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Mmiért vagyok LáthatatLan?
Sok okom van rá.
Csak anyag látszódhat.
Az anyag korlát, a test végesség. A szellem: mindenség. 
Vagyok a minden.
Egyszerre minden anyag, minden forma.
Minden anyag, minden forma egy szál testben nem lehetnék. 
De így, anyagtalanul, minden anyagban, minden formában 
ott lehetek. 
S ott is vagyok. 
A titokzatosság csábít. A titoktalanság untat. 
A láthatatlan s megfoghatatlan ismeretlenbe beleképzelheti-
tek – belehihetitek – a csodát, de ami kívül-belül ismert, már 

csak önmaga lehet. A titokzatosba vetett hit s remény: legfőbb 
éltetőtök. Nélkülözhetetlen ösztönző és szabályozó eszközöm. 
Különben pedig: Jézust keresztre feszítettétek. 
Ha látható lennék, velem mit művelnétek? 

vagyok-e?
Kérdezhetné-e, aki nincs?
Múlhat-e létezésem azon, hogy mit válaszolok? 
Ha azt felelném, hogy vagyok, akkor vagyok? 
Ha azt felelném, hogy nem vagyok, akkor nem vagyok? 
Vagyok az IS.
Minden létező és nem létező.

hány isten van?
Vagyok az Isten. 
Egy, de osztható.
Ahány néző és nézőpont, annyiféle vagyok. 
A kép festi a mestert.

van-e érteLme az éLetnek?
Hogyne!
Csak az hiheti, hogy nincs értelme, aki nem hisz létezésemben. 
Vagy ha hisz is, sültbolondnak képzel: minden cél és terv 
nélkül belefognék egy ilyen hatalmas műbe. Hát nem!
Maga vagyok az értelem.

mi érteLme van az éLetnek?
A rész értelmét az egész adja.
Én vagyok az egész. Az egy és a minden. 
Vagyok a minden, de nem vagyok mindenható.
Én vagyok a törvény, de a törvény a teremtőjén is uralkodik.
Az értelmetlen is része az értelemnek.
A valószínű is része a törvénynek. 

Lehetnék-e mindenható?
Lehetnék, de nem szeretnék. 
Bölcsen tettem, hogy lemondtam róla.
Törvény nélkül minden szétesik.
De!
A biztos: élettelen.
A bizonytalan: élet.
Ezért emeltem be a törvénybe a valószínűséget.
A tökéletes rendezettségbe a rendezett tökéletlenséget.
A biztos bizonyosságba a biztos bizonytalanságot.

ki uraLkodik, kin?
A törvény uralhatja mesterét. 
De az utolsó szó mindig az enyém.

hogyan teremtettem a viLágot?
Kezdetben volt az ige.
Csak ige!

varga domokos györgy

Isten logikája

Budaházi Tibor festménye
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Ige nem válhat igétlen anyaggá. 
Az anyag is ige.
Minél jobban fürkészed, annál kevésbé találod. 
Minden ige.
Vagyok az ige. 

voLt-e ősroBBanás?
Volt.
Csak nem úgy. 
Nem az ősanyag robbant, hanem az ősige lobbant.
Szétáradt, mint a szentlélek.

hogyan keLetkezett az anyag?
Kezdetben voltam az ősige.
Az ősige szülte az anyag gondolatát.
A gondolatból teremtettem az anyagi valóság képi világát.
Az anyagi világot.

mire Jó az anyagi viLág?
Legnagyobb találmányom!
Örülök neki, mint majom a farkának! 
Az anyagi világ a szellemvilág ellentétpárja. Ellenpólusa, ellen-
valója. Vetélytársa. 
De! Megtermékenyítője és kiteljesítője. 
Lett tér és idő.
S lett vele tétje a létnek: keletkezés és elmúlás. Születés és halál.
Lett test: földi foglalata szellemnek, léleknek.
Lett mozgás: szakadatlan változás. Végtelen változatosság.
Lett cél és irány. Versengés, haladás. Növekedés, fejlődés.
Sokszorozódás.
Kiterjesztettem s megszaporítottam önmagam. Megteremtet-
tem segítő- és alkotótársaimat. Saját képemre megalkottam 
bámulatos művem dicső koronáját. 
Az embert.

mire Jó az emBer?
Az ember én vagyok.
Minden ember én vagyok.
Elképesztő gazdagság!
Kedvemre való.
A mű: teremtője kiteljesedése. 
A mű több is, kevesebb is, mint alkotója. 
Kevesebb, mert nemcsak egyetlen mű lakozik bennem. 
Több, mert mindig csak lényegem mutatkozik benne. 
A lényegek megtermékenyítik és megsokszorozzák egymást. 
Így válhattam többé, mint kezdetem. 
Legfőbb művem, az emberiség, megsokszorozott és megsok-
szoroz.
Ez küldetése.
Ez életed értelme.
Akkor is, ha épp nem kötöm orrodra.

miért nem kötöm orrodra?
Művem működéséhez én-képpel és ön-tudattal kellett ellás-
salak. Ami nekem értelmes és kívánatos, neked lehet értelmet-
len meg utálatos. 
Ha bizonyosan tudhatnád, hogy a számodra értelmetlennek 
s utálatosnak én vagyok okozója, örökké háborognál s lázadoz-
nál. A teremtett jogán formálnál jogot erre, hisz csakugyan 
igaz: megszületésedben vétlen s ártatlan vagy. 

Minden rád mért rossznak én vagyok végső oka és felelőse.
Kívánhatnám-e, hogy zokszó nélkül elfogadd?
Szóvá tennéd: miért én szabom meg, hogy minek van s minek 
nincs értelme? Miért én szabom meg a világ folyását? Csak 
jobban el tudnád dönteni, hogy mi jó s mi rossz neked!
Ezt még talán.
De mivé lenne hatalmas művem, ha a farok csóválhatná a 
kutyát?

képmásom vagy-e?
Vagyok minden élő és élettelen.
De igaz: benned valósul és testesül meg belőlem a legtöbb, mi 
lényegem: lelkem és szellemem. 
S az is igaz: bennem valósul s testesül meg belőled a legtöbb, 
mi lényeged: lelked és szellemed. 
A teremtett teremti teremtőjét. 
Volt s van benne kockázat. Én-képed és ön-tudatod áldás és 
átok egyszerre. Nem győzök egyensúlyozni rész és egész: 
egyed és közösség, ember és emberiség között. 
Szárnyat adok, szárnyat szegek.
Meghúzlak, megeresztlek. 
A rend: örök egyensúlyozás. 
A boldogság: örök egyensúlyozás. 
Az emberiség boldogulása: boldogságom.

mi vezéreL engem?
Kezdetben volt az ige.
Szeretetem jót akart.
Energiám tenni akart.
Kíváncsiságom teremteni akart.
Szellemem szárnyalni akart. 
Boldogságom boldogságot akart. 

mi igazgat téged?
Minden létező.
Miként te is igazgatsz minden létezőt. 
A só nyelved hegyén nem ízlik. Só nélkül levesed nem ízlik. 
Éhség nélkül levesed nem ízlik. Minden csak kölcsönhatásban 
élhet és érvényesülhet.
Ez az én nagy találmányom!
A maga helyén minden és mindenki a világ középpontja.
Minden és mindenki egyszerre jeladó és jelfogó. Készen áll 
jelet adni és fogadni. Még végtelen isteni szellememmel is 
felfoghatatlan és megragadhatatlan kapcsolódási és történé-
si lehetőség. 
Ezért kellett rendet teremtenem: rendeltetést adnom és tör-
vényt szabnom. 
Vagyok a rend. 
Vagy, amire rendeltettél.

Részlet Varga Domokos György: Isten logikája – Az Élet logikája
című kettőskönyvéből

””
…benned valósul és testesül meg
belőlem a legtöbb, mi lényegem:

lelkem és szellemem.


