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Pável Márta 

TÚLLÉPNI ÖNMAGUNKON 

Tamás evangélium:  77  Jézus mondta: Én vagyok a fény,  

amely mindannyiuk fölött van. Én vagyok a 

mindenség; a mindenség belőlem jött ki, és a  

mindenség visszatér hozzám. 

Hogyan lépjen az emberiség túl önmagán? A mi folyóiratunknak a 

neve is TÚLLÉPÉS, és az egész törekvésünk arról szól, hogy hogyan 

tudna az emberiség önmagán túlszárnyalni. Ha a mai helyzetet nézem, 

illetve akár az utóbbi jó pár száz évet, nem  látszik, hogy olyan szellemi 

óriások lennének, mint anno Platón, Plótinosz, Órigenész stb. Nagy szel-

lemek ma is vannak, vagy illegalitásban, vagy hallgatnak, vagy különböző 

politikával kevert ideológiával dolgoznak, és nagyon érződik a hatás, hogy 

meg akarnak felelni – talán a népszerűség, az ismertség stb. miatt – bizo-

nyos szintű tömegnek. Nem függetlenek a társadalmi elvárásoktól /s ezzel 

rontják a hatásukat is/, a rájuk szocializált viselkedési normáktól. Több-

ségük, mivel nem független azoktól a témáktól, amelyek a társadalmat a 

mai szintre züllesztették, többet ártanak, mint használnak. Például ilyen 

témák a fogyasztás, hogy az anyagi javak mindenekelőtt és ami gazdasá-

gilag hasznos, az mehet, ami nem megfoghatóan hasznos, az nem. Még a 

sportból is gyakorlatilag pénzt csinálnak: verseny-profi sportot. Tehát 

úgy tűnik, hogy a mai emberiség az anyagi haszonszerzésre törekszik, így 

az én szememben nem túllép önmagán, hanem saját maga alá lép/zuhan. 

Ehhez ugyan tisztázni kellene, ki és mi is az emberiség, mi a célja, ezzel 

jobban túlléphetne mai szánalmas önmagán.  

Tamás evangélium: 94 Jézus mondta: Aki keres, találni fog, [és aki 

bekopog]tat, megnyittatik annak. 

Korábbi számainkban már többször leírtuk –, s nem kívánom ismé-

telni, ezt végig kell olvasni –, hogy miért vagyunk, mi a célja az emberi 
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létnek. A cél adott, logikus és egyetlen normális lehetőség, de az emberi-

ség egyre távolodik attól a nemes, igazi Emberi céltól, amelynek a létezése 

okán lett az ember. Hogy tehát mi a létezésünk oka az ugyanabba a körbe 

tartozik, amit az előbb említettem. Ezektől egyre messzebb kerülnek em-

bertársaink, ahol kiműveltek, a háromdimenziós tudásban sem mérik fel, 

hogy ez a 100 év hús-vér testben eltöltött idő semmi ahhoz képest, ami 

utána következik, és ami előtte volt. Órigenész, Platón nagyon jól tudták, 

hogy hogyan működik a világ, most ezt már csak néhány kiváltságos vagy 

elvetemült filozofikus hajlamú ember olvassa, illetve feszegeti ezeket a 

kérdéseket, az összes többi struccpolitikát folytat. A mai viselkedést raci-

onálisan szemlélve azt mondhatnánk, hogy reménytelen az igénytelenség 

miatt (is), hogy az emberiség túllépjen önmagán, valamint a tudatalatti 

félelem miatt is, amit valahol éreznek... Tamás evangélium: 13 És fogta 

őt, visszavonult, és mondott neki három szót. Amikor pedig Tamás a tár-

saihoz ment, megkérdezték őt: Mit mondott neked Jézus?  Mondta nekik 

Tamás: Ha megmondok nektek egyet azokból a szavakból, amiket mon-

dott nekem, követ fogtok ragadni, rám vetitek (azokat), és tűz jön ki a 

kövekből, s meg fog égetni titeket.(Jn 8,59; 10,31)  

Mit kéne ahhoz tenni – s nem hiszem, hogy megérem és nem hi-

szem, hogy mostanában megvalósulna –, hogy alapjaiban véve megfor-

duljon az emberiség a szellemi emberi mivolta felé? Legelébb meg kéne 

változtatni a nevelést, de ahhoz, hogy valaki másképp tudjon nevelni, 

mint szülőnek is másképp kellene gondolkodnia. Tehát ez nem egy em-

berélet, hanem sokkal több emberöltő feladata lenne, ha egyáltalán ez a 

koncepció elindulna. Félek, hogy igénytelenség miatt, de nem is akarják 

elindítani. Úgy tűnik, hogy a leépülés addig tart, hogy írni, olvasni, szá-

molni, gazdasághoz értő némileg birkákat nevelnek, akik, ha gondolkoz-

nak az baj, a társadalom vezető rétege szerint jobb, ha nem gondolkoznak, 

mert akkor nem kellemetlenkednek, a bizonyos társadalmi rétegeknek, 

csak fejleszegve dolgozni kellene... Azt gondolom, hogy a túllépés esélye 
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a zéró pont alá esett, és még ehhez a ponthoz is nehéz felhozni, nemhogy 

túlszárnyaljon az emberiség. 

Nagyon nehéz minőségi, nagy betűs EMBERISÉGGÉ újra alkotni 

a lényeket. Az van, ami az apokrif Tamás evangéliumában: 28 Jézus 

mondta: A világ közepén álltam, és testben jelentettem ki magam nekik. 

Mindnyájukat részegen találtam, nem leltem köztük senki szomjúhozót, 

és fájt a lelkem az emberek fiai miatt, hogy vakok szívükben, és nem lát-

nak. Hiszen üresen jöttek a világra, és arra törekednek, hogy ismét üresen 

menjenek ki a világból. Ám most részegek. Amikor borukat eltávoztatják, 

akkor fognak bűnbánatot* tartani . 

Szívfacsaró rész ez, mert ma is igaz. Sőt igazabb, mint anno. Azt 

érzem, feszít a vágy, hogy fel kéne ébreszteni az embereket, ki kéne a sü-

ketnél húzni a füldugót. Megrázni őket, és azt mondani, hogy ember nem 

azért vagy, hogy szenvedj, nem azért vagy, hogy más uraljon, ne csinálj 

magadnak aggodalmaskodó csatornákat. Az öntudatodat kapcsold vissza, 

nem vagy megalázható. A történéseket te állíthatod be, te tettél magadba 

csatornákat a negatív gondolatoknak, meg a pozitívoknak is, rajtad függ, 

hogy éled meg! Az élet ugyanúgy telik, de te teremted meg őket, te vagy 

az ura az egésznek, hogyan gondolkodsz, hogy teszed, mit következtetsz. 

Tőlünk sem jó, sem rossz sincs messze, tőlünk függ, mit veszünk le az élet 

polcáról. De erre a mai emberiség nincs megtanítva, s messze nem hiszik 

el, hogy így van, mi alkotjuk a mayánkat/sorsunkat vagy hívd, aminek 

akarod. Az emberek nem tehetetlen bábuk az élet tengerén, kik cél nélkül 

ütődnek hol ide, hol oda, ez hamis felfogás. Messze nem így van, pont 

ezért törekszem mióta tanítok – több mint 30 éve –, hogy ne ilyen embe-

reket neveljek. Szellemi, lelki elitet nevelek, kezdetektől arra tanítom 

őket, hogy a háromdimenziós materiális világon kívül más is van, jelsza-

vunk, mi vagyunk az örök győztesek!  Igen, ma is ez az elvem – mert tu-

dom, ennyi erő, potencia van az emberekben, mint lényekben –, hogy 

igen, mi vagyunk az örök győztesek, annak kell lenni! Ha minimum erre 
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eljutnának, akkor nem volnának kiszolgáltatott lények, nem volnának dro-

gos, kábítószeres, alkoholista, utcán fetrengő hajléktalan emberek. Ha-

nem égre néző, tudatos emberek lennének, akiknek eszébe sem jutna egy-

mást kizsákmányolni. 

Meg kéne győzni őket, milyen fontos a szeretet egymás és az ég 

felé. Ez a földi lét nem sokáig tart, az öröklét viszont annál tovább. Ezekre 

mind rá kéne vezetni az embereket, s ennek a feladatnak egyrészt a gazdái 

az egyházak lennének, akik nem teszik, vagy ezt nem elég meggyőző erő-

vel teszik. Úgy látom, úgy tapasztalom, hogy a papok, lelki vezetők Isten 

és az ember közé teszik magukat, pedig nem ezt kéne csinálni. Vallom, az 

ember egy olyan ló, akit el kell vezetni a vízhez, hogy igyon. Ha nem akar 

inni, rá kell csapni, hogy igyál, de mi nem ihatunk helyette. Az ember egy 

olyan lény, akit el kell vezetni Istenhez. Ha nem akar menni, akkor egy 

kicsit meg kell győzni és „rácsapni” hogy gondolkozz már, hülyeséget csi-

nálsz, igyál már az éltető vízből, de nem közé állni. Az embereket felnőtt-

ként kéne kezelni, megértetni velük, hogy az, amit kollektíven eddig nem 

tettek, milyen következményekkel járhat. 

De ez nem egy emberöltős munka, hanem sajnos három-négy, és 

ha nem kezdjük el, lehet, hogy késő lesz. Lehet, hogy az emberiség lesüly-

lyed egy értelmes állati szintre, aki eszik, iszik, szaporodik. Az ember ma 

arra van szorítva, hogy egy kis adományért dolgozzon, ez az adomány a 

fizetés, ami messze nem annyit ér, mint amennyit ér. Vannak, akik na-

gyon sok pénzt keresnek semmiért (pl. sok politikus), és vannak, akik na-

gyon keveset sok munkáért (pl. ápolók). Ez éppen olyan, mint amikor ré-

gen a jobbágyokat sarcolták. De adtak nekik lehetőséget, hogy lakjanak és 

vették tőlük a tizedet, nem vagyok biztos abban, hogy most jobban jár-

tunk ezzel a nagyúri világgal, ezzel a cifra mulatsággal. Az állatokat is így 

használják ki, hogy húzzák velük a szekeret, szántanak, használják a va-

dászatnál, vagy bármilyen módon, de nagyon sok állatot kihasználnak. S 
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ők kapnak kis kaját, meg egy kis simogatást és ez elég (?). Úgy érzem 

(időnként), az ember egy jól idomított állat egy társadalomban. 

Nem szabad belemenni, ezt abba kell hagyni, ne más irányítsa a mi 

életünket, ne más szabja meg, hogy szaporodok vagy nem, ne más mondja 

meg azt, hogy én mennyit kereshetek vagy mennyit nem. 

Egy másik, emberségesebb normának kéne lenni, egy égre néző 

normának, ahol a munka nem venné el az összes időnket, erőnket, be kéne 

tartani a szeretet parancsát, ami régi mániám. Ha megtartanánk, akkor 

két-három óra munka elég lenne a létfenntartáshoz, nem lenne rendőr-

ség, nem lenne katonaság, nem lenne a fegyverkezés, nem lennének kul-

csok, nem kellene külön kocsi stb. Mindenki szeretetben élne a másikkal, 

sokkal olcsóbban élhetnénk, mert a világban a megkeresett pénzek het-

ven-nyolcvan százalékát arra fordítják, hogy én különálló sziget vagyok és 

féljek a másiktól és védekeznem kell. Arra kéne fordítani minden erőnket, 

hogy hogyan lépjek túl ezen a félelmen, és menjek az ég felé, menjek az 

öröklét felé. Egy hatalmas lélek lakik bennünk, egy olyan lélek, amelyik-

nek nem is tudjuk a tulajdonságait, illetve páran tudjuk, de az emberiség 

nem ismeri! Nem tudják, és ha ezt ország-világ elé kiabálom, mindenki-

nek megadatik a magasabb, könnyebb létforma, mert nem csak a kivált-

ságosoknak lehet ez, hanem minden ember tulajdonságának kéne lenni, 

tehát ezért kérem: ébresztő! 

Nem kéne hagyni a megtévesztéseket, nyomorgatásunkat sem. 

Minden akkor működik, ha beleegyezünk: így ne higgyünk el mindent, 

százféle vírusokat, sem egyéb pusztulási tényezőket. Akkor hathatnak, ha 

beleegyezünk, és akkor halunk meg, ha belegyengülünk. Vigyázzunk, 

nagy erő az ember, és ha kollektíven akarjuk és elhisszük, annyira terem-

tőek vagyunk, hogy sok lúd disznót győz alapon be is valósítják az embe-

rek még akár a világ pusztulását is. Végre fel kéne ébredni és túl kéne 

lépni azon a síkon, amiben ma élnek, amibe ma beleverték őket. Az égre 

kéne felnézni, felébredni, hogy nincs örök halál, csak a testünk kopik el, 
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örökké létezünk, és így is kéne élni. Embernek halhatatlan lelke van, el 

kéne arra a felismerésre jutnia, hogy szinte minden tőlünk függ, két kri-

térium: figyelünk a végtelen Istenre, és ennek alapján gyakoroljuk a sza-

bad akaratunkat. Nos, ekkor baj nem érhet minket. 

 

Sík Sándor.. Szembe a Nappal (részlet) 

…Hasad a hajnal. 

Az álmos, szürke sivatag fölött 

Megvillan a fény és fölkel a Nap. 

Bíborosan, aranyosan, 

Ifjan, tüzesen és szerelmesen. 

És én, kitárt karral és szívvel, 

Ifjan, tüzesen és szerelmesen, 

Nézek, szembe a Nappal… 
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