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Amikor megszületik, akkor minden ember belekerül egy olyan 

közvetlen tapasztalatszerzési folyamatba, amelyben kikerülhetetlenül 

és szükségszerűen, szembesül az anyagvilág mulandó természetével. 

Már gyermekként találkozik azzal az élménnyel, hogy a nemrég 

kapott játéka tönkrement, a cipőjét kinőtte, a legkedvesebb és 

nélkülözhetetlen mackóját sehol sem találják, netán a család kedvenc 

cicáját elütötte egy autó. 

A mulandóság, ahogy a gyermekből felnőtt lesz, a későbbiekben 

is folyamatosan jelzi a jelenlétét minden nap kezdeténél, és 

befejezésénél. Jelzi a bölcsődei, óvodai, iskolai ballagások alkalmával. 

A karóra másodperc mutatójának a haladásával, a napok, hetek, 

hónapok, évek múlásával, és bizony jelzi az ismerősei, családtagjai, 

szerettei halálával, valamint a gyermekei megszületésével és 

növekedésével. 

Egy hete, a szobám ablakából kinézve, még a virágba borult 

cseresznyefa látványa gyönyörködtetett, míg ma reggelre, mintha hó 

esett volna, a lehulló virágszirmok fehér szőnyege borította a földet. 

Mindez folyamatosan azt tudatosítja bennünk, hogy az anyagvilág 

mulandóságában élünk. Még jó, hogy minden mulandó, szoktuk 

bíztatni magunkat, egy-egy sikertelen nap végén, és sajnálattal vesszük 

tudomásul ugyanezt, ha örömteli eseményben van részünk. Kissé 

tehetetlenül és lemondóan törődünk bele, hogy megszületünk, élünk és 

meghalunk. 

Az időnek, az eseményeknek ebben a forgatagában tanítja Jézus 

Hangja azt, hogy minden jóban az a rossz, és minden rosszban az a jó, 

hogy mulandó. Mulandó, mert még Máté evangéliumának 24;35,-ös 

igéjében is azt olvashatjuk, hogy „Az ég és föld elmúlnak,”  
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Ebben a mulandóságban nemcsak a visszahozhatatlant, hanem a 

halál, az elmúlás tudatában, a veszteséget is rendkívül fájdalmasan 

éljük meg. Azt tapasztaljuk, hogy a halál bekövetkeztével, véglegesen 

elvesztettük a barátainkat, szüleinket, vagy éppen a gyermekünket. 

Ebben a veszteség és tehetetlenség miatt érzett fájdalom 

megélésében, valójában nincs különbség a keresztény hívő, és a 

hitetlen ember között. Bizony minden pap által levezetett temetés arról 

tanúskodik, hogy a keresztény egyházakat, alapvetően érintetlenül 

hagyta Jézus Életről, és halálról szóló tanítása. 

Megszámlálhatatlan a száma azoknak, akik akár betegség, 

baleset, elöregedés, vagy valamiféle természeti katasztrófa, árvíz, 

földrengés, vagy szélvihar következtében, a legmélyebb 

kétségbeesésben élik meg minden megszületés természetes 

következményét, a családtagjaik halálát, az eltávozását. Közben 

számtalan kapcsolat, házasság megy tönkre, egy-egy pótolhatatlannak 

megélt gyermek elvesztésének, gyógyíthatatlan fájdalmában. Bizony 

az ember, több tízezer év elteltével sem tud mit kezdeni azzal a 

kikerülhetetlen ténnyel, hogy az anyagvilág mulandóságában él. 

Hamvas Béla tanítványa Dúl Antal, a következőképp fogalmazza 

meg mindezt: ’A legnagyobb szenvedés azonban nem biológiai, hanem 

lelki tény: és ez az élet elvesztésének a félelme. Minden élőlény –

növény, állat, ember,- folyamatos halálfélelemben él.’ 

Miközben ezt a halálfélelmet, ezt az elmúlástól való rettegést 

erősíti, táplálja a világ, szinte minden tudatunkra hatni akaró jelensége. 

Erről szól a média minden ága, a televízió műsorától kezdve a 

gyermekmesékig bezárólag. Gyilkosságról és halálról szólnak a filmek, 

a híradások, a könyvek és az újságok, és halálról és félelemről szólnak 

a Piroska és a farkas, és az Ezeregy éjszaka meséi. Látni lehet, hogy 

milyen előszeretettel tudósít a híradó olyan eseményeket, ahol valami, 

vagy valaki következtében haláleset történik. Nagyítóval kell keresni 

olyan könyvet, amelynek a története, ne valamilyen gyilkosság köré 

szövődne. 

Mindennek az adja az aktualitását, hogy az előttünk álló húsvét 

alkalmával, a keresztény világ újból gyászba borul, Jézus kétezer 
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tizennégy évvel ezelőtti meggyilkolása, keresztre feszítése miatt. 

Ugyanakkor előttünk áll a Hang közvetítőjének, Feri bácsinak, 2004 

május 1-én bekövetkezett, végleges otthonába költözésének tíz éves 

évfordulója. Halál és elmúlás, elmúlás és halál. 

 

Pedig mindez, valójában csak látszat. 

Igen, mert ha megértettük, és hitté érleltük azt a 

gondolkodásunkat meghatározó alapot, hogy minden látás kérdése, 

akkor bizony az idő, az elmúlás, a halál és veszteség is csak látás 

kérdése. 

Ahhoz, hogy mindezt alá is támasszuk, meg is érveljük, még ha 

felszínesen is, de meg kell ismerkednünk az anyagvilág rejtelmeivel. 

Démokritosz az I.sz. előtti negyedik században már arról tanított, 

hogy minden anyag nagyon pici részekből, atomokból áll. 

Jelen korunk tudománya megtalálta, és szétbontotta ezeket az 

atomokat előbb protonra és neutronra, majd a továbbiakban kvarkokra, 

leptonokra, hadronokra. Viszont amikor ezt is tovább darabolták volna, 

akkor valamiképp eltűntek ezek. Kiderült, hogy nincs mögöttük más, 

mint energia. Mindebből az következik, hogy minden anyagi létező 

mögött, energia rejtőzik. Valójában, tömör alkotóelemek nem is 

léteznek, hanem csak folyamatok, amelyeket időnként stabil 

képződményekként érzékelünk. 

Az is kiderült, hogy minden energia mögött, információ van. 

Olyan és annyi információ, amennyi elegendő módon határozza meg az 

adott energia mibenlétét. Bármennyire meglepő, de megállapításra 

került az, hogy valójában az információ fontosabb, mint az anyag. 

Megállapításra került, hogy az információ nem anyag, és nem 

energia, hanem szellemi természetet hordoz. Anyagvilágunk, 

ezeknek a minőségek folyamatos egymásba alakulásának köszönheti a 

létét. Úgy néz ki, hogy ha nagyon sok információt összesűrítenénk, 

akkor kapnánk egy nagyon kevés energiát. Ha viszont nagyon sok 

energiát sűrítenénk össze, akkor kapnánk egy nagyon kevés anyagot. 
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Végül is kimondhatjuk, hogy minden anyagi jelenség mögött 

végső soron az információ áll. Ezt az információt a tudomány, a 

művészet ihletnek, a vallás pedig sugalmazásnak nevezi. 

 

Ez után a rövid fizika után természetesen nem jöhet más, mint a 

biológia. Viszont ígérem, hogy kémia nem lesz. A helyzet az, hogy 

sem a tudományos, sem a tudománytalan világ nem tud mit kezdeni 

azzal a minőséggel, ami a már fizikából ismert anyagszerű természetet 

átjárja, az élettel. Azzal az élettel, ami az embernél az agy 

tevékenységét gondolkodássá, a test információit érzékeléssé, a létezést 

öntudattá, a szellemi tevékenységet akarattá, a külső és belső hatásokat 

tapasztalattá formálja. Azt, ami az embert, az állatot, a növényt és az 

ásványvilágot összekapcsolja a szellemiség olyan forrásával, amelyben 

minden egyes létező azzá lehet ami. 

Minden ember tudata, az élet minősége nélkül, bizony csak az 

információk áramlásának az eszköze lehetne. Egyfajta biológiai 

számítógép. Azzal viszont, hogy mindezt átjárja az élet, a létezés 

megélésének élménye és öntudata, minden a feje tetejére áll. 

Heisenberg és Bohr kutatásaira alapozva, ma már több tudós azt 

állítja, hogy nem az anyag és tér szüli az élettel átszőtt tudatot, hanem 

fordítva. Az ember tudata teremti és tartja fenn az anyagot és a teret. 

Azt is kimondták, hogy az idő is a tudat terméke. Egyfajta látásmód 

illúziója.  

Az idő nem a múlt, a jelen és a jövő összessége, hanem egy 

folytonos folyamat, amelyben minden jelen, mint élmény, vagy mint 

pillanat magába öleli a jövőt és a múltat. Ugyanúgy, ahogy egy folyó 

nem a forrásból, magából a folyamból, és a tengerbe ömléséből áll, 

hanem a folyó egy, amelynek a feltétele a forrás, eredménye pedig a 

tengerbe ömlés. Ahogy a folyó, ugyanúgy az idő is folyamat, tehát 

EGY. 

Ez az egység, az életünk, a környezetünk minden szintjén jelen 

van. Jelen van az almafa minden magjában, amik szükségszerűen 

hordozzák a gyümölcsöt, és annak magját létrehozó almafa minden 

információját. Ugyanakkor benne van egy új fa minden ágának 
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elhelyezkedése, a növekedés lehetősége, az életerő, valamint a 

körülmények meglétével létrejövő gyümölcs és magtermés jövője. Az 

eredeti almafa már kidőlt, a belőle kihajtott almafa elkorhadt, de a 

következő fa még mindig almát terem. 

 

Van egy közmondásunk, ami a szűklátókörűséget így fogalmazza 

meg: nem látja a fától az erdőt. Jézus, ha más területre értve is, de 

ugyanezt mondja: ti test szerint ítéltek (Jn.8;15,). Igen, az ítél test 

szerint, aki nem látja a fától az erdőt. Nem látja a lényeget. Jézus arról 

tanít, hogy az ember csak a felszínt látja, a testet. Mondhatni, nem lát 

tovább az orránál. Nem látja a lelket, a szellemet. Nem látja az Életet, 

az Istent. 

Mindezzel csak akkor tud találkozni, amikor leveszi a tekintetét a 

közvetlen anyagi megtapasztalásokról. Amikor már nem kifelé, hanem 

elkezd befelé figyelni. Bizony, csak a befelé nézés, a befelé figyelés 

által érkezhet el minden ember abba a legbenső szobába, ahol 

megláthatja, felismerheti mindazt, ami örök, aki az Isten. 

Addig viszont test szerint ítél. De nem csak a bűnt, hanem 

mindent, ami hatásként, élményként vagy eseményként történik vele és 

körülötte. Jelen korunk hagyományos értékekhez ragaszkodó 

tudománya is test szerint ítél, hiszen csak annak a valóságát ismeri el, 

amit mérni tud. Ebből kifolyólag esélye nincs meglátni, megérteni, 

elfogadni azt, hogy mindaz, ami a mulandóság ruhájába öltözött, az 

csak a látszat. 

Mi több, lényegét tekintve semmi sincs, ami mulandó lenne, mert 

minden esemény, élmény a mindenkori jelenben történik. A 

mindenkori jelen, viszont örök. 

 

Virágot bontanak tavasszal a fák, majd kihajt a levél, ami az ősz 

bekövetkeztével lehull. Lehull, de mint levél nem múlik el. Nem, mert 

a következő virágzást követően újból ott zöldell a fán. Az pedig, ami 

végül is az adott levéllel történik, annak sem az elmúlás a lényege, a 

legfőbb ismérve, hanem az ÁTALAKULÁS. 
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Az már tudható, hogy minden létezőnek van egy szellemi, ahogy 

Platón mondaná ideája. Élettől átjárt információ tartalma, ami a 

teremtésből adódóan örök. Ez az információnak nevezett lényeg, ez 

bizony örök. Ennek a lényeget hordozó ideának az anyagvilágban való 

megjelenése pedig, egy örök átalakulás. Átalakul, de Istentől 

teremtett lényegében nem szűnik meg. 

A klinikai halál állapotából visszatért emberek beszámolói 

nemcsak arról szólnak, hogy a születésük és haláluk között eltelt 

időszakot egybe látták, hanem arról is, hogy mindezt olyan 

részletgazdagsággal állt eléjük, amit elképzelni sem tudtak. Pontosan 

tudták, hogy egy adott tömegben kit hogy hívnak, mire gondolnak, mi 

a foglalkozásuk és kik a rokonaik. Tudták, hogy hányas cipőt 

hordanak. 

Vajon ennek a mulandónak gondolt eseménynek, ha ilyen 

részletességgel áll elénk, mi lehet az örökkévaló háttere? 

Egy nagyfrekvenciás térbe helyezett félbevágott falevél, korona 

kisülései, egy ideig a teljes levél formáját adja. Az ember eltávolított 

végtagja, nem szűnik meg fájni. A regressziós hipnózisban előhívott 

’emlékek’ nemhogy leperegnek, hanem újra élik őket. Újból és újból 

elénk áll a kérdés, hogy mindennek, mi az örökkévaló háttere? 

A válasz bizony csak annak érthető, aki hisz az örökkévaló 

értékek valóságos létezésében. Hisz az Istenben. Csak ebben a 

szemléletmódban érthető a válasz, hogy minden, ami van, minden, 

ami történik, az Isten által való Emberi szellem által valósul meg. 

Az ember lényege nem a ruhájában, a mulandóság látszatában 

van, hanem a szellemiségében és annak Kihez tartozási minőségében. 

A Szellem szellemet teremtett. Önmagához méltót, és Önmagához 

hasonlót. De nagyon sok változáson kell, hogy átmenjen ez a teremtett 

szellem, mire önmagára lát, önmagára talál. Ez a változás, ez az 

átalakulás nemcsak az embert, hanem a vele kapcsolatos természetet is 

érinti. Igen, mert az emberrel szinkronban változó, átalakuló 

természet megváltása, az EMBER feladata. 

Bizony az ember, nem kerülheti ki a gondolkodás átalakítást 

abban a vonatkozásban sem, hogy a mulandót lecserélje az átalakulóra. 
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Csak ebben a látásmódban képes lecserélni a halált az ÉLETRE. 

Csak ebben a látásmódban válik érthetővé a számára a halál nemléte. 

Csak így képes valóban elhinni, hogy a testi ruha letétele egy minőség 

váltást eredményez. Újból, tisztán szellemivé válik az ember. 

Bizony mondom, ha az ember nem a halált, a veszteséget, hanem 

az átalakulást teszi a gondolkodása, a látásmódja középpontjába, akkor 

minden átalakulás következtében, nem az elmúlás feletti fájdalom lesz 

rajta úrrá. Nem veszteségként, hanem egy más formában való 

megmaradóként éli meg azt, amitől korábban szenvedett. Már nem fél 

sem a haláltól, sem az elmúlástól, mert megértette, hogy nem veszítheti 

el azt, ami valójában soha nem volt az övé, csak kapta. Mi több, akkor 

hívja elő a szelleméből, amikor annak szükségét érzi. Akkor már tudja, 

hogy a szellemében levő valóság meghatározóbb, mint mindaz, ami 

anyagi, ami körülveszi. 

Ti test szerint ítéltek, szembesít Jézus, és ezért több mint kétezer 

éve tartó bűntudatban élnek azok, akik még valójában nem is ismerik 

az Istent. Gyász és szomorúság önt el mindent, mert az ember keresztre 

juttatta az Istent. Ők vajon mikor fogják felismerni a tanításából azt, 

hogy már a kereszten megbocsátott. Jézus ma is megbocsát, mert ha 

valaki, akkor Ő tudja, hogy minden rossznak át kell alakulnia, mert 

ebből születik meg a jó. 

Meg kellene értenie minden Őt szerető gyermekének, hogy nem 

azt tanította, hogy azt a parancsot kapta, hogy éljen és meghaljon, 

hanem azt, hogy: Ezért szeret engem az Atya, mivelhogy én leteszem 

(odaadom) a lelkemet, hogy ismét felvegyem azt.  

Senki sem veheti el tőlem, hanem én teszem (azt) le magamtól, 

hatalmam van letenni és van hatalmam ismét (újra) felvenni (azt), ezt a 

parancsolatot kaptam az én Atyámtól. (Jn.10;17,18,). –mert aki az 

Atyát szereti, az nem ismeri sem a halált, sem az elmúlást, csak az 

átváltozást, az újjáalakulást, az örök szeretetet, a végtelenben való 

mozgást. 

 

         

         Ámen 


