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Szerkesztői levél: A halhatatlanságot 
keresve 

A következőkre bukkantam egy könyvben, 
amelyet éppen olvasok: 

Idézet kezdete 

Most nehéz elképzelni, de volt, amikor még az 
ember nem érezte szükségét annak, hogy élete 
minden apró momentumát teljesen vad idegen 
emberek millióival, vagy milliárdjaival osztja 
meg.  

 
Ha valaki elment a bevásárlóközpontba, hogy 
vegyen egy ruhadarabot, nem posztolta perc-
ről percre annak részleteit a közösségi oldala-
kon. És ha valaki egy bulin teljes idiótát csi-
nált magából, az illető nem hagyott egy kínos 
képet magáról és a sajnálatos eseményről a di-
gitális vendégkönyvben, hogy az fennmarad-
jon örökre az utókor számára. 

A gátlások nélküliség korát éljük, úgy tűnik 
az élet egyetlen részlete sem elég hétköznapi 
vagy megalázó ahhoz, hogy azt másokkal meg-
osztjuk.  

 Ebben a mai online világban sokkal fontosabb 
az, hogy kifelé másoknak megmutatva, mint 
hogy méltósággal, tisztességesen éljünk. 

A követők fontosabbak lettek a hús-vér bará-
toknál, ugyanis a követők hírnévvel és a hal-
hatatlanság ígéretével kecsegtetnek.  

Descartes ha ma élne, talán ezt írná: „Twitte-
lek, tehát vagyok.” 

Idézet vége 

De ki is volt Descartes? René Descartes 
(ejtsd: röné dékárt), (1596. március 31. – 1650. 

február 11.) francia filozófus, természetkutató 
és matematikus volt.  Az egyik leghíresebb 
gondolata ez volt: 

“Dubito ergo cogito, cogito ergo sum.” 
 

Szabad fordításban ez annyit tesz, hogy: Ké-
telkedem, tehát gondolkodom, gondolkodom, 
tehát vagyok. Ezt a központi gondolatot fejti 
ki több tanulmányában: többek között a 1637-
es Értekezés a módszerről című könyvében, és 
a 1641-ben kelt Elmélkedés című művében is. 

Egy nagyon érdekes és fegyelmezett gondolat-
kísérletet ír le Descartes, amelyet ahhoz hasz-
nált, hogy eljusson a fenti híres gondolatához. 
Ezt a gondolatot: „Gondolkodom, tehát va-
gyok”, az utókor azonnal azonosított a Descar-
tes-cal. 

A gondolatkísérlet alapgondolatában, Descar-
tes bizonyítékot talál Isten létezésére, aki a 
teljesség birtokában van. Ez az alapgondolat 
nem fogja engedni, hogy hazugságban higy-
gyen, akkor ha képes megoldani: „..hogy soha 
semmit ne fogadjak el igaznak, míg nyilván-
való módon nem ismertem meg annak; azaz, 
hogy gondosan kerüljek minden elhamarko-
dást s elfogultságot, és semmivel többet ne fog-
laljak ítéleteimbe, mint ami elmém előtt oly 
tiszta s oly határozott, hogy lehetetlen benne 
kételkednem.” 

 
Tudtátok követni? Miről is beszél is valójá-
ban?  

Én azt gondolom, hogy olyan emberekről szól, 
akik a halhatatlanságot keresik. Néhányan a 
sportban, néhányan a zenében, néhányan a 
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vallásban, és néhányan az interneten ebben a 
digitális korban.  

Hollandiában látunk embereket a biciklijükön 
ülve, vagy a kormány mögött, állandóan kap-
csolatban vannak valamivel, legyen az valós 
vagy képzeld dolog.  

Akkor és csakis akkor, ha végleg kiábrándul-
tunk ezekből az üres ígéretekből, akkor tudjuk 
elkezdeni csak keresni, hogy mi az élet valós 
célja, és mi a valódi halhatatlanság.  

Ezért, a divatos gondolatok ellenére, a valódi 
kereszténységnek tényleg van értelme. Az ösz-
szes többi dolog vallás, a digitális vallás is az. 
Soha nem fogja megadni az embereknek, amit 
tényleg akarnak.  

 

Ps Piet Visser 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amit a beszédekben hallottunk: 

 Ne lepődj meg - Jézus bármire képes! 
 A telhetetlenség Isten ellensége. 
 Dániel könyve 5/27: mi mennyit nyo-

munk lelkileg? 
 Gondolkodj azon, h milyen jó is lesz a 

jövőnk Istennel. 
 Köszönjük előre a győzelmet! 
 Ne hódoljunk be a nehézségeknek! 
 Higgy, bízz Istenben és virágozz! 
 Csak az élet stílusunk keresztényi 

vagy valóban egy keresztény életet 
élünk? 

 Mekkora érték vagyunk Isten és a kö-
rülöttünk élő emberek számára? 

 A világ sok zavaró dolgot kínál szá-
munkra, azzal az egy céllal, hogy le-
zsibbasztja a gondolkodásunkat. 

 Ha hiszel, akkor Isten kész cselekedni 
most azonnal. 

 A mostani tetteink határozzák meg a 
jövőnket. 

 Amíg Jézus vére tisztára nem mos, ad-
dig bűnösök vagyunk. 

 Mindennel fel vagyunk szerelve ahhoz, 
hogy ezt a munkát csodálatosan jól vé-
gezzük. 

 Az Úrnak dolgozni nem nehéz. 
 A gazdagság, a bőség elhomályosítja a 

mennyei látást. 
 A Szent Lélek alkalmassá tesz minket, 

hogy könyörületesek tudjunk lenni 
másokkal szemben, anélkül, hogy is-
tenként tisztelnénk embereket. 
 


