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Létezik-e felesleges élőlény/életforma? 

Pável Márta 

Létezik-e felesleges élőlény/életforma? 

Nem tudom, hova sorolnám az írásomat, leginkább 
emberkutatásra gondolnék. 

A cikkemben hármas megközelítést alkalmazok a 
kérdéseim megválaszolására:  

1. Találgatások, mert ezek a hétköznapi, sokszor önző ember 
kérdései.  

2. Materialista, a gondolkodásból Istent kizáró megközelítés.  
3. Isten elmélkedésekben mit „közöl”, s ha ez a világnak most nem 

tudományos, nem baj (majd az lesz), de legalább igaz. 
 
Ha nem nézném azt, hogy a hitem szerint okkal, isteni okkal van 

minden, akkor fel kellene tennem a kérdést; van-e valós célra 

irányultság, vagy a genetika határoz meg mindent? S a mai szélsőséges 

kvantitatív és kvalitatív állapotok csak evolúciós zsákutcák, téveszmék, 

vagy entrópikus hatások halmaza is lehet? (2) Mi az igazság? 

(1) A látható különbözőségek szülik a kérdést, miért jó, miért kell egy 

apró kis virág pl. a százszorszép, mikor ott van az óriási tölcsérvirág is. 

Miért kell okos, ravasz, csillagokat kutató ember, mikor ugyanott van a 

kis lényegtelenek tűnő dolgokat felnagyító ember is? 

Szemlélve az embereket, feltűnő különbségek vannak, aszerint, hogy 

kicsi, vagy óriás a kvalitásuk. (Ezen különbségek megfelelő távolságból 

elenyészőnek tűnnek, másik dimenzióból az emberiségről egy globális kép alakulhat 

ki. De vannak, akik mélyebbre néznek, azok időnként látnak is.) Még ez akkor is 

igaz, ha nem nézem azokat, akiknek a normalitásával is komoly gondok 

vannak, mert ők sincsenek kevesen.  

Ha az ember azonos dimenzióból /közelről/ nézegeti embertársait, 

akkor rá kell jönnie, hogy némelyek - számomra - olyan pitiáner 

dolgokkal van elfoglalva, pl. vízben vagy sörben főzze kukoricát (reggeli 

„nívós”TV műsor témája), vagy, jaj, felment a kocsimra a macska, vajon 

melyik lehetett? Olyan - nekem elképesztő - semmiségeken, dolgokon 

problémáznak, hogy most ez a tyúkja tojik vagy nem, vagy a körmeit 

hogyan festette ki a manikűrös, de most nem kapta azt a piros szint, amit 

akart, s nem megy a ruháihoz, amin időnként sírni lehetne. Nekem 

végtelenül idegesítő dolgok ezek. (1) Valószínűleg nem is bölcs, hogy ezt 

észreveszem. 

(1) Napestig folytathatnám ezeket a hiábavalóságokat, de a másik 

oldalon meg ott van az az ember, aki azon gondolkodik, hogy tudná az 
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emberiség általános színvonalát feljebb emelni, hogy tudná felrázni 

őket, hogy tudna már tudatosabb lelket önteni beléjük. Hogyan tudnám 

elmondani; hogy Te, Ember, sokkal több vagy, mint aminek hiszed 

magad. Tépelődőm, hogy az egész univerzumi rendszerben mi az, ami 

alapvető, mi tér el ettől. 

(2 = materialista) Csak önmagunkat reprodukáló lényeknek kellene 

lenni, s aki eltér az a zavaró, vagy fordítva. Önző gének határoznak meg 

mindent...! Ha ez igaz lenne, akkor a véleményem szerint, semmi 

értelme sem lenne az egész megvalósult világegyetemnek, meg az itt 

töltött időnek, szenvedésnek, magunkra ébredésnek. HA ez igaz lenne, 

akkor ezzel megmagyarázhatnák az antiszociális, önző, antihumánus 

emberek a viselkedésüket, ami csak egóból, és habzsolásból áll. Ha ez 

igaz lenne, akkor senkinek sem kellene törődni senkivel, a gyerekeinkkel 

sem, a szüleinkkel meg pláne nem /megtette a kötelességét fölösleges, 

csak nyűg.../, az állatokkal sem, mert a materialista elvek szerint 

mindenki csak a genetika miatt van, a mindent eldöntő evolúciós 

hatásnak kitéve alakul, vagy nem. Viszont, ha kell, akkor az ember 

magán belül miért lehet sótlan, szinte egyrétegű, unott, annak nincs 

helye a rendszerben vagy elérte az entrópikus hatás, s ő van a helyén? 

De hova lett akkor az életének a célja? 

(1) Nem ez így nem igaz, nem lehet igaz, mert akkor az a hatalmas 

rendszer - keletkezése okán is - egészen hiábavaló, értelmetlen lenne. 

Nem kellene szeretni sem. De mégis ott a lelkünkben, az állati lelkekben is 

a szeretet. Sőt ott a kiolthatatlan vágy is a szeretetre, szerintem csak 

ennek megadása vagy nem léte határoz meg jelentős dolgokat a lények 

életében. Még a növények is jobban virulnak, ha szeretik őket, az 

emberiségre még inkább igaz ez. Nos, itt egy cáfolata ennek a fentiekben 

említett materialista nézetnek. Mindezek tudatában kérdés, (2) akkor ez 

hogyan jönne össze a genetikával (ami önző gén stb.) az evolúcióval, 

meg az entrópiával stb.? Azt ugyan nem cáfolhatjuk, hogy a 

biológiai/kémiai, biofizikai lelkes lények alakításában ezek a 

folyamatok vannak, belejátszanak, de mi módon, mi célból, melyik, 

hogyan alakultat át, ez erősen kérdéses. 

(1) Mindennek ellentmondana az, amikor Jézus Krisztus anno a Földön 

volt, a legfőbb parancsnak a szeretetet adta. Véletlen lenne? Azon kívül, 

hogy Istennél semmi sem lehetetlen, akkor ez sem véletlen, mert pont ez 

emel ki a biológiai katyvaszból, s ezzel kezdődik a felemelkedés az igazi 

emberré válás az égre nézésünkkel. 
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Sokféleség van, ami néha értelmetlennek, sőt feleslegesnek is tűnik, de 

nem tudhatjuk, mit hoz ki ebből ez az egész rendszer. Van olyan jelenség 

is - ami ismert -, hogy részeg ember, kisgyerek nem üti meg annyira 

magát, mert tudatosan nem tudja, hogy megütheti..., így lehet, hogy 

ezek a kisstílű, egyszerűbb emberek is csak kicsit „ütik” meg magukat. 

(1) Kell a sokféleség, mert ha azt nézzük, hogy nem mindenki alkalmas 

sebésznek, de szalagmunkásnak sem, akkor igenis szükséges a 

képeségek különbözősége, mert ettől lesz kompletté az emberiség 

működése. 

(3= Isten megkérdezése). Láttam egy színes nagy kakast. Kérdést is 

kaptam mellé; ennek csak a felső díszes, nagy tollai vannak, vagy 

vannak alul pihéi is? Elszégyelltem magamat, és megértettem. A kis 

képességűek a pihék, akik ugyanúgy kellenek: melegítenek. szigetelnek, 

amit a látványos (nagy lelkek) fedőtollai fednek, és tőlük nem látni az 

egészet. A pihéket védeni kell. 

(1) E sokféleséget képezi az egész élővilág, pl. a mezők, a kertek virágai 

is. Ott van a kéknefelejcs, ilyen apró virágokkal és ott van a babarózsa 

vagy a tölcsérvirág, amiben tízszer - százszor elfér a nefelejcs. 

Ugyanakkor az is szép, ha sok van, nagyon tetszetős, igaz, hogy a 

másikból egy is elég. Na most, ettől színes, sokrétű az életünk, de kell-e, 

hogy az legyen, mi ennek az oka? Láthatjuk, vannak mikroszkopikus 

lények és vannak elefántok különböző cselekvéssel, okkal. Nem lehet azt 

kérdezni azonban, hogy melyik fontosabb és melyik nem. Nem 

tudhatjuk, hogy ebben az egész - nekünk tán - kaotikus létben minek mi 

a szerepe. 

(3) Isten kérdése a lelkemben: honnan tudom, hogy szemmel nem 

látható, de velünk élő lényeknek melyik növény, állat hasznos? Ma 

nézegettél egy jelentéktelen menta virágot, s rajta szorgalmasan 

gyűjtögető méhet. Kellenek egymásnak.  Így van ez mindennel még 

akkor is, ha nem fogjátok fel. Az én szeretetembe minden belefér. 

(1) Megvallom, sokszor végtelenül idegesít mikor egy ember, olyan 

„szőke nősen”tölti az idejét, elfecsérli az életét, de teheti, ez a karmája. 

Tudom, és annak ellenére elkeserít az életének az elpocséklása - holott ő 

meg sem értené - s ezt nem leszólásból vagy gőgből mondom, hanem 

sajnos tapasztalatból..., hogy mit nevezek annak, mert köszöni, ő jól van, 

és hagyjam békén a hülyeségeimmel. Már tudom, egy pihe. Mégis 

feszeget a balga kérdés; de miért ne lehetne mindenki egyforma díszes 

toll? Az tán megoldhatatlan működésű társadalmat jelentene? Vagy neki 

is itt a helye, hogy magához képest esetleg fejlődjön. Hiába minden 
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lelkesedésem, bele kell egyezni a másságba, nem lehet erőszakkal 

lelkesedni, sem a segítséget meg nem értett egyénekre ráerőltetni. Ők itt 

a földön ezt a fázist élik, én meg ezt, s akik sokkal feljebb vannak, azok 

meg azt.  

(1) Tudom, nem jól teszem, de mégis nehezen tudom elképzelni, hogy 

ezek a nagyon erősen jelentéklennek látszó dolgok az egész emberiség 

tudatában kell, hogy legyenek. Nem húzzák le az egészet, a sok lúd 

disznót győz alapon? Vagy ez a sorsunk, a sok bűnnel élve ez a 

penitencia, és meg kell küzdeni, hogy felszínen maradjunk, s ezzel 

nehezített a mi haladásunk? Ugyanakkor a sokféleségbe elférjen, de 

ebben kell-e rendszer? Miért kell? Ez a rendszer, amiben élünk, nem 

szelektál? Vagy a vulkánok, cunamik stb. szelekciók, de mennyire 

célirányosak? Vagy azok, csak ezt sem látjuk? Azok-e? Vagy annyira 

nem okos a rendszer, hogy kiszűrje, vagy éppen a kiszűrés - nekünk - 

értelmetlen viselkedés? 

Mielőtt erre választ keresnénk, nézzük meg, mit is fedhet a 

„rendszer”szó, fogalom. Az Univerzumokat, a mindenséget, vagy a 

földi világ működését, a fizikai / kémiai jelenségeket vagy lelkieket? Mi 

a válasz erre (is)? Azt gondolom, minden összefügg mindennel, s lehet, 

hogy az igazi nagy összefüggések természetét nem láthatjuk be a 

behatároltságunk miatt sem. Míg ez így van, az egész rendszert nézve 

„apróbb”kérdéseinkre sem tudunk autentikusan választ kapni/adni, 

ami ugyan nekünk sorsdöntő lenne...!  

Az lenne az ideális, hogy ha mondjuk 20-30%-ot javulna az emberiség 

minősége; szellemi, spirituális, erkölcsi, intellektuális szinten, jobb világ 

lehetne a Földünkön, több szeretet, kevesebb gyilkolás stb... Nem 

gondolom, hogy ezt bűn lenne kívánnom. Szerintem ezt hosszas 

munkával lehetne megvalósítani, amiben döntő szerepe lehetne a 

helyesen, igazi, őszinte, jól tanított vallásosságnak, az ebben nagyon 

nagyot segíthetne. 

E téma közben a lelki befogadás, nyitottság kérdése is fontos, mert ez 

cizellálja a helyzetet, a magasabb fejlettségű lényeket. 

Ha teológiailag, Isten tanításával nézem a dolgokat, akkor a lelki edény 

/vas spirituale/ kérdése is felmerül bennem. Legelőször tudomásom 

szerint Szűzanyát nevezték lelki edénynek, mert magába 

hordozta/fogadja Jézus Krisztust. https://www.imrikzsofia.hu/a-loretoi-litania-mariara-

vonatkoztatott-oszovetsegi-szimbolumai „Az Egyház imádságos nyelvében az edény az 

emberi test képe, átvitt értelemben a szellemi valóság foglalata. A latin “vass” 
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(edény) szó a görög terminológia “skeuos” fordításában árnyaltabb 

jelentéstartalommal bír, hangszert, eszközt is kifejez. Mária, a Lelki edény a 

Szentlélek lakóhelye, ezáltal eszköze is az inkarnációnak.”   

Ennek nyomán egy ideje beszélünk nagy lelki és kis lelki edényű 

emberekről (befogadás mértéke, s ezzel a kegyelmek nagysága szerint is). 

Mondjuk, akinek átvitt értelemben csak gyűszűnyi a lelki edénye, de az 

csurig van töltve, míg a másiknak esetleg egy 200 literes hordó, de alig 

van az alján valami, akkor megint el kell gondolkozni, hogy ki a jobb, 

lelkibb ember, ki teljesített maximálisan. Ebben az esetben azt lehetne 

mondani, hogy akinek a hordónyi, mert így is a gyűszűnek kb. 100 

szorosa van benne, mégis nem teszi meg, amit kell, így az alul teljesített. 

El kell ismerni, a gyűszűnyi a győztes. Pontosan idevág az evangéliumi 

rész a talentumokról. Mt 25,4Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe 

készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. 15Az egyiknek öt 

talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek 

rátermettsége szerint, aztán útra kelt. 16Aki öt talentumot kapott, menten 

elkezdett vele kereskedni, s másik ötöt nyert rajta.17Ugyanígy az is, aki kettőt 

kapott, másik kettőt szerzett. 18Aki egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és 

elrejtette urának pénzét. 19Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és 

számadást tartott. 20Jött, aki öt talentumot kapott, és felmutatta a másik öt 

talentumot: Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt nyertem rajta. – 21Jól 

van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura. – Minthogy a kevésben hű 

voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe! 22Jött az is, aki két talentumot 

kapott, s így szólt: Uram, két talentumot adtál, nézd, másik kettőt szereztem. 

– 23Jól van, te hűséges, derék szolga. Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: 

menj be urad örömébe! 24Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Ez így 

beszélt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Aratsz, ahol nem vetettél, és 

gyűjtesz, ahol nem szórtál. 25Ezért félelmemben mentem, elástam a földbe 

talentumodat. Itt van, ami a tiéd. – 26Te mihaszna, lusta szolga! – kiáltott rá 

ura. – Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, s ott is gyűjtök, ahol nem 

szórtam. 27Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet 

kamatostul kaptam volna vissza. 28Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda 

annak, akinek tíz talentuma van! 29Mert annak, akinek van, még adnak, hogy 

bőven legyen neki; akinek meg nincs, attól még amije van is, elveszik. 30Ezt a 

mihaszna szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás és fogcsikorgatás 

lesz. Míg a gyűszűnyi a maga kicsi voltában is maximális a tette. Talán ők a 

nefelejcsek, tehát nagyon türelmesnek kell lennünk egymáshoz is. 

http://szentiras.hu/SZIT/Mt25 

Tudom, nem oldottam meg a kérdést, csak gondolkoztam, talán el is 

gondolkoztattam az olvasókat. Az egész, ami minket is körülvesz igen 

bonyolult és sokrétű, így türelmesnek alázatosnak, elfogadónak kell 
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lenni minden és az embertársaink felé is. Akkor vagyunk igazán 

„nagyok, emberek, ha uralkodunk az indulatjainkon, s a minket ért 

környezeti ingereket is a helyén tudjuk kezelni. Vélem, ha mi inkább 

racionálisak vagyunk, és szembesülünk azzal, amikor embertársaink 

logikátlanok, de okoskodnak, ha valaki tőlünk lassabb, míg mi vibrálóan 

gyorsak vagyunk, és sokszor úgy érezzük, hogy soha nem mozdul meg 

már, nehéz rendíthetetlennek maradni.   

Vannak dolgok, amiket alapból elfogadtunk pl. a déli országokban a 

görögök, törökök lelassult munkája. S ez elgondolkoztató, mert ezt azért 

fogadjuk el, mert mi sem tudnánk olyan melegben huzamosan pattogva 

dolgozni. Lehet, hogy hasonló, de ismereten ok van a többi dolog mögött 

is, s ha tudnánk, könnyebben kezelnénk. 

“A világmindenséget nem csupán a sokféleségben rejlő egység teszi széppé, 
hanem az egységben rejlő sokféleség is.” Umberto Eco 
 
 
A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA 
Párt elnöke, 35 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. 

 

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