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Teológiai értékek Moody könyveiben

Összefoglalás: R. A. Moody Life after life (Élet az élet után) című művére az egyház nyomban 
felfigyelt. Nemcsak megjelentette magyar fordításban, hanem Bolberitz Pál professzor utószót  
is írt hozzá, közel 50 oldalon. Ebben az utószóban kifejtette, hogy mi az, amiben az egyház 
állásfoglalása más alapokra helyezkedik, és azt is megvallotta, hogy mi az, amiben a könyv az  
egyház számára is új gondolatokat közvetít. Mindez ideig azonban a Moody könyvben lévő  
teológiai értékek feldolgozása nem történt meg. Erre a feladatra vállalkozik a szerző.
Elemző és értékelő munkáját tíz pontban foglalja össze.  Moody kutatásainak legfontosabb  
tétele az egyház szempontjából az, hogy ő nem a halhatatlan lélek filozófiai gondolatát akarja  
bizonyítani – a beszámolókból az derül ki, hogy maga az ember, mint egész és oszthatatlan  
személy  létezik  tovább a halálközeli  élményekben,  éspedig éppen valamiféle  új  testben.  A 
halálközeli  élmény  így  a  létezés  kontinuitását  tapasztalatszerűen  fogalmazza  meg.  Az  
Újszövetség nagy vallomása az, hogy Krisztus feltámadt, és Isten az embernek új testet fog 
adni  és  beöltözteti  a  maga létezésének dicsőségébe.  De ez  a  reménység a legtöbb ember  
számára  megfoghatatlan  és  elérhetetlen  távolságban  maradt.  A  Moody  által  ismertetett  
beszámolók ezt a bibliai reménységet olyan közelségbe hozzák, hogy ez használható érték,  
tápláló kenyér lehet a halál közelébe jutó emberek számára. Természetesen nem a halál utáni  
élet  bizonyításáról  van  itt  szó,  hiszen  ez  továbbra  is  hit-kérdés  marad,  de  a  halálközeli  
élménybeszámolók a hit  tanításait a tapasztalat szintjére emelik,  és a hit  ennek révén élő  
reménységgé  lesz.  Mindezek  következtében  az  egyház  nem  hagyhatja  figyelmen  kívül  a  
halálközeli élmények kutatásainak eredményeit, sőt be kell építeni teológiájába, ha bölcsen 
gondolkozik.  A  szerző  elemzi  a  halálközeli  élmények  teológiai  felhasználásának  és  
értékelésnek a lehetőségeit, s rámutat a továbblépés útjaira is.

Miben jelentenek segítséget az egyháznak és a teológiának a Raymond Moody által immár 
több évtizede  végzett  kutatások és  azok eredményei?  A katolikus egyház  nyitott  ebben a 
kérdésben, hiszen Moody könyveit nemcsak kiadta, de annak gondolati eredményeit össze is 
vetette  az  egyház  teológiai  látásmódjával,  hitbeli  tartalmával,  s  rámutatott  a  halálközeli 
élmények  kutatásának  értékeire  is.  A protestáns  egyházak  is  lépéseket  tesznek:  hasonló 
tartalmú könyvet (Johann Christoph Hampe: Hiszen meghalni egészen más1) megjelentettek, s 
ellátták olyan előszóval és utószóval, amelyek a két szemlélet közeledését mozdították elő. Ez 
a tanulmány is ezt a célt szeretné szolgálni.

1. Az  egyház  reménységének  a  megfogalmazásában  nagy  szerepet  játszik  a  lélek,  a 
halhatatlan lélek fogalma. Sokan ellenzik azt, hogy az egyház a lélek halhatatlanságának a 
hitét reménységének a középpontjába helyezze. Platón szemlélete szerint a lélek az emberi 
élet igazi értéke és nem a test, ez a lélek pedig a halál után beolvad Istenbe, vele egyesül, a 
test  ellenben  –  és  mindaz,  ami  ehhez  kapcsolódik  –  jelentéktelenné  válik.  A Biblia 
azonban  ezt  a  szemléletet  tagadja,  hiszen  a  test  az,  aminek  révén  az  ember  önmagát 
megfejti, és az életét megvalósítja. Hogyan lehet ebből a dilemmából kilépni? 

Moody kutatásaiból, az általa összegyűjtött beszámolókból egy nagyszerű kép tárul 
elénk. Itt nem a test nélküli lélek képe van a középpontban, mely vagy Istennel egyesül, vagy 
árva  entitásként  bolyong  a  világűrben,  hanem itt  maga  az  ember,  mint  Személy  az,  aki 
megmarad. Ez pedig teljesen egyezik a Biblia szemléletével. Az ember egész élete, minden 
tette  érték,  semmi  sem vész  el  abból,  amit  ezen  a  földön  tett  –  az  ember  magával  visz 
mindent.  Nem az  árva  lélek  él  tovább,  hanem maga  az  Ember,  ember  voltának  minden 



következményével.  Ez  rendkívül  vigasztaló  –  ugyanakkor  felelősségteljes  életre  hív.  Ha 
ugyanis értelme van az egész létnek és minden cselekedetnek,  akkor  nem lehet elfogadni 
Sartre javaslatát, hogy az életet takaréklángon kell tartani, mert nem éri meg ez az élet, hogy 
az ember egész magát beleadja. Éppen fordítva: csakis Isten és ember iránti odaadással szabad 
élni, mert mindennek jutalma, értelme, következménye van. 

Álljon itt egy élménybeszámoló Hampe könyvéből:

„Még  teljesen  megragadom,  tudatosan  felfogom  a  köröttem  lévő 
folyamatot: egy rövid fékező lökés. Megállapítom: kiugrott az első kampó. A 
második. A sziklára vágok, amellett csúszok lefelé. Még védekezni akarok,  
meg  akarok  kapaszkodni  benne.  De  feltartóztathatatlanul  sodor  tovább,  
lefelé  egy  vad hatalom. Elvesztem.  Vége.  De most  már mégsem félek.  A 
halálfélelem elkerül.  Minden érzés,  minden észrevétel  kialudt.  Csak több 
üresség,  teljes  megadás  van bennem és  körülöttem éjszaka.  Már  nem is  
zuhanok. Szelíden ráhanyatlok egy téren túli felhőre, megadóan, megváltva.  
Átléptem-e  már  az  árnyékvilághoz  vezető  kaput?  A  körülöttem  lévő  
sötétségbe hirtelen fény  és  mozgás  érkezik.  Elmosódott  alakok válnak ki  
belőle,  egyre  világosabbak  lesznek.  Egy  bennem  lévő  vetítővásznon 
felragyog  egy  film.  Magamat  látom  viszont  benne,  ahogy  hároméves  
koromban a mellettünk lévő szatócshoz tipegek. A kezemben szorongatom a  
krajcárt,  amelyet  édesanyám  adott,  hogy  vegyek  magamnak  néhány 
cukorkát.  Aztán gyermekként  látom magam, látom, amint jobb lábammal 
egy  leomló  deszkarakás  alá  kerülök.  Nagyapám  azon  fáradozik,  hogy 
felemelje  a  deszkákat.  Édesanyám  borogatja  és  simogatja  összezúzott  
lábamat.  Életemből egyre több kép villan fel,  összerázódnak.  Elszakad a  
szalag.  Fénynyalábok  villámként  csapkodnak  át  az  üres,  fekete  háttéren.  
Fénykörök, izzó szikrák, villogó lidércfények. Ismét saját magam előtt állok.  
Fizikailag nem tudom felismerni magam ebben az alakban, de tudom, ez én  
vagyok.  Hirtelen  a  messzeségből  egy  hang:  Hias!  És  ismét:  Hias!  
Bensőmből való kiáltás ez. Egyszerre napsütötte szikla, fény és nyugalom 
van a szemeim előtt. Felnyíltak, kinyíltak a múltba tekintő ablakok. Most  
minden  bezárult.  És  még  egyszer  a  félelemmel  telített  kiáltás.  Ebből  a 
világból  jött,  felülről.  Csak  most  tértem  magamhoz.  Éppen  egy  szédítő  
zuhanást álltam ki, életemen átvezető hosszú útról, egy régebbi létből tértem  
vissza, újra belebújtam a bőrömbe. Kötélen kínlódtam fel a húsz métert. Az 
utolsó kampó megtartott.” (71. o.).

(Hias Rebitsch beszámolója)

Ebben a történetben benne van az életpanoráma egy része: a krajcár és a néhány cukorka, a 
deszkák alá szorult  gyermek kiszabadulása a nagyapa segítségével – ez mind azt mutatja, 
hogy  az  életből  még  ezek  sem vesznek  el.  Az  élet  szent  és  oszthatatlan  egész.  Moody 
szemléletének a segítségével a lélek halhatatlanságának a vitaköréből egy tágas térre jutottunk 
ki, ahonnan az egész Személy megragadásának a távlatára láthatunk.

2. Az Újszövetség hatalmas látása Krisztus feltámadása, és ami belőle következik: az ember 
feltámadása,  melyben  Isten  új  testet  ad  az  embernek  a  létezés  új  dimenziójára.  Pál 
apostolnak alig van hatalmasabb tanítása annál, mint amiről az első Korinthusi levél 15. 
részében ír: Isten új testet ad az embernek, hogy örök élethez jusson. Ez a tanítás áll az 
egyház  dogmatikájának  a  középpontjában,  de  2000  év  óta  senki  sem  tudta  ennek  a 
valóságát  tudományosan  bizonyítani,  vagy  ennek  megfelelő  tapasztalatot  ismertetni. 



Elméletileg lehetne azt gondolni, hogy ez Pálnak csupán egy prófétai látomása, melynek 
valóságtartalmához az ember nem juthat közel,  és ezért nem is lehet megragadható és 
élvezhető szellemi táplálék az éhes embernek, aki ezt a reménységet, mint élő valóságot 
szeretné  lelkébe  fogadni,  hogy  belőle  táplálkozzon.  A  Moody  által  összegyűjtött 
beszámolók nyomán azonban Pál tanítása tapasztalati valóságként nyílik meg az ember 
előtt. Néhány idézet a könyvéből2: 

„Tanúim többsége közli, hogy a fizikai testükből történő kiszabadulás után 
egy  másik  testbe  kerültek,  ami  számunkra  új  területet,  új  nehézséget  
jelentett. A halálban tapasztalható új test meghatározásánál a legnagyobb 
akadály  a  nyelv  alkalmatlansága.  Csaknem mindenki,  aki  erről  a  testről  
beszélt, elérkezett egy ponthoz, ahol megakadt és őszintén bevallotta: „Nem 
tudom meghatározni!”, vagy ehhez hasonló kifejezést használt.” (46. o.)

 „Amikor  kiléptem anyagi  testemből,  úgy  tűnt,  mintha  egy  másik  testbe  
kerültem volna. Nem azt éreztem, hogy a semmiben oldódok föl… A másik  
ugyancsak test volt, de nem szabályos emberi test, attól kissé különbözött.  
Alapjában véve nem volt azonos az emberi testtel, másrészt nem volt anyagi  
halmaz sem…Jó alakja volt, de színe nem. Pontosan emlékszem, hogy még  
mindig volt kezem.” (51-52. o.)

„A  szellemi  test  tulajdonságai  nyilvánvalóan  korlátozottak,  bizonyos  
szempontból azonban ellenállnak a korlátoknak. A nyilatkozatokból kitűnik,  
hogy  a  szellemi  testben  lévő  ember  másokat  akadálytalanul  meglát  és  
meghall,  miközben őt senki sem láthatja és hallhatja.  (Egy kém számára 
irigylésre  méltó  helyzet  lenne!)  A  keze  nyomására  az  ajtókilincs  nem 
mozdul,  de  ez  nem  baj,  mert  a  zárt  ajtón  is  könnyen  átmegy.  Ilyen  
értelemben a helyzetváltoztatás sem probléma. Az anyagi világ többé nem 
jelent akadályt, mert az egyik helyről a másikra haladás rendkívül gyors,  
szinte villámszerű lehet.
Akik egy ideig a szellemi testben éltek, egyhangúlag állítják, hogy a fizikai  
testben lévő emberek őket nem érzékelik ugyan, de ők mégis valóságosan  
léteznek, akár lehet, akár nem lehet leírni azt. Továbbá azt is mondják, hogy  
a szellemi testnek alakja,  illetve felismerhető körvonala van (néha gömb  
alakú vagy felhőformájú, máskor meg megegyezik a fizikai test formájával.)  
Ezen kívül  beszélnek a test  tagjairól  (kar,  fej,  láb).  Ha netán ez az alak  
körvonalú, akkor is világosan felismerhető a fenn és a lenn…” (49-50)

„Mások említették, hogy a fizikai testük és az új test között hasonlóságot  
láttak. Egy asszony mesélte, hogy a testen kívüli állapotában még mindig  
teljes testi alakja volt, „éreztem karomat és lábamat, mindent és súlytalan 
voltam”. Egy másik asszony, aki újraélesztését maga alatt a mennyezetről  
figyelte,  ezt  mondja:  „Abban  a  pillanatban  még  mindig  testben  
tartózkodtam. Kinyújtottam minden végtagomat és lenéztem.” (53. o.)

A Tibeti halottas könyv3 is ír a tökéletes forma, mozgékonyság és tisztánlátás élményéről:

„Ó, nemesi sarj! Ilyen most a te tested, s vele láthatod az otthonod, a rokonaid, a  
hozzád közel állókat, mintha álomban találkoznál velük. Ám ha felkeresed őket,  
beszélsz, szólsz hozzájuk, ők nem válaszolnak.” (71. o.)



Sokszor milyen nehézkesnek tűnik az egyház dogmatikai és hitvallásbeli tanítása: „Hiszem a 
testnek feltámadását”. És íme, ezek a beszámolók mindezt olyan közel hozzák és életesnek 
mutatják be, hogy sokak számára igazzá és hihetővé teszik azt, amit az egyház tanít. Hallatlan 
teológiai érték van tehát ezekben a beszámolókban. 

És mindehhez még hozzá kell tennünk valamit. Az egyház arra a kérdésre, hogy ez a 
feltámadás, egy új test felöltése mikor lesz, nem tudott és nem tud választ adni. Úgy tűnik, 
hogy ez az idők végén, az utolsó ítélet után beláthatatlan távolságban fog majd végbemenni. 
Ez nem jelenthet igazi segítséget a haldokló embernek, aki szeretne valami bizonyossággal a 
szívében távozni innen. De Moody beszámolói ezt az eseményt nyomban a halál utánra teszik, 
vagyis nemcsak a tartalma válik megfoghatóvá az új testről szóló bibliai üzenetnek, hanem az 
időpontot illetően is új világosság támad. Ezzel eldőlhet az a vitatott kérdés is, hogy mit jelent 
Pálnak  ez  a  mondása:  „Tudjuk  pedig,  hogy ha  a  földi  sátorunk  összeomlik,  van  Istentől 
készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk” (2Kor 5,1). Pál 
tehát nyomban a halál utáni időre gondol itt, csak az egyház ezt maga sem merte elhinni, mert 
nem  volt  hozzá  semmi  analógia,  semmi  kapcsolópont.  Most  már  világos  az,  amit  több 
katolikus teológus is hirdetett: nyomban a halál után megkezdődik a feltámadás (Greshake, 
Ganóczy).  Nagy teológiai  érték,  ha  a  halál  utáni  élet  reménységének  a  kérdésében  ilyen 
pontosítás  áll  be.  Nyilvánvaló,  hogy nem bizonyítékokról  van szó,  hiszen mindez Moody 
szerint is csak hitben ragadható meg, de a hit így újabb kapaszkodókat nyer.

3. A Jelenések könyve beszél az eljövendő világról, a fény városáról, melybe Isten a maga 
dicsőségét beleviszi, beszél aranyutcákról, gyöngykapukról, drágakövek ragyogásáról és 
mindent betöltő túláradó életről, az élet fájáról és az élet vizéről, mely az életnek örök 
frissességét  és  hervadhatatlan  szépségét  hirdeti.  De  ezekkel  a  képekkel,  illetve  ezek 
megvalósulásának realitásával  a  mindennapok emberei  nem találkoznak.  Vajon ezek a 
próféta lelkében léteznek, vagy ezek valóságok? A Moody könyvében közölt beszámolók 
szó szerint aranyutcákról, mindent betöltő fényről, az ember megújult  életéről szólnak. 
Különösképpen  figyelemreméltó  George  G.  Ritchie:  Visszatérés  a  holnapból  című 
könyve, melyet szintén az Ecclesia jelentetett meg Moody előszavával 1991-ben. Ebben a 
következő leírást olvashatjuk: 

„ És azután a végtelen távolban, igen-igen messze, valahogy szinte a jövőbe  
nézve…egy várost láttam. Sugárzó, a végtelenségig ragyogó várost, eléggé  
tisztán ahhoz,  hogy az  elképzelhetetlen távolság ellenére is  láthassam. A 
fényesség a tiszta falakból és utcákból sugározhatott és a lényekből, akiket  
csak mozgásukból vettem észre. Tulajdonképpen, mintha fényből lett volna a  
város és benne minden ugyanúgy, ahogy a mellettem lévő Személy is fényből  
volt.
Abban az időben még nem olvastam a Jelenések Könyvét. Csak bámulattal  
álmélkodtam a távoli  színjátékon, és azon csodálkoztam, milyen ragyogó 
kellett legyen minden épület és azok lakói, hogy ennyi fényév távolságból  
láthatók legyenek. Vajon ezek a ragyogó lények azok lennének, akik Jézust  
helyezték életük középpontjába – kérdeztem magamtól. Végül azokat láttam-
e,  akik  mindenben és  mindenkiben Őt  keresték? Akik  olyan jól  és  olyan 
közelről  nézték  meg,  hogy  maguk  is  a  képmásává  váltak?  Amint  ezen 
töprengtem,  úgy  tűnt,  mintha  két  ragyogó  lény  elindult  volna  ebből  a  
városból és a fény sebességével száguldva a végtelenen keresztül egyenesen  
felém tartana.” (75. o.).



„Egy asszony mesélte, akinek mikor a fogát húzták, altatás közben megállt a  
szíve:  „Egy  csodás  vidéken  találtam  magamat,  a  fű  zöldebb  volt,  mint  
amilyet valaha is láttam a földön, s volt valami különös fény vagy derengés.  
A  színeket  nem  lehet  leírni,  az  itteni  színek  mind  olyan  szürkék  ahhoz  
képest… Embereket láttam itt,  akikről tudtam, hogy rég meghaltak.  Nem  
szólt  senki  egy  szót  sem,  de  tudtam,  hogy  mit  gondolnak,  s  ugyanakkor  
tudtam, hogy ők is tudják, hogy én mit gondolok.” A szellemtest a változás  
bardójában,  egyéb  látomásokkal  egyetemben,  a  különböző  régiókat  és  
jelüket  is  látja.  A halálközeli  élményt  átéltek  némelyike  megemlíti,  hogy  
belső világokat látott, paradicsomot, fényvárosokat, melyeket túlvilági zene 
árasztott  el.  Egy  asszony  mondta  Raymond  Moodynak:  „Messze  a 
távolban…  láttam  egy  várost.  Épületek  voltak  arra  –  különálló  házak.  
Fényesen  ragyogtak.  Az  emberek  boldogok  voltak  itt.  Vizek  bugyogtak,  
szökőkutak…egy fényváros, azt hiszem talán ezt mondhatnám…csodálatos  
volt…Ha belépek, azt hiszem, soha nem tértem volna vissza…Azt mondták  
nekem, hogy ha odamegyek, akkor nem tudok visszajönni, a döntés azonban 
az enyém volt.”4

Mi következik ezekből az idézetekből? Az, hogy a Jelenések Könyvének látomásai, valamint 
az,  amit Pál elragadtatásában átélt  (2Kor 12,  1-4),  az most egészen közel jött  hozzánk. A 
kétezer évvel ezelőtti prófétai látások egyeznek azokkal a beszámolókkal, melyeket Moody 
közöl. Ezek a XX. századbeli tapasztalások, élmények, átélt valóságokként kerülnek elénk. 
Egy hídon járunk,  mely a  bibliai  látásokat  és  a  halálközeli  élmény eseményeit  összeköti. 
Akinek füle van a hallásra, az hallja ezt az üzenetet.

4. A következő teológiai érték a dolgok szívébe, lényegébe való belelátás. Miről is van szó? 
Gondoljunk  Pascal  hatalmas  erejű  megállapítására:  „Az  ember  a  természet 
legcsodálatosabb alkotása. Nem tudja felfogni, mi a test, még kevésbé, mi a szellem, és a 
legkevésbé, hogyan kapcsolódik a kettő egymáshoz: ez a nehézség csúcspontja – és mégis 
éppen ez alkotja a lényeget”. Az emberi élet hallatlan méltósága az, hogy megismerje a 
valóságot éspedig a test és a szellem egymáshoz való kapcsolatát, mert – amint Pascal 
megfogalmazta  –  éppen  ebben  van  a  titkok  titka.  De  mit  jelent  a  szellem  és  a  test 
egységében élni,  és  mit  jelent  ebben az egységben szemlélni  a  halált? A Moody által 
közölt beszámolókból kiderül, hogy az ember beszűkült tudata egyszerre csak kinyílik, és 
az ember a létezés nem sejtett valóságában eljuthat annak az átéléséhez, hogy az élet maga 
több, mint sejteni tudnánk. Ez csodálatra és áhítatra késztet. Egy magasabb tudatra, egy 
magasabb szellemi valóságra eljutni a legnagyobb ajándék, amit az ember megnyerhet. Az 
egyház maga is ezt szeretné nyújtani, azt, hogy a testtől született ember Lélektől született, 
az  Isten  szellemi  valóságáig  eljutott  ember  legyen  (Jn  3,  1-6).  A  mai  ember  az 
agnoszticizmus  homályába  burkolózik  be:  Ignoramus  et  ignorabimus  –  vagyis:  nem 
tudunk semmit és nem is fogunk tudni. Ezzel szemben Moody beszámolói ezt a sötétséget, 
ezt a homályt törik szét és fényt hoznak helyettük.

Nézzük a példákat:

„Sok halálközeli élményt átélt ember mondja, hogy különös tisztánlátásban  
és  a  mindent  tudás  érzésében  volt  része,  „az  idők  kezdetétől  az  idők 
végezetéig”.  Egy  asszony  mesélte  Raymond  Moodynak:  „Hirtelen  egy 
pillanat  alatt  mindent  tudtam,  a  kezdetek  kezdetétől  mindenek  végéig,  a 
korok minden titkát, ismertem az egész világmindenséget, a csillagokat, a 



holdat;  mindennek,  de  mindennek  a  jelentését.  Volt  egy  pillanat,  nem is 
tudtam  leírni,  de  valahogy  olyan  érzés  volt,  hogy  mindent  tudok… Egy 
pillanatra azt  éreztem, hogy nincs szükség beszélgetni,  tudom, hogy amit  
meg akarok tudni, azt tudom.”
Egy  másik  esetben  ezt  rögzítette  Moody:  „Amíg  abban  az  állapotban  
voltam, úgy éreztem, hogy a dolgok közepén vagyok. Megvilágosodottnak és  
megtisztultnak éreztem magamat. Úgy éreztem, hogy mindennek látom az 
értelmét.  Minden  a  helyén  volt,  mindennek  volt  értelme,  még  a  sötét  
korszakoknak  is.  Olyan  volt,  mint  amikor  a  mozaikjáték  darabjai  
összeillenek.”

Még tovább is mehetünk a következtetések levonásában:

„Bizonyos  különös  hasonlóság  van  a  halálközeli  tapasztalatok  és  
eredményük,  valamint  a  misztikus  állapotok  és  az  általuk  kiváltott  
tudatállapot  között.  A  halálközeli  élmények  átélői  több  jelenségről  
számoltak be. Profetikus látomásaik vannak, előre látják életüket, s ezek a  
látomások utóbb nagyon pontosnak bizonyulnak. Mások olyan élményekről  
számolnak be, amelyek a kundalini energiájának tűnnek, mások úgy érzik,  
hogy csodálatos tisztánlátó erővel rendelkeznek, vagy képesek a testi-lelki  
gyógyításra.  Sokan,  akik  közel  kerültek  a  halálhoz,  nagyon  szépen,  
szeretettel és személyes kötődéssel beszélnek arról, amit átéltek. Számomra 
ez  úgy hangzik,  mintha  bepillantást  nyertek  volna a tudat  természetének  
sugárzásába, és aligha meglepő, ha az igazi szellemi átformálódásban újra  
és  újra  osztályrészük  volt  ez  a  bepillantás.  Mégis,  mint  Margot  Gray  
kimutatja:  „Nem  szükséges,  hogy  majdnem  meghaljunk  ahhoz,  hogy  
megtapasztaljunk  egy  magasabb  szellemi  valóságot.  Az  a  magasabb 
szellemi valóság itt van és most van, az életben, csak fel kell fedeznünk és be  
kell lépnünk”5.

5.  Súlyos  teológiai  kérdés  az,  amit  pokolnak,  kárhozatnak,  bizonyos  felekezetek  pedig 
tisztítótűznek  neveznek.  Akik  a  halálközeli  élményekről  szóló  beszámolókat  hallották, 
gyakran megütköztek azon, hogy ezekből csupa fény és boldogság árad, de szinte semmi hír 
arról, amit a Biblia az elrontott élet következményének, Isten ítéletének nevez, ami szenvedést 
jelent  az  ember  számára.  Valóban  nem  lehetne  hitelt  adni  e  beszámolóknak,  ha  nem 
beszélnének a pokolnak a lehetőségéről, és ha ezeknek az átélése nem szerepelne a palettán. 
De  ez  nem így  van.  Moody beszámolói  az  egyháznak  és  a  teológiának  itt  is  igen  nagy 
segítséget nyújtanak.

„Egy  nő,  akivel  Margot  Grey  készített  riportot,  a  következőket  mesélte:  
„Egyszer csak köd borította helyen találtam magamat. Úgy éreztem, mintha  
a pokolban lennék. Volt egy hatalmas szakadék, amelyből gőz csapott elő,  
kezek  és  karmok  nyúltak  ki  belőle,  el  akartak  kapni…  Borzalmasan  
megijedtem,  hogy  ezek  a  kezek  elkapnak  és  behúznak  a  szakadékba… a 
másik oldalról egy rettenetes oroszlán rohant felém, s akkor felsikoltottam.  
Nem az  oroszlántól  féltem,  hanem  attól,  hogy  fellök  és  betaszít  abba  a  
rettenetes szakadékba… Nagy forróság volt ott lenn, a gőz is nagyon forró  
volt.” 



Egy ember, akinek a szíve megállt, a következőket mesélte: „Lefelé mentem,  
lefelé,  mélyen  a  földbe.  Valami  düh  árasztotta  el  az  egészet,  én  pedig  
borzalmasan féltem. Minden szürke volt, félelmetes zaj hallatszott, csikorgó,  
vicsorgó, mintha vadállatok csikorgatták volna a fogukat.”
Raymond Moody azt  írja,  hogy sok ember kijelentette,  olyan élőlényeket  
látott,  akiket  a  fizikai  világhoz  való  ragaszkodásuk  csapdába ejtett,  nem 
tudtak elszakadni a vagyonuktól,  emberektől,  szokásoktól.  Egy asszony is  
beszélt ezekről a „zavarodott” emberekről: 
„Mélyen lehajtották fejüket,  szomorúság, kétségbeesés áradt belőlük, úgy  
csoszogtak, mintha bilincsben lett volna a lábuk, olyanok voltak, mint akiket  
kimostak,  sötétek,  szürkék.  Úgy  tűnt,  hogy  örökké  ott  fognak  csoszogni  
körbe-körbe, és nem tudják, hogy hová is mennek, nem tudják, kit követnek  
vagy mit keresnek. Amikor elhaladtam mellettük, még csak fel sem emelték a  
fejüket, hogy megnézzék, mi is történik. Mintha ezt gondolták volna: „Nos,  
vége  van.  Mit  is  csinálok  itt?  Mi  is  van  itt  egyáltalán?  És  csak  ez  a  
szélsőséges,  összetört,  reménytelen  viselkedés  –  nem  tudták,  hogy  mit  
csináljanak,  hová  menjenek,  kik  voltak.  Úgy  tűnt,  hogy  állandóan  
kóborolnak inkább, mintsem, hogy leüljenek. Elindultak előre, azután kicsit  
balra fordultak, tettek néhány lépést, majd visszatértek jobbra. Egyáltalán 
semmit sem csináltak. Mintha kutattak volna valami után, de hogy mi után,  
azt nem tudom.”6

Ezek a beszámolók komolyan figyelmeztetnek arra, hogy a halál utáni élet kimenetele kettős. 
Sokan ragadnak a földhöz, a vágyakhoz, Isten és az örök élet  keresése nélkül és ők nem 
tudnak feljebb  emelkedni,  az  égi  világból  ki  vannak  rekesztve.  Ezek  a  beszámolók tehát 
megtérésre való figyelmeztetések, arra intenek, hogy az életet megnyerni nem lehet komoly 
döntés  és  hitbeli  választás  nélkül.  Nem  egyszerűen  quietivumokat  nyújtanak,  hanem 
motívumokat is: csak új élettel és Isten iránti hűséggel nyílik meg ama világ ajtaja. De az is 
különös, hogy Moody beszámolói sehol sem utalnak a reinkarnációra, vagyis arra, hogy akik 
életükben megbuktak, azok kezdhetik azt  elölről.  Maga Moody azt vallotta,  hogy ilyenről 
soha nem kapott információkat. Vagyis a beszámolók arról szólnak, hogy az élet egyetlen, és 
az egyetlen élet iránti felelősség a vállunkon van.

6. Az embernek e földön a legnagyobb kérdése a szeretet. Valóban: ez a szeretet az, mely 
Dante  szerint  napot,  holdat  és  csillagokat  mozgat.  Van-e  ennek  a  szeretetnek  a  túlnani 
világban relevanciája és valóban ez-e az egyetlen, mely igaz fundamentuma marad az emberi 
létnek? Megmarad-e a szeretet, mely bennünket e földön szeretteink iránt éltetett, más szóval 
a megélt szeretetnek van-e folytatása, látni fogjuk-e szeretteinket és velük együtt lehetünk-e 
majd?  E  földön  ezekre  a  kérdésre  tudományos  választ  senki  sem  tudott  adni,  pedig 
haláleseteknél és temetéseknél a legnagyobb vigasztalás ennek meghirdetése lehetne.
De lássunk egy újabb idézetet:

„Az  orvos  lemondott  rólam  és  megmondta  hozzátartozóimnak,  hogy  
haldoklom. Ámde én egész idő alatt  éber voltam és hallottam, amint ezt  
kijelentette.  És  akkor  úgy  éreztem,  hogy  magamhoz  térek.  Egyszer  csak  
észrevettem, hogy emberek vannak körülöttem, akik – úgy tűnt föl – a szoba  
mennyezetén lebegtek. Mindenki ott volt, akit korábban életemben ismertem,  
akik már előttem meghaltak. Felismertem a nagymamámat és egy lányt, akit  
iskolás koromból ismertem és sok más rokont meg barátot. Csak az arcukat  
láttam jól, és éreztem a jelenlétüket. Nagyon vidám benyomást tettek rám.  



Kellemes találkozás volt, éreztem, azért jöttek, hogy óvjanak és vezessenek.  
Úgy tűnt föl, mintha most jönnék haza, és ők köszöntenének. Az egész ott  
tartózkodásom alatt minden könnyű és szép volt. Csodálatos és szívderítő  
pillanat volt az.” Egy férfi így emlékezik: „Néhány héttel azelőtt, mielőtt  
meghaltam, egy jó barátomat, Bobbyt meggyilkolták. Abban a pillanatban,  
amikor  elhagytam  a  testemet,  éreztem,  hogy  Bob  ott  van  mellettem.  
Bensőleg láthattam őt és éreztem, hogy jelen van – mégis különös volt. Nem  
a rendes testében láttam őt.  Egészen világosan felismertem a külsejét  és  
mindent, csak éppen nem a fizikai alakjában. Érthetően hangzik? Ő volt az,  
de nem anyagi, hanem valamilyen átlátszó testben.”7

Sok-sok idézetet lehetne még felhozni, de mindezek lényege az, hogy az életnek ezen a földön 
a  szeretet  az  egyetlen  alapja.  Akik  visszatértek,  azok  hatalmas  változásokon  mentek  át, 
melynek  lényege  az,  hogy minden  dolgukat  a  szeretetre  akarják  építeni.  És  ez  nem egy 
pillanatnyi  fellobbanás  volt,  hanem az  egész  életet  meghatározó  döntés.  A szeretet  iránti 
fogékonyságban akarják életüket élni, és életüket másoknak adni, mert úgy látták, hogy az 
életből  az  marad  meg,  amit  másoknak  adtak  magukból.  Ennél  nagyobb  változás  emberi 
lélekben nem történhet. Ez mintegy teológiailag hitelesíti ezeket az élményeket. A Biblia azt 
mondja: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket”, ami azt jelenti, hogy se Istent, se embert nem 
lehet  megtéveszteni.  Ha  valami  igazi,  annak  következményei  vannak.  És  itt  ezt  a 
leghatározottabban fel lehet fedezni. Ők az élet isteni alapját, a szeretetet találták meg.

7.  De  ez  még mindig  kevés,  mert  hiába  lenne  minden,  amit  az  ember  a  túlnani  világon 
megtalált ezekben az élményekben, ha végül is Gazda nélkül, Isten nélkül maradnánk. Az 
ember a halálban megnyert életével is szegény és boldogtalan lenne, ha nem volna életének 
Ura és Gazdája. Az ember alapvető kérdése az, hogy kihez tartozom, kinek vagyok érték, ki 
az én Uram és Istenem? Ezekre a grandiózus kérdésekre választ adnak a halálközeli élmények 
is.

„Szokatlan megjelenési formája ellenére egy személy sem kételkedett abban,  
hogy ez a fény élőlény. Fénylény. És nemcsak az: személyi tulajdonsága és  
félreismerhetetlen személyi jegyei vannak. Leírhatatlan szeretet és melegség  
árad  a  haldoklóra  ebből  a  lényből.  A  személyeket  teljesen  körülveszi,  
mintegy  magába  zárja  a  jelenléte.  A  haldoklót  eltölti  a  belőle  áradó  
mágneses vonzerő. Így elkerülhetetlenül vonzódik hozzá.”8 

„Mellékesen  minden  résztvevő  megjegyzi,  ez  a  [Fénylény  által  feltett]  
kérdés  bármennyire  is  mélyreható,  mégse  lehet  azt  állítani,  hogy 
szemrehányó lenne. Mindnyájan állítják, hogy a Lény által feltett kérdések  
sohasem vádlók,  vagy  ledorongolók,  mert  –  nem számít,  hogy  milyen  a  
válasz – utána is ugyanaz a korlátlan szeretet és megértés árad a Lényből,  
mint  előtte.  A  kérdésnek  az  a  célja,  hogy  életüket  őszintén  és  alaposan 
gondolják meg.”9

„Ilyen fényt itt a földön nem lehet leírni. A fény tulajdonképpen nem látszott  
személynek, de kétségtelenül volt személyes egyénisége. A tökéletes szeretet  
és megértés fénye volt ez.
Majd  egy  gondolat  jutott  el  az  öntudatomhoz:  „Szeretsz  engem?”  Nem 
kifejezetten kérdés volt ez, hanem csak gondoltam, hogy a Lény ezt akarja  
közölni: „Ha valóban szeretsz engem, akkor menj vissza és fejezd be, amit  



életedben elkezdtél.” Egész idő alatt  éreztem, hogy lenyűgöző szeretet és  
irgalom vesz körül.”10

Ebben  az  utolsó  beszámolóban  van  egy  mondatot,  a  mely  teljesen  egyezik  a  Bibliában 
található  jézusi  mondással:  „Szeretsz-e  engem?”  (Jn  21,  15-16).  Jézus  ezen  a  földön  ezt 
kérdezte tanítványától, Pétertől, és most valaki ugyanezt a kérdést hallja a Fénylénytől. Ez a 
Lény a Szeretet, és a hozzá való kapcsolatot is a szeretetben lehet megragadni. Nos ez a távlat, 
hogy az embert Urával és Megváltójával a szeretet köti össze, és ebben a szeretetben kapja 
meg az ember a túlnani világ legnagyobb értékét, egy közösséget, mely a jövendő alapja, igen 
bíztató, és a teológiai értéke mindenek felett álló.

8. A beszámolók, melyeket Moody közöl,  abban érik el a tetőpontjukat, hogy az ember a 
halált  megérti,  és életébe integrálni tudja.  Bölcs szívhez jutott,  mert  számol halálával,  sőt 
ennek értelmére is eljutott (Zsolt 90, 12). Mi is ennek a megértésnek a lényege? Ábrahám a 
Sancta Clara,  a XVII.  század Ágoston rendi szerzetese azt mondta egyszer:  „Aki meghal, 
mielőtt  meghal,  nem hal  meg,  amikor  meghal”.  Ennek  a  mély  értelmű  mondásnak  az  a 
lényege, hogy aki magát és egóját elveszti ebben a világban azon a halálnak már nincs mit 
keresnie, mert az már meghalt egyszer, és a halálba belépve még egyszer nem fog meghalni. 
Meghalt a halál előtt, és a halálnak már nincs rajta hatalma. A Krisztusban hívők ezt élik át: 
elvesztik az életüket Krisztusért és benne megtalálják magukat. Átmentek a halálból az életbe, 
és  már  az  ítélet  nem fogja  az  életüket  elvenni  (Jn  5,24).  Mindazok  fölött,  akik  a  halál 
misztikus  élményén  átmentek,  a  halál  elvesztette  hatalmát.  Már  nem  félnek  tőle,  mert 
belementek  és  benne  átalakultak.  Ezt  nagy  bizonyságtétellel  meg  is  vallják.  Nézzük  az 
idézeteket:

„Most egyáltalán nem félek a haláltól. Ez nem azt jelenti, hogy vágyódom a  
halál után, vagy most meg akarnék halni. Most nem szeretnék a túlvilágon  
élni, mert még itt kell élnem. De egyáltalán nem félek a haláltól, mert tudom 
hová megyek, ha innen elmegyek, mert én már voltam ott.”11

„Úgy találom, hogy ez az élmény valami átalakulást hozott az életemben.  
Csak  tízéves  gyerek  voltam,  amikor  ez  megtörtént,  és  a  mai  napig  meg 
vagyok  győződve  arról,  hogy  van  élet  a  halál  után,  és  így  nem félek  a  
haláltól. Valóban nem. Néhány emberről tudom, hogy szörnyen félnek tőle.  
Nekem titkon mosolyognom kell, ha hallom, hogy az emberek kételkednek  
abban,  hogy  van-e  továbbélés,  vagy  egyszerűen  kijelentik:  „A  halállal  
mindennek vége.” Ilyenkor azt gondolom magamban: „Ezeknek fogalmuk  
sincs róla”.12

„Mindezek a kijelentések azt mutatják, hogy a halál gondolata elvesztette  
minden rossz ízét.  Ennek az az oka, hogy a halálélmény után az érintett  
személyeknek  nincs  többé  kétségük  afelől,  hogy  a  testi  halál  után  van 
további élet.  Ezt  nem úgy tudják,  mint  egy kigondolt  lehetőséget,  hanem 
mint saját tapasztalatukból szerzett tényt.”13

A teológia üzenete és tanítása nem lehet más, mint amit a Heidelbergi Káté így foglal össze: 
boldogan élni, és boldogan meghalni. Ezt szeretné adni az egyház és annak tanítása, a teológia 
azoknak, akik Jézust követik, és az egyház útmutatását kérik. A legnagyobb szolgálat ezen a 
világon az, hogy megszabadítsuk azokat, akik egész életükben rabok voltak a haláltól való 
félelem miatt  (Zsid 2,15).  Ebben a szolgálatban nyújt  megbecsülhetetlen és elévülhetetlen 



értékeket Moody kutatási eredménye. Ezt igénybe nem venni, és fel nem használni az egyház 
részéről felelőtlenség, és az Istentől kínált alkalom elmulasztása lenne.

9. Mi az egyház jövője és merre vezet az egyház útja a jövőben? Ezt a súlyos kérdést vizsgálja 
Jörk Zink, Tövisek is teremhetnek rózsát című újabb írása. Ez a neves evangéliumi publicista, 
több mint 120 könyv szerzője. Említett könyvében azt elemzi, ami a mű alcíme is: „Misztika a 
keresztyénség jövője”. Megfogalmazásai ezzel kezdődnek:

„Húsz  éves  voltam,  amikor  a  háborúból  így  írtam  haza:  ’Ha  a  
keresztyénség nem fedezi  fel  újra régi  misztikus hátterét,  nem lesz  többé 
mondanivalója számunkra’. Több, mint 55 év után is tartom magam teljes  
eltökéltséggel a fenti mondathoz. Sajnos életemben hosszú időn át tartottam  
magam ahhoz a tilalomhoz, amelyet egyetemista korunkban belénk oltottak,  
azaz, hogy a keresztyén hitet ne értelmezzük misztikusan. Ma már viszont  
legfőbb ideje, hogy teret engedjünk a misztika kép- és gondolatvilágának.
Egy olyan évszázad van mögöttünk, amelyben a kereszténységet nagyon sok  
okos ember magyarázta és értelmezte, de amelyben maguk a keresztények 
saját  vallási  tapasztalataikról  vajmi  keveset  szólhattak.  A  kereszténység  
inkább  volt  egy  tan,  mint  a  szív  és  lélek  élő  ereje.  Az  evangélium  az  
értelemhez szólt,  míg a belső utak,  a  ráhagyatkozás,  a  szemlélődés és  a  
lassú, figyelmes előrehaladás útjai elnéptelenedtek. Nem véletlen, hogy az  
évszázad  végén  az  erőtlenség,  tanácstalanság  és  rezignáció  ismét  az  
egyházak felé tereli a figyelmet.
Úgy  tűnik,  hogy  elérkezett  az  idő,  amikor  az  ősi  misztika  –  amely  két  
évezreden keresztül tulajdonképpen mindig is a keresztény hit élő ereje volt  
–  újra  életre  keljen.  És  ez  jó,  és  semmi  ok  az  aggodalomra,  félelemre,  
teológusok ellenmódszereire, vagy egyházi szükségállapot kihirdetésére. A 
mi hitünknek ugyanis szüksége van a misztikus hátterére, ha azt akarjuk,  
hogy  tartósan  élő  hit  maradjon,  és  hogy  az  előttünk  álló  évszázadban 
keresztényként élhessünk.” 

E szemléletből következik a másokra való odafigyelés, amire a szerző tanít.

„A  spiritualitás  felébreszt  bennünket,  hogy  figyeljünk  mindarra,  amivel  
találkozunk, különösen arra, amit idegennek találunk. Felébreszti bennünk a  
készséget  arra,  hogy  mások  Isten-élményét  alázattal  fogadjuk.  Kifejleszti  
bennünk az érzékelést  a szakrális iránt, ami számunkra szokatlan módon  
jelentkezik.  Így  szűnik  meg  a  számunkra  az  eddig  idegen  vallások  
ellenségképe, amiknek eddig ellenálltunk volna, és felébresztik bennünk az  
alázatot Istennek más útjai iránt, amelyek általunk ismeretlen emberekhez  
vezetnek.  Beszélni fogunk egymással  mindenről,  amit  az ember valaha is  
Istenről,  a  világról  és  önmagáról  tudott,  és  semmi  sem  lesz  többé  
megvetendő vagy gyűlöletes számunkra. Ahol közösen keresik az igazságot,  
ott  mi  emberek  több  igazságot  fogunk  találni,  mint  a  saját  szűkebb 
nézőpontunkból valaha is módunkban lett volna. A világ a kis porszemtől a  
25. dimenzióig – amiről a fizikusok beszélnek – addig a dimenzióig, ahol a  
holtak és angyalok élnek, és amelyben a mi sorsunkat is szövik és egészen 
máig az Istenig EGY! Sehol sincs válaszfal! Nincsenek objektív határok, és  
a  meglévő  határok,  amelyekkel  a  mi  érzékszerveink  bennünket  



megtévesztenek,  átjárhatóak. Ezeken át átjuthat valami hozzánk,  és mi is  
átsejthetünk, áthallgatózhatunk és hihetünk.14

Ide lehet iktatni Albert Einstein figyelemreméltó megállapítását is: „A legszebb és legmélyebb 
érintés,  melyet  csak  érzékelhetünk,  a  misztikum  átélése.  Ez  minden  igaz  tudomány 
létrehozója.  Akitől  ez  az  érintés  idegen,  aki  nem képes  hosszasan  elcsodálkozni,  hosszú, 
zavart alázatot átélni, az akár halott is lehetne”.

A neves író, Jörg Zink 1999-ben írott Auferstehung (Feltámadás) című könyvében, amely 
ezt az alcímet viseli: Und am Ende ein Gehen ins Licht (És a végén a fénybe érkezünk meg), 
merészen összekapcsolja az egyház dogmatikai tanítását, mely az örök életről szól, azokkal a 
meglátásokkal, melyek a tanatológia köréből érkeznek, és a Fénybe való megérkezést látja a 
végső célhoz való jutásunknak. Nyilván ez nem az egyház hivatalos megfogalmazása, hanem 
egy  hívő  ember  meditációja  és  kutatása,  de  mint  ilyen,  figyelemreméltó.  A krisztusi  út 
misztikus  út,  mely  abba  a  fénybe  vezet,  melyről  a  Biblia  szól  és  melyről  a  tanatológia 
eredményei  beszámolnak.  Ajánlották,  hogy  e  könyvet  érdemes  lenne  lefordítani  (már 
megtettem), és érdemes lenne közölni (kiadó híján ez még hátra van). Mindenesetre Moody 
könyvei  bennünket  ebbe  az  irányba  segítenek,  és  a  misztikus  átéléseket  közel  hozzák  a 
teológiai  gondolkozáshoz.  Ezzel  felbecsülhetetlen  szolgálatot  végez  az  emberiség  és  nem 
utolsó sorban a teológia, az egyház javára.

10. Moody könyvei és személyesen Moody megnyilatkozásai azt mutatják, hogy ő szerényen 
elzárkózik attól, mintha eredményei alapján tudományosan bizonyítani lehetne azt, hogy van 
élet a halál után. Ezek a könyvek nem azt a célt szolgálják, sőt Moody megjegyzi, hogy ezeket 
a tapasztalatokat, melyeket összegyűjtött és melyeket több évtizeden át elemzett, igazán csak 
a  vallás és a  hit  körében lehet  felhasználni,  ott  lehet  ezeket  elhelyezni.  Ebből  következik 
utolsó megállapításunk: a teológia Moodytól nem a halál utáni élet bizonyosságát várja. Sőt 
tudjuk,  hogy ezt  a  bizonyosságot  az  egy  Krisztuson  kívül  senki  sem adhatja.  Ő  viszont 
megadta feltámadásával és a Szentlélek elküldésével, aki nemcsak bizonyosságot ad az örök 
élet felől, de ennek előlegét, előízét, zálogát is megadja számunkra (2Kor 5,5; Ef 1,14). Mit 
várunk és mit köszönünk meg akkor Moodynak? A nagy Fény a Krisztus feltámadásában már 
megjelent, és a Szentlélek ezt szívünkbe is elhozta, de a nagy Fény megjelenése nem jelenti 
azt, hogy kis fényekre nincs szükségünk, míg a célhoz nem érkezünk. A nagy Fény Krisztus, 
aki  a  kis  fényeket  nem  oltja  ki,  sőt  magasba  emeli  és  nekünk  adja,  hogy  legyen 
bizonyosságunk. Moody kutatásai is ilyen kis fényeket jelentenek, azt a világosságot, melyre 
a ma emberének szüksége van, hogy a halál erőivel küzdő világunkban bátorságot nyerjen és 
reménységet kapjon. „Annyi energia van világunkban, amennyi reménység” – vallotta Albert 
Schweitzer.  Ezt  a  reménységet  és  ezt  az  energiát  kapjuk  ezekből  a  könyvekből,  és  ezt 
szeretnénk  kifejezni  Moody  magyarországi  látogatása  után.  Szükségünk  van  a  fényre, 
reménységre és energiára, és örülünk annak, hogy ezekben a könyvekben, kutatásokban és 
személyes közlésekben energiával töltődhetünk fel. S ha feltöltődünk, mindezt tovább tudjuk 
adni másoknak is.

Prof. Dr. Szathmáry Sándor
3527 Miskolc, Soltész nagy Kálmán u. 1. II/7.
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