
VARGA DOMOKOS GYÖRGY 
Az Élet logikája / II. Az emberi test, lélek, szellem teremtése 

 

 

AZ EMBERI TEST, LÉLEK, SZELLEM TEREMTÉSE 

 

1) Fogadjuk el, hogy a Teremtő Istennek nincs teste, tehát létezhet értelem (Ige, 

szellem, lélek) anyag nélkül.  

2) Tegyük fel a kérdést: ha kezdetben volt az Ige – a teremtő isteni értelem –, ahhoz, 

hogy emberi értelmet alkosson, mi szüksége lehetett az anyagi világ 

megteremtésére?  

 

(Alkotási, teremtési megfontolások) 

 

3) Lássuk be: elvileg egyszerűbb értelmet (szellemet) test nélkül teremteni és 

szaporítani, mint bonyolult anyagi folyamatokkal ötvözve. 

4) Fogadjuk el: az alkotás eredménye valamiképpen mindig az alkotó gondolatainak, 

teremtő logikájának leképeződése. Nincs okunk feltételezni, hogy teremtőnél és 

teremtettjénél ez gyökeresen másképp van. 

5) Vegyük észre: az egész anyagi világ viselkedését megszabja, hogy az azonos töltésű 

elemi részecskék taszítják, a különböző töltésűek pedig vonzzák egymást. Semleges, 

nyugalmi állapotba akkor kerül egy test, ha ugyanannyi negatív és pozitív töltés 

található benne. 

6) A világ s az élet összhangja (harmóniája) az ellentétek összehangolódásából születhet 

meg.  

7) Férfi és nő nyugalmi állapota kettejük egyesülésekor következhet be. Harmonikus 

élet kettejük egyesüléséből, eggyé válásából keletkezhet. A legősibb nyelvek egyike, a 

magyar, ezt úgy juttatja kifejezésre, hogy a házasságra lépő nő neve: feleség. Férfi és 

nő csak együtt alkothat egészet; önmagában az asszony csak feleség lehet, vagyis 

csupán fele az egésznek. 

8) Az anyagi világ (más néven: természet) megteremtésével Isten megalkotta önmaga – 

addig hiányzó – ellentétét. 



o A szellemi–lelki világ ellenpólusként megszületett az anyagi világ. 

o Az örökkévalóság ellentéteként: az idő. 

o A határtalanság ellentéteként: a tér.  

o A halhatatlanság ellentéteként: születés és elmúlás, élet és halál. 

o A világmindenséget magába foglaló EGY ellentéteként: elkülönülő egyedek. 

o  Az abszolút O pont mint vitathatatlan igazodási pont ellentéteként: az ÉN. 

o Az egyetemes valóság ellentéteként: az ÉN valósága.  

o Az egyetemes igazság ellentéteként: az ÉN igazsága. 

o S végezetül: az isteni szellem és lélek értékállandóságára válaszként megszületett 

a szüntelen változás: az anyagi világ örökös mozgása, az élet végtelen 

változatossága.  

9) Vegyük észre: minden alkotásunkkal magunkat igyekszünk kiteljesíteni, gazdagítani. 

Nincs okunk feltételezni, hogy Isten másképp lett volna ezzel. (Alkalomadtán 

érvekkel, logikai bizonyítékokkal is alátámasztjuk.)  

o Az anyagi világ megteremtésével Isten kiteljesítette önmagát. Kikerekítette a 

világmindenséget.  

o A lélekvilág kiterjesztésével lelki társakra tett szert.  

o A szellemvilág kiterjesztésével szellemi (alkotó, teremtő) társakra tett szert. 

 

 

(Az anyag jelentősége az ember életében) 

 

10) Szögezzük le: anyagi világ nélkül nincs tér és idő, nincs születés és elmúlás, fejlődés és 

pusztulás. Nincs létfenntartás és fajfenntartás, nincs létküzdelem, versengés, 

próbatétel, megmérettetés. Nincs cél, csak ok, nincs feladat, küldetés. Nincs tétje az 

életnek. Nincs élet, csak létezés.  

11) Az anyagi világ a világegyetem örökmozgója: a rá szabott isteni törvény folytán 

egyszerre kikényszerítője és hordozója az élet állandó változásának és végtelen 

változatosságának. 



12) Az emberi test (mint anyagi jelenség) az ember életét szabályozó alapinformációk 

(ősinformációk, biológiai parancsok, örökítő anyagok) tárolója és továbbadója. 

13) Testünk: lelkünk és szellemünk foglalata. Lehetővé teszi a másoktól való határozott 

elkülönülésünket, az ÉN kialakulását.  

14) Testünk nemcsak foglalat, de fogvatartó is: életünk során megakadályozza lelkünk és 

szellemünk szabad és végzetes elszakadását a fizikai valóságtól.  

15) Az azonos térben és időben (anyagi világban, fizikai valóságban) való létezésünk teszi 

lehetővé közösségként (közösségben) való létezésünket. 

16) Az egyszerre ÉN-ként és közösségként való létezés az értelemmel bíró emberi faj 

egyedeinek olyan versengését és együttműködését teszi lehetővé, amely (nyilván a 

Teremtő szándékának megfelelően) a teljes anyagi, szellemi és lelki világ mélyebb 

megismeréséhez és kívánt megváltozásához (megváltoztatásához) vezethet. 

 

(A test, lélek és szellem szentháromsága) 

 

17) Jobb híján (vagyis logikusabb, értelmesebb anyagelvű magyarázat híján) elfogadtuk: 

kezdetben volt az Ige. Az anyagi világ is Igéből született, az elemi részecskéktől a 

világegyetemig. Fogadjuk el: az anyag maga is Ige, az isteni szentség egy megjelenési 

formája. 

18) Tudósok megalapozott becslése szerint az ember hét ezer kvadrillió atomból áll. 

Minden egyes atom 99,999999999 százaléka űr. Az emberi testnek tehát legkevesebb 

99,999999999 százaléka űr. Anyagtalan üresség. Fogadjuk el, hogy lehet benne helye, 

erő- és mozgástere az önmagában láthatatlan s megfoghatatlan lelki s szellemi 

valónknak.  

19) Születésükkor egymástól elválasztott egypetéjű ikrekről derült ki, hogy egymásról mit 

sem tudva, nagyon hasonló sorsot „választottak” maguknak. Fogadjuk el, hogy ez 

azért lehetséges, mert a megtermékenyített petesejtben megszámlálhatatlanul sok 

adat rögzül a két közvetlen felmenő és azok felmenőinek testi, lelki és szellemi 

tulajdonságairól, sőt életéről (élettörténetéből). 

20) Egy új szívet kapott kislánynak rendszeres rémálma volt. Faggatóinak részletesen 

leírta állombeli gyilkosa kinézetét, a bűntett helyszínét. Ennek alapján letartóztatták 

annak a kislánynak a valódi gyilkosát, akitől a szívét nyerte. Szögezzük le: az emberi 



sejtek és szervek sokkal több információt tárolhatnak a magunk, sőt elődeink 

életéről, mint amennyiről a mai tudománynak tudomása van. 

21) Fogadjuk el: lelkünk és szellemünk csírája ott lakozik testi csíránkban, a 

megtermékenyített petesejtben. Tulajdonságainkat, viselkedésünket (fizikai 

jellemzőinket, lelki és szellemi vonásainkat) egész életünkre kihatóan megszabják az 

örökítő sejtek (gének) révén kapott, általuk nemzedékről nemzedékre közvetített 

fizikai, lelki és szellemi ősinformációk. (Alkalomadtán kitérünk rá: e „megszabás” csak 

„csapásirányt” jelent, és nem kizárólagosságot; valószínűséget, és nem eleve 

elrendelést.)  

22) Fogadjuk el, hogy mindhárom információtípus közös ősforrása a Teremtő Ige. A 

Teremtő az örökítő sejtjeink, illetőleg az általuk továbbított ősinformációk révén 

gondoskodott arról, hogy az emberi fajtól megkívánt fizikai, lelki és szellemi 

alapképességek és alapkészségek minden egyedre átöröklődjenek az idők végezetéig. 

(Elvileg az emberi faj kihalásáig, illetőleg addig, amíg az ember végzetesen bele nem 

piszkál saját génállományába, ősinformációi hordozójába.) 

23) Utalva isteni eredetére és ennek jelentőségére, az egymással egyszerre vetélkedő és 

összhangra törekvő testi, lelki és szellemi valónkat nevezzük belső 

szentháromságnak. (Meghagyva a jelzőtlen szentháromság fogalmát a katolikus 

vallás Atya–Fiú–Szentlélek hármasának.) 

 

(Következik: A lélek nyomában) 

 


