez is igaz lenne, akkor szembe kellene 
nézni az ember akarati, tudati erejével is. Innentől – kiszabadítva a „fe-
nevadat”, veszélyessé is válhatna a társadalomra nézve, ha mindenki tu-
datosan tudná magát „használni” nem feltétlen pozitív irányban.  

http://kollektivum.hu/wp/elet-halal-utan-bizonyit-kvantumfizika/ „A biocentrizmus Robert 
Lanza nevéhez fűződik, aki azt állítja, hogy „az élet hozza létre a világegyetemet 
és nem fordítva”. Ez a gondolat is megbotránkoztató lehet „avatatlan el-
méknek”, de hozzátenném, nekem ez is elképzelhető azzal a variációval, 
hogy a legfelsőbb értelem/Isten teszi ezt „teremtő” akaratával lehetővé, 
hogy a Belőle eljövő lelkek szabad akarásának segít. 

uo. „Mi azt hisszük, hogy az élet egy fizikai véletlen, de a hosszú kísérlet felveti 
azt a lehetőséget, hogy ennek pontosan az ellentéte az igaz. Bámulatos, hogy ha 
összeadod az életet és a tudatosságot, az egyenletből a tudomány egy nagyobb 
rejtélyét kapod meg. Az biocentrizmus első alapelve az, hogy a realitás magában 
foglalja a tudatosságodat. Mi nem szenvedő alanyai vagyunk a világnak, hanem 
a teremtői…. minden, amit látsz és tapasztalsz most, a tested, a falak, a szoba 
plafonja… minden, amit gondolsz… odakint valójában minden pillanat, amely 
megtörténik, ott van lépésről-lépésre a tudatodban.” 
Ha eléggé értelmesen és odafigyelve olvassuk a Bibliát, az Ószövetség-
ben kifejezetten tiltott az Isten formai ábrázolása, az Újszövetségben Jé-
zus Krisztus finomabban, indirekten, de nagyon sokszor utal arra, hogy 
ne formákban gondolkozzunk. Elmélkedésekben pedig kifejezetten az 
állapotbeli gondolkodásra irányítja a figyelmünket.8 Pl. Lk (Jer. ford.)  
„Isten országának eljöveteléről 20 Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy 
mikor jön el az Isten országa, ezt válaszolta nekik: Az Isten országa nem jön el 
szembetűnő módon. 21 Nem fogják azt mondani: 'íme itt van,' vagy 'amott'. 
Mert az Isten országa köztetek van.” 
Vagy (uo.) Jn 6,61 Jézus tudta magában, hogy tanítványai emiatt zúgolódnak, 
ezért azt mondta nekik: Megbotránkoztat ez titeket? 62 Hát ha majd látjátok az 
Emberfiát fölmenni oda, ahol azelőtt volt?63 A Lélek az, ami éltet, a test nem 
használ semmit. Az igék, amelyeket én mondtam nektek, Lélek és élet. 

                                       
8 Ennek ellenére még a  hierarchikus köztudatban is van olyan, hogy pap  azt 

prédikálja Mózes, Illés és Jézus ülnek egy felhőn ( ez konkrét eset volt, Buda-

pesten…!) 
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Az ember élete, halála és a halál utáni folytatás… 

Nekem ezek eléggé egyértelmű tanítások, maximum az nem hallja meg, 
aki nem akarja. Jézus kimondja, a test nem használ semmit, mi kell ennél 
több? 

http://kollektivum.hu/wp/elet-halal-utan-bizonyit-kvantumfizika/  „A halállal van egy törés a 
tudatosságunk folyamában, és így szünetel a helyhez és az időhöz való kapcso-
lódásunk is. Valójában a biocentrizmus azt mondja, hogy a lehetőségeknek több-
féle kimenetele van. Egyre több és több fizikus kezdi el elfogadni a „több világ” 
kvantumfizikai elméletet, amely azt állítja, hogy végtelen számú univerzum lé-
tezik. Minden megtörténhet az univerzumban. A halál nem létezik ebben a for-
gatókönyvben. Az „Én” érzés csak egy energia, amelyik az agyban működik. De 
az energia sose hal meg; ezt sose lehet lerombolni.” – Robert Lanza 
Véletlen lehet (?), hogy egyszerre és kb. 2500 év alatt is sokan eljutnak 
erre a feltevésre is? Nem hiszek a véletlenekben, maximum nem látjuk 
meg az összefüggéseket. Nem lehet, hogy itt is van igazság? Részemről 
ebben biztos vagyok, csak azt nem tudom, hogy az egészet globálisan, a 
maga valójában nézve mennyire módosulna a „tudott” igazságom... 

http://www.keresztenyszo.katolikhos.ro/archivum/2014/november/2.html  
Gál Rowenna: CSAK EGYSZER A FÖLDÖN? Írásból idézek: 
„Egy másik tudós, Robert Lanza, a Wake Forrest Orvostudományi Egyetem 
professzora szerint a halál nem más, mint illúzió, amelyet az emberi tudat ge-
nerál. A tudós a kvantumfizikára és a biocentrizmusra alapozva állítja: az em-
berek azért hisznek a halálban, mert azt tanították nekik, hogy meghalnak. A tér 
és idő csupán az emberi tudat eszközei, vagyis a halál és a halhatatlanság csakis 
egy olyan világban létezhetnek, amelynek nincsenek tér- és időbeli határai. A 
biocentrizmus végtelen számú párhuzamos világ egyidejű létezését feltételezi, 
és minden, ami megtörténhet, az meg is történik ezekben az univerzumokban, 
így a halál általunk ismert formája nem létezik. Példája szerint az emberi élet 
egy évelő virághoz hasonít, ami a halál után kinyílik egy másik univerzumban.” 

Ha elég messziről néznénk a dolgokat, – maradjunk a virág példánál – 
akkor egy termés lehullik (az ember ezt az életét befejezi), szára télen 
lefagy, majd szinte semmi sem létezik belőle (mikor a földi ember úgy 
veszi, hogy a másik végleg eltávozott, és mivel közben ő is eltávozik, 
nem áll módjában követni az eseményeket, így ezt gondolhatja). Viszont 
tavasszal (egy másik életben) újra kibújik, virít és termést hoz stb.! Ez 
így egy kontinuitás. De az emberek egy termési időszakot felölelő időt 
néznek, élnek meg és a téli pusztulást valós pusztulásként élik meg, az 
emberi társadalomban erre szocializált az emberi lény. Érdekessége en-
nek az elvnek az is, hogy sok minden passzolna is az emberre nézve. Pl. 
egy jácint hagyma egyik évben (életben) szép, dús, dupla virágokat hoz, 
majd ha nem ápolják rendesen (nem éli azt a lelki életet, amit kellene, a 
következő évadban már nem szebb, hanem rútabb lesz), elsatnyult virá-
gai évről évre szimplábbak lesznek, még az is lehet, ha más színű társa-
kat kap, akkor kissé elszíneződik, ez főleg a tulipánoknál tapasztalható. 
(Lefordítva: ha az ember adott időszakban rossz társaságba keveredik, 
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Hasonlóságok és különbözőségek Teilhard de Chardin és Karl 
Rahner gondolkodásában 

olyanná lesz, „elszíneződik”...) De, ha a virágot kiveszik a földjéből – 
más fajta létet kap… –,ezzel jobbá teszik (más körülmények, jobb élet, 
sokat törődik a lelki minőségével), akkor egyre szebbé is lehet. Persze ez 
az elv sem tökéletes, mert a keletkezésre és a végső pusztulásra nem ad 
választ, sem arra, van-e végső pusztulás (virágnál lehet, de az sem biz-
tos.) Ekkor még csak nagyon egyszerűsítve, a három dimenzióból néz-
tük a dolgokat, pedig a valóság ettől iszonyatosan másabb és bonyolul-
tabb. 
Közben ott a kisördög, hogy mi van, ha mégsem így van, és másként 
működik, vagy valós a megsemmisülés. 
 
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. Pub-
likációi megtekinthetőek a www.aqp.hu valamint a 
http://www.sasmarta.eoldal.hu oldalon. 
 

 

Az alábbi cikk elé a szerkesztő megjegyzése: 
Az AQUILA igényes szellemi életet él, és tanulmányokat is folytat. Az alább 
olvasható mű egy ilyen magas szintű szellemi terméke az AQUILA 
„harmadrend”egyik oszlopos tagjának. 

 
 Marton Janka     
„Igneus est Ollis Vigor et Celestis Origo” 
Tűz az energiájuk és égi az eredetük9 
 
Isten jelen-létének hírnökei 

Hasonlóságok és különbözőségek Teilhard de 

Chardin és Karl Rahner gondolkodásában 

 
Bevezetés 
Tizenhét évesen találkoztam először Teilhard-ral: a legelső alkalommal, 
amikor a csoportba jöttem, az elmélkedés tárgya a sztyeppéken bemuta-
tott magányos miséje volt. Ahogy Teilhard a semmi közepére kivetve 

                                       
9A Teilhard-család címerének jelmondata, idézet Vergiliustól. Joseph Teilhard 

de Chardin: Testvérem, Pierre. Golen Károly (szerk.): Vallomások Teilhard-ról. 

Róma, 1984. p.10. 

http://www.aqp.hu/
http://www.sasmarta.eoldal.hu/

