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Pável Márta 

Isten és a lehetséges idegen lények vonzatai 

Az emberek hibái mindig megfelelnek annak 

 a körnek (tang), amelybe tartoznak. 

Konfuciusz 

 

Hermasz Pásztora III/3. „… Mindazt, amit hallottam, egyszerű volt 

és csodálatos; nem is tudtam megjegyezni. Minden szava súlyos 

volt, úgy hogy ember azt nem tudja befogadni, de a végső szavait 

már megjegyeztem, ezek hasznosak voltak és vidámmá tettek.” 

 

Amilyen témában most gondolkodásra hívok, az végső értelme-

zésben szó szerint nem visszaadható, csak a legbelsőnkben ért-

hető, de hasznos következetései lehetnek. 

Cikkemet a földi háromdimenziós világunkban egyrészről alig le-

het tudományosnak nevezni, mert ezen a szinten egyikre sincs 

megfogható dokumentum, és a magyarázat is sekély, viszont a fi-

lozofikus gondolkodásunk része lehet, s így nem valószínű, hogy 

nem kell erről írni, az sem biztos, hogy nem igaz és nem hasznos. A 

társadalom szemléletének egészséges formálása a célom, mert 

nagyon sok tévképzet van, ugyanakkor egyre biztosabb, hogy na-

gyon aktuális lesz ezen dolgok rendbetétele. 

Alapvetően az alábbi, számomra kissé bosszantó cikk12 olvasása 

adta az írásra az ötletet, amiről nem hinném, hogy autentikusnak 

vagy tudományosnak nevezhető, viszont véleményem szerint erős 

tévedéseket hordoz, és félrevezeti az emberek tudatát. Éppen 

ezért érzem azt, hogy ezt a témát is tisztázni kell, mivel ilyen és ha-

sonlóan torz nézetek özönlik el a sajtót, mérgezve az emberek tu-

datát. 

Ismétlem, amit most alapul veszek, azt nem tartom teljesen korrekt-

nek, mégis ezek a gondolatok más-más szinten és időben az em-

berekben felmerülhetnek. A cikk nyomán haladva válaszolok, hívő 

keresztény hittanárként, gondolkodóként próbálok reagálni 

ezekre a kérdésekre. Olyan keresztényként írok, akit a hitében nem 

lehet megingatni, akinek nem lesz lelki baja, ha ezeket elemzi, sőt 

Jézus Krisztus még nagyobb jelentőséggel bír, mint valaha is bírt. 

 

Abban senki ne reménykedjen, hogy ha kiderülne, hogy más boly-

gók is lakottak, akkor összedől a keresztény hit, de még a Katolikus 

                                       
12 http://megmagyarazhatatlan.network.hu/blog/megmagyarazhatatlan-misztikus-dolgok-

rejtelyek-csodak-hirei/a-vatikan-es-az-oroszok-tudnak-a-foldonkivuliekrol 
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Egyház sem fog eltűnni. Ettől nagyobb dolgok sem rengették meg, 

pedig voltak kataklizmák. Rendelkeznek annyi előrelátással, böl-

csességgel, tapasztalattal, hogy ilyen hipotézisek, összeesküvés-el-

méletek előtt járnak, nem fog ki rajtuk. 

Ha kiderülne, hogy vannak más idegen élőlények, már az egyház 

kutatásaiból, elejtett konferencia szövegekből is látható: készen 

állnak a válasszal, és megnyugtatok mindenkit, az istenhit és Isten 

tudása erősebb talajon áll. Kérdés: miért hisz, tud valamit az em-
beriség, hol vannak az információk ‒ akár anonim módón is ‒ el-

rejtve? 

 

Az alábbi indián asszonyról szóló idézetet olvasva erről is meg kell 

állapítani, hogy nem valószínű, hogy szó szerint igaz, de a nép így 

hiszi, és erre valami hagyomány szerint oka van. 

„Az egész éjszakán át tartó tánc az előttünk eltávozottak ünnepe. 

A holtaké. Van ennivaló, és dalokat énekelünk. Az első ének arról 

szól, hogy tánc közben el ne aludjunk, mert mindnyájan itt vannak 

közöttünk, akik előttünk mentek el. Szellemek. Azután indián nyel-

ven beszédet tart valaki, amelyben felszólítják a táncolókat, hogy 

hagyjanak maguk között helyet, hogy a szellemek veled táncol-

hassanak. Nem szabad elaludnod, mert a testedet hatalmukba 

keríthetik. Az ilyen alkalmakra nem viszed magaddal a kisebb gye-

rekeket, mert ők itt vannak. A gyerekek látnak bizonyos dolgokat, 

amiket a felnőttek nem láthatnak, s így tudnák, hogy itt vannak a 

szellemek.” 
Janice Sundown Hallett, Seneca (Indián asszony hite/vallomása) 

Ez teljesen más, mint amikor valaki csupán agyalogva egy bolygó 

istenhitét akarja lerombolni, és minden létezőt/eseményt az ide-

gen lényeknek tulajdonítani. Ilyenkor csak egy kérdést teszek fel 

újra és újra: őket ki hozta létre, hogy jutottak el eddig? El lehet 

odázni a választ, de bele kell gondolni: semmi sem történik, ha ki-

derül, hogy pl. Szegeden kívül Párizs is lakott, ezzel még semmit 

sem oldottunk meg, maximum nem akarnak tudatilag eljutni a 

végsőig, Istenig! 

http://megmagyarazhatatlan.network.hu/blog/megmagyarazhatatlan-misztikus-dolgok-rejtelyek-

csodak-hirei/a-vatikan-es-az-oroszok-tudnak-a-foldonkivuliekrol 

Ha bizonyíthatóan kiderülne, hogy vannak idegen lények ‒ ami-

nek már rég ideje lenne ‒, akkor a Katolikus Egyháznak ez a tény 

nem ártana, hanem még szerintem használna is, mivel más egy-

házak nem ilyen nyitottak erre a még szinte megfoghatatlan kér-

désre. Így velük szemben a gondolkodó ember előtt némi előnyre 

is szert tennének, mert ők már rég felkészültek a válaszra. 

Idézet a jelzett cikkből: „Barnabás könyve, mely arra tesz utaláso-

kat, hogy Jézus nem rendelkezett Isteni képességekkel és csupán 

http://avilagtitkai.com/barnabas-evangeliuma-jezust-soha-nem-feszitettek-keresztre-es-nem-isten-fia/
http://avilagtitkai.com/barnabas-evangeliuma-jezust-soha-nem-feszitettek-keresztre-es-nem-isten-fia/
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egy halandó volt. Mi több, keresztre sem feszítették.” Ilyen és ha-

sonló hamis, felháborító információk indítottak írásra. Egyrészt nem 

kellene meghallanom, mert olyannyira primitív, de célom az isten-

hit tisztán tartása és az igazság emberekhez való eljuttatása, így 

bármilyen elegáns is lenne, nem hallgathatok. 

Ezek a feltételezések – ha valaki képes komolyan gondolkodni Is-

tenről – képtelenségek, mert Isten alapvető tulajdonságai kérdő-

jeleződnek meg így. Istennek nincsenek földi vágyai, olyan ösztö-

nei, mint nekünk, ettől elképzelhetetlenül magasabban van, még 

ha emberként is született meg. Aki nem él Istenben, az nem tudja 

elképzelni, hogy mennyire nem érdekes a földi ösztönvilág meg-

élése. 

Aki ezt nem érti, annak ismétlésként leírom: ha egy ember szentté 

kezd lenni, annál az ösztönéleti dolgok nem fontosak, sőt lassan 

eltűnnek…, eszébe sem jut az, amitől a többi esetleg kínlódik, vagy 

csak ez az egyetlen öröme, hogy nemileg, ételileg stb. minden 

meglegyen, egóját hatalmasra növelve minél tovább élve ezt él-

vezze, és még legyen sok pénze, hatalma stb., hogy az előzőeket 

biztosíthassa magának. De a lassú Istenhez fordulással egyre in-

kább átalakulnak, a „szentté levéssel” ezek fokozatosan, de egyre 

nagyobb erővel elmúlnak. A test és a lélek igénye már nem egy-

forma erővel lesz jelen az életükben, hanem a lelki tevékenységek 

lesznek dominánssá. 

 

Jézus Krisztus eleve is Isten volt, ergo ezen dolgok lelkileg/hozottan 

sem érdekelték, nem motiválták Ugyanakkor emberként jelen vol-

tak, de nem képviseltek semmiféle erőt az isteni lélekkel bíró Jézus-

ban. Ezt csak az képzelheti, aki a lelki fejlődés útjával és Isten tulaj-

donságaival nincs tisztában! Viszont Jézus Krisztus feltámadásával 

(hogy csak egyet emeljek ki) bebizonyította Istenségét. Írom ezt 

annak ellenére, hogy mindent meg lehet támadni, és ez csak Is-

tenre, a transzcendenciára nyitott lényeknek bizonyíték. 

Végül is mindegy, ki mit gondol, nem változtat a hitemen, tudáso-

mon, felfogásomon…, de főleg nem az igazságon, mert egyik írá-

som sem a hajókötél-érzékenységűeknek szól! Aki komolyan, hittel 

és okosan gondolkodik Istenről, az nagyon jól tudja, hogy Jézus 

nem nősült, nem falta az ételt, nem habzsolta az életet, mert iszo-

nyúan messze állt attól, hogy földi kalamajkákba belemenjen, 

nem ezért jött közénk. Sajnos ez az emberek tulajdonsága: nem 

adják meg önmagukat, nem néznek fel az Istenre, hanem a po-

csolyájukba, maguk közé akarják lerángatni. Az idézett cikkben, 

ami megy, ez egy ilyen direkt vagy indirekt igyekezet, mert ilyen 

embereknek egyszerűen felfoghatatlan az az egyszerű, de hatal-

mas jelenség, hogy Jézus Krisztus Istenember volt. 

 

http://avilagtitkai.com/barnabas-evangeliuma-jezust-soha-nem-feszitettek-keresztre-es-nem-isten-fia/
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uo. „Képzeljük el, mi lenne, ha kiderülne, hogy Isten nem csak az 

embert teremtette a maga képmására, hanem más fejlett civili-

zációkat is.” 

Nem akarom elkeseríteni a kedves írót, de a világon semmi sem 

történne. S írásommal pont elő akarom készíteni az embereket, 

hogy az ő gondolataikban se legyen káosz, ha kiderül az igazság. 

A gondolkodásunkat sem mindig a dolgok után kell vinni, hanem 

meg is lehet előzni. Minden korban más volt az, amit „tudomá-

nyosnak” véltek. Gondoljunk bele, hogy ott van a zsidóknál az ak-

kori világképek sokasága; ami szerint geocentrikus az egész, de ezt 

megelőzte, hogy a Föld lapos, meg az is, hogy a csillagok egy bol-

tozatra vannak ragasztva. 

Tudjuk, harcoltak az igazukért, és mégsem volt igazuk, ahogy a 

mai elképzeléseik is csak kicsit állnak közelebb a valósághoz, mint 

akkor…! S ma sem kellene mindent elvetni azért, mert nem „tudo-

mányos”, mert nagy tévedésekbe lehet belefutni. Azok a megér-

tések, amik ilyen világképet szültek, ma is le vannak írva a Bibliá-

ban. Ez nem azt jelenti, hogy a Biblia nem jó, vagy téved, vagy 

nem minden szava igaz. Több módszer is van, amit pl. exegézisnek 

neveznek. Éppen ezért nem magyarázhatja mindenki a Szent Ira-

tot, mert ismerni kell a kort, a szokásokat, a nyelvezetet, hogy mi 

és miért lett így írva stb., s ehhez viszont magas szinten, sokat kell 

tanulni. A Bibliát tehát csak úgy lehet értelmezni, hogy a kor, a tu-

dás, az intelligencia függvényébe beillesztve elemzik a leírtakat. 

Úgy vélem, hogy a Bibliában minden benne van, még akkor is, ha 

olyan nyelvezetben, olyan hasonlatokkal és összefüggésekben 

van leírva, amit sokan sohasem, vagy nagyon nehezen értenek 

meg. Ilyen pl. a teremtéstörténet a kígyóval, amit nagyon nem kel-

lene szó szerint értelmezni. Nos, mindezek tudatában vagy ellené-

ben az is elképzelhető, hogyha esetleg időnként voltak itt idegen 

lények, az is valamiképpen belekerült a Bibliába, vagy pár száz 

éves festményeken is megtalálhatóak. (Erre jó pár cikk van, nem 

ismételgetem.) Az, hogy más lények esetleg idelátogatnak, abból 

az Egyházban semmiféle konfliktus nem lenne, megvannak a vá-

laszaik, amik logikusak is. 

 

uo. „Ezekről a dokumentumokról állítólag még maga a Pápa sem 

tud, csak a Vatikánon belül egy szűk püspöki réteg, akiknek az a 

feladata, hogy a titok ne tudódjon ki.” 

Az emberek ezeket az elcsépelt szavakat, hogy titkos, kiszivárog-

tatták, vatikáni dokumentumok, amiről még a pápa sem tud, stb. 

imádják, erre már több mindenki lecsap, és azt gondolja, hogy mi 

minden titok van ott a Vatikánban, és hogy mennyit hazudnak ne-

künk stb.! Az összeesküvés-elméletek a csúcson vannak, persze 
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még ebbe bele kell keverni az oroszokat is, hogy teljes legyen a 

téveszmék halmaza. 

Viszont valószínűleg lehetnek olyan információk is, amit különböző 

okok miatt nem hoznak a nagyközönség tudtára. Vannak olyan 

evangéliumok, amiket nem úgy értettek volna meg az emberek, 

ahogyan Jézus Krisztus akarta, mert talán még mindig nem elég 

fejlettek lelkileg a megértésre. Ezeket bölcs dolog a nyilvánosság-

tól távol tartani. 

Mindenesetre elismerhetjük, hogy vannak olyan ismeretek, amik 
még nem publikusak, mert sokszor bölcsesség kell ahhoz is ‒ és ez 

az Egyházban megvan ‒, hogy mit hozhatnak nyilvánosságra, mi-

vel ismétlem, ez nagymértékben függ a tömeg felfogóképességé-

től, jóakaratától és a közlésre alkalmas időtől. Az is nagy kérdés, mi 

az alkalmas idő? 
Az emberiség szellemisége erősen ‒ zuhanó jelleggel… ‒ megvál-

tozott, eltolódtak a hangsúlyok, és szerintem az utóbbi 200-300 év-

ben nemhogy emelkedett, hanem a tömegben meredeken elhalt 

a finom megértések iránti fogékonyság. Főleg mióta a média; a 

tévé és egyebek romboló, silányító hatása érvényesül. Mindez 

most nagyon erősen lenyomja az átlagos tudás szintjét, így nem 

hiszem, hogy mélyebb tudással akár a Vatikánból, akár máshon-

nan elrejtett dolgokkal előjönnének. A Bibliában is benne van, 

hogy nem szabad a disznók elé gyöngyöt szórni. Ha valaki pedig 

abban éli ki a napjait, hogy szexuális vonzatokkal szeretné lehúzni 

az Istent, a nép pedig ezt díjazza, akkor ez nem az kor, amikor mé-

lyebb, tisztább tudást közölni lehetne. 

 

Következő téveszme, vagy vágyálom...? 

A Vatikán hamarosan leromboltatik…? Nem fog, az ufók miatt biz-

tosan nem, ha saját maga tesz maga ellen, akkor lehet, de ez más 

ügy. 

uo. „Az elmúlt években az egyház többször tett arra utalást, hogy 

Isten talán nem csak az embert teremtette saját képmására, és 

más lényeknek is lehet helye az univerzumban.” 

Az, hogy Isten teremtett más lényeket, vagy lehetőséget adott, 

hogy legyenek, semmiféle konfliktust nem okoz és nem is okozhat 

a hívő emberek lelkében. Mert ugyan miért ne lehetnének? Hát ez 

bizonyítja a mai elme szimplicitását, hogy ezt bajnak érzik. Milyen 

ego képzeli el azt, hogy ha mi, akik igen picikék vagyunk, a Tejút 

egy eldugott zugában létezünk, akkor csak itt lehet élet?! Isten 

csak hozzánk akart jönni?! Hát ez egy abszurdum! Azt kellene 

alapnak venni, hogy természetesen Isten teremtett másokat is, 

ilyeneket és olyanokat is, akik csak hasonlítanak hozzánk, vagy 

nem, mert teljesen mások. 
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Univerzális elmével és gondolkodással kell azt is végigélni, hogyan 

hasonlítanak Istenhez? Bármilyenek is, hasonlíthatnak, mert ez 

nem testi hasonlatosság, ugyanis a halhatatlan Istennek nincs fizi-

kai teste. Minden test előbb vagy utóbb meghal, de a lélek, aki 

Istentől van, az Úrral együtt halhatatlan. Amiben Isten saját kép-

mására teremtetett mindent, az azzal magyarázható, hogy min-

den lélek, bárhol és bárkiben is van, csakis Istentől származhat és 

halhatatlan. Nos, ez a hasonlatosság, ha tetszik: lehetőség a beol-

vadásra. Különben semmi értelme nem lenne semminek sem. Is-

métlem: mindegy, hogy milyen testet hordoz a lélek, mindenho-

gyan csakis Istentől származik, így itt sincs semmiféle ellentmondás. 

A világunkban nagyon sokan vagyunk, éppen ezért nagyon sok-

féleképpen gondolkodunk, s magyarázzuk meg magunknak azt, 

amit nehezen lehet felfogni. Egy ilyen egyszerű megközelítést idé-

zek alább, ami a keresést is jelenti: 

„Nem állítom, hogy sokat tudok, de vannak érzéseim. S így érzek. 

Ne nevess ki. Ez a kis kör, amit ide rajzolok, ez jelenti az én szemem-

ben a mi világunkat. A pontok azt mutatják, hol tartunk ma. Aztán 

van itt még egy másik kör, a kis körön kívül. Oda megy a lélek, ha 

eltávozik a testből. Ez azt jelenti, ha meghalsz, a testednek egy ré-

sze füstfelhőként eltávozik. Mindjárt elhittem, mikor először hallot-

tam erről. A lelked elhagyja a tested és egy másik dimenzióba ke-

rül. Ott bolyongsz negyven napon át. Tíz nappal a halálod után 

tartanak egy kis ceremóniát, egyfajta ünnepet. Ilyenkor fel lehet 

venni a kapcsolatot a lélekkel.” Cecilia Mitchell, Mohawk Indián asszony 

hite/vallomása 

Ez a leírás legalább nem bosszantó, s nem manipulatív, azt írja le, 

amit tesznek, ahogyan megélik a halált. Nagyon szép és ilyeneken 

kellene ennek a mai civilizációnak is épülnie. 

 

De menjünk vissza a zavarosabb forrás felé, megint újabb részt idé-

zek a fenti cikkből: 

uo. „A legtöbbet emlegetett forrás szerint a Vatikán által végzett 

ördögűzések kulcsszerepet játszottak ebben.” 

Számomra egy kicsit szánalmasnak tűnik, hogy a különböző ör-

dögűzési technikákat az idegen lények számlájára szeretnék írni. A 

biblikus ördögűzések egy részében valószínűleg általuk akkor még 

nem ismert betegségek voltak érintettek. Tágabb értelemben: az 

emberben, ha fény13 van, akkor nem lehet beteg, viszont ha kiürül 

a fény, akkor a negatív erő helyet kér/kap/foglal, és ott sanyar-

gatja az élőlényt, ahol genetikailag a leggyengébb, így tágabb 

                                       
13 Ha fényt említek, ezekben az esetekben az az isteni örök anyagtalan fényt 

jelenti, s nem a nappali világosságot. Lásd János Evangéliumát a bővebb ma-

gyarázatért. 
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értelemben szinte minden magyarázható az „ördöggel”. De mai 

szemmel – és nem tágabban értem – pár esetet talán meg le-

hetne magyarázni betegséggel is, vagy éppen megmagyarázha-

tatlan a betegség oka, de ebben hinni nem kötelező… Ma sem 

biztos, hogy a mindenki által és mindenütt végzett ördögűzés az 

autentikus. 

Kétségeim vannak az ördögűzésekkel kapcsolatban, ugyanakkor 

azt kell mondanom, hogy nem szabadna az idegen lényeket be-

lekeverni ebbe a témába, mert nagyon messze állnak ettől, úgy 

tűnik, nem tartozik az illetékességi köreikbe. Ez inkább a butaság 

területén működik, s hozzánk képest ezek az idegen lények 

mindennek mondhatóak, csak butának nem. Azon esetekben, 

amikor ördögűzést alkalmaznak, nagy valószínűséggel idegi prob-

lémák is állnak a háttérben. 

Habár nem ismerünk mindent, hogy a szabad akaratú ember mi 

mindenbe keveredhet bele – mert rossz/negatív erő létezik, de 

nem kellene utána ásni… –, de ebbe belegondolni is rossz. Az em-

ber lelke teljesen egyéni, és nem tudjuk, hogy mikor tudja önma-

gát olyan mértékig megadni, illetve negatív erő hatása alá kerülni, 

akár a környezete babonás hite miatt, hogy valami módon ilyen 

reakciókat hozzon elő. Ezeknek az emberi gyengeségeknek az 

okozói nem lehetnek idegen lények. Szinte kizártnak tartom, az 

egyik leghajmeresztőbb ötlet ebbe belekeverni őket. 

Sokat írnak az elveszett, illetve a vatikáni levéltárakban őrzött 

egyéb evangéliumokról, ami nem kizárt, hogy olyanképpen, aho-

gyan gondolják, nincs is. De ismerve, hogy milyen módon válogat-

ták az autentikusakat, és milyen tartalommal bírnak az apokrifek, 

pár kivételtől eltekintve, nem valószínű, hogy nagy meglepetések 

lehetnének, inkább az a valószínű, hogy zavarokat okozna, ha 

mégis lennének „rejtettebb” iratok, melynek oka a butaság, az ér-

tetlenség, a félremagyarázás, de legfőképpen a hitetlenség. Így 

jobb, ha nem keverik a dolgokat. Isten közénk született, a mi for-

mánkra, értünk, ezt a tényt, a megtestesülést a legnagyobb mér-

tékben tisztelni kell, s nem különböző téveszmék közlésével gya-

lázni, leépíteni, ami nem fog sikerülni, nem egyenlők az erőviszo-

nyok az Istennel. 

uo. „Mária Magdolna elveszett evangéliuma is arról ír, hogy Jézus 

halandó volt. Az eltűnt evangéliumok nagy része egyértelmű uta-

lást tesz arra, hogy Jézus nem rendelkezett különleges képessé-

gekkel, de nem is volt teljesen ember.” 
Logikailag nem világos ‒ de mégis érteni vélem ‒, miért kellene 

Jézus Krisztus Istenségébe belekötni. De ha ezt teszik, akkor sem 

igaz! Ezek az írások a félig vagy farizeusi hívőknek nagyon vesze-

delmesek, mert ingataggá teheti őket. Ha valamit nem tudok biz-

tosan, akkor nem kellene mondani, ha a szövegem romboló az 
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emberek lelkére nézve, akkor hallgatni kell, vagy zártkörben el-

mondani a hipotéziseket. Mert ezek azok, nem egyebek, s 

agyalogni mindenkinek csak a saját kárára lehet. Mire mennének 

vele, mennyit rombolnánk a közhangulaton, a békén, a toleran-

cián, ugyanis rengeteg hitetlen ember van. Akinek a hite ingatag, 

annak egy ilyen írás elolvasása csak ártana, kibillentené, senkinek 

sem lenne jobb. Ha segíteni nem tud valaki, ártani ne ártson. 

Itt nem lehet kérdés az, hogy Jézus Krisztus Isten-e, vagy az, ho-

gyan Isten. Ennek az elemzését a teológia tudománya bőven ki-

merítette. 

Igen, elhiszem, a hitetlen, Isten felé zárt embernek nyitott az út a 

zagyvaságok felé, megtalálja Jézust és összehozza az ufókkal, 

szinte adott a dolog, csakhogy nem igaz! 

Ismert, hogy egyszerű, nem cizellált aggyal, hitetlenül nehéz fel-

fogni, hogy a világtörténelemben egyetlen Istenember létezett, 

aki sehova sem kategorizálható. Jézus Krisztust némileg kiemelt 

vagy netán ufónak hitt lényként interpretálni nyomorúságos do-
log. A mennybemenetel ténye sem szokványos, gondolom ‒ ezek-

nek az embereknek megnyugtatóbb… ‒, ha egy ufót nyomnak 

alá, akkor jobban felfogható, de ezzel le is emelnék az isteni trón-

ról, az pedig nem lehetséges. 

Kérdésem lenne: Jézus Krisztus mennybemenetelének tucatnyi ta-

núja volt, a tanítványok szeme előtt ment a Mennybe. Ergo Jézus 

Krisztust látták; de annak, hogy valakit felemelnek és elvisznek az 

ufók, mennyi tanúja volt/van? Mégis miért hinnék ezt jobban? 

 

uo. „A víz borrá változtatása, vagy a halottak feltámasztása nem 

csoda volt, hanem egyszerű vegyi, vagy technológiai adottság-

ból eredő trükkök. Lázár feltámasztásánál például Jézusnak külön-

leges gyógyszerek lehettek birtokában, de a víz borrá alakításá-

nak folyamata magyarázható modern technológia alkalmazásá-

val.” 
Másként állok most ehhez. Ha én, a kis senki – Isten segítségével ‒ 

fel tudtam egy madarat „támasztani” ‒ erre tanúim vannak ‒, ak-

kor Jézus Krisztus, aki Istenember, miért nem tudta volna a halotta-

kat felkelteni. Az, hogy a víz borrá változik, igen, lehet kémiai trükk 

is, ezzel sokan próbálkoztak, no meg az aranycsinálással is. Csak-

hogy Istennek nem kellenek trükkök. Milyen szegény lelkileg az az 

ember, aki mindent lebont az anyagra, ahelyett, hogy maga 

emelkedne fel olyan magasságokig, amit Isten mutat. Földhözkö-

tött emberre nem jellemző, hogy csodát élhet meg, mert ennek 

saját maga az akadálya. A csoda egy szeretettel teli lágy aján-

dék, nem erőszakos, hanem lelket simogató, mindig meghagyja a 

szabad döntést, hogy elhiszed-e vagy nem, mert Isten ilyen figyel-

mes és nem erőszakos velünk. Pl. amikor az AQUILA (SAS) Csoport 
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megalakult a horvátországi nyaralásunk alatt, másnap a sziklákról 

3 szirti sas háromszögben, legalább 30 percet lebegett felettünk, 

szinte jelezve: elfogadja az Isten a SAS-ságunkat. A csoport köny-

nyezve nézte a sasokat, akik csak lebegtek, hogy semmi kétsé-

günk ne legyen: ők Isten jelei. 

 

uo. „Az oroszok is régóta tudnak az idegenekről. Erre utaló törté-

nelmi bizonyítékokért nem kell messzire mennünk. Gondoljunk csak 

arra az ominózus esetre, amikor egy több ezer éves nem ember 

múmiát tártak fel, és vizsgáltak meg szovjet katonák és szakembe-

rek. 

De állítólag az első ember az űrben, maga Gagarin is látott olyan 

dolgokat, amiket nem kellett volna. Később ez okozta a halálát, 

túl sokat tudott, és az oroszok nagyon féltek attól, hogy beszélni 

kezd, így likvidálták, mielőtt ezt megtehette volna.” 

Kezdjük Gagarinnal, nem is volt kint teljesen az űrben, legalábbis 

nem olyan magasan, amiket mesélt. Másik: Gagarin halálát nem 

az okozta, amit látott, hanem hogy túl sokat fecsegett arról, amit 

nem is láthatott…, így véletlenül repülőgép-baleset érte, leg-

alábbis akkoriban mindenki erről beszélt, de lehet, hogy ez sem így 

igaz. Mindenesetre egy biztos: nem volt kapcsolatban az idegen 

lényekkel, inkább az USA és a CCCP versengésével. Lehet, hogy 

az oroszok tudnak az idegenekről, miért is ne tudhatnának, mikor 

jószerivel mindenki tudja. Hogy milyen szinten tudnak, azt kevesen 

tudják, nagyon kevesen. Sok titok van, ez igaz, de ahhoz, hogy a 

kormányok ezekkel előjöjjenek, át kellene formálni a nép tudatát, 

de nem a jelenlegi butaságokkal, hanem józanul. 

 

Ezekben az írásokban az a jellemző, hogy egy darabig olyanokat 

mondanak, amiben van némi igazság, majd ettől elszakadva tév-

eszmékbe zárják magukat, és utána már egészen vad dolgokkal 

állnak elő.  

 

A Vatikán űrlény-exoteológiája...? 

Egy másik olvasmányra is reagálnék ebbe a témakörbe tartozóan, 
ami – szerintem ‒ nem annyira blőd, de ebben is jócskán vannak 

hibák. 

Itt egy újabb variáció: a Vatikán szerint az űrlények a Krisztusban 

való testvériséget jelenik. 

http://paranormal.hu/egy-idegen-megvaltorol-tett-nyilatkozat-kirobbanthat-egy-vallasi-haborut-

ferenc-papa-nagy-bejelentesre-keszul/ Putnam és Horn könyve előrevetít egy 

jövőbeli vallási háborút azok között, akik elfogadják a földönkívüli 

látogatókat, mint “testvéreiket Krisztusban”, és akik úgy gondolják, 

hogy visszatérő démonok, akik rabszolgává tesznek bennünket. 

http://paranormal.hu/egy-idegen-megvaltorol-tett-nyilatkozat-kirobbanthat-egy-vallasi-haborut-ferenc-papa-nagy-bejelentesre-keszul/
http://paranormal.hu/egy-idegen-megvaltorol-tett-nyilatkozat-kirobbanthat-egy-vallasi-haborut-ferenc-papa-nagy-bejelentesre-keszul/


- 30 - 

Isten és a lehetséges idegen lények vonzatai 

Egy mondat, két állítás, az első fele igaz lehet, a második fele pe-

dig nem az. Ha jönnek lények, ők is minden bizonnyal Krisztusban 

a testvéreink lennének. Ugyanis egy Isten van, minden élőlénynek 

a lelke Istentől van, akármilyen külsővel is rendelkeznek, nem szá-

mít. Ezen nagyon nem lehet vitatkozni. Arra, hogy rabszolgává 

tennének, nincs semmiféle bizonyíték, maximum a maga lelkiség-

ből indult ki valaki, ő mit tenne. Az biztos, amit akarunk, azt bevonz-

zuk, és a negatív erő létét sem lehet tagadni a teremtett világok-

ban. 

Nem lehet azzal egyetérteni, hogy az esetleges idegen lényeket 

gonosznak véljük, és mindenféle rosszat összehordjanak róluk, 

démonizálják ezeket a lényeket. 

Figyelembe ajánlanék három logikus dolgot. Az egyik az, hogy ha 

valóban rosszak lennének, az emberek már rég nem lennének a 

Földön, mivel olyan mértékig felettünk állnak, hogy akár az egész 

Földünket is el tudnák velünk együtt pusztítani. A másik pedig: 

többségükben nekünk nem láthatóak. Hogy gondoljuk, hogy aki-

ket nem látunk, azoknak rabszolgái vagyunk, így bármit állíthatná-

nak róluk. DE ha esetleg mégis láthatóvá válnának számunkra, 

mert úgy akarnák…, az sem jelentene semmit, illetve csak annyit, 

amit eddig is sejtettünk, hogy itt vannak. 

Végül azt, hogy rabszolgatartók lennének, úgy lehetne elképzelni 

a szellemi különbségek miatt, hogy körülbelül annyira lehetnek 

rabszolgatartók, mint amennyire mi rabszolgatartók vagyunk a ku-

tyánkkal, macskánkkal stb. Miért nem lehet úgy gondolni, hogy bi-

zonyos szinten együttműködünk, akár anonimen is. Ugyanis min-

den szinten létezik másfajta civilizáció, másfajta kultúra is, de 

ahogy a macskánkkal, a kutyánkkal, a lovainkkal együtt lehet mű-

ködni, és nem biztos, hogy rabszolgatartók vagyunk, mert többsé-

günkben még szeretjük is őket, úgy nem lehet ezekre a lényekre 

sem ezt mondani. Lehet, hogy csak a magunk szintjén segítünk. Ki 

tudja? 

 

uo. „Az a gondolat, hogy az idegen világoknak meglehetnek a sa-

ját egyedi tapasztalataik a Keresztény Szentháromság szempont-

jairól – egy idegen ‘Jézus Krisztus’ is élhetett és meghalhatott más 

bolygókon. Ez azt jelentené, hogy a Keresztény megváltás a Földre 

nézve nem lenne egyedi, és az idegeneknek is lehetnek saját Krisz-

tusi hagyományaik és vallási betekintésük.”  

S mi lenne a baj, ha ez is igaz lenne? Egy apának nem lehet több 

helyen, több gyermeke, s nem szeretheti mindegyiket egyformán, 

még akkor is, ha az egyik sekélyebb értelmű a másikhoz képest? 

De lehet, s így van jól. Az biztos, hogy más idegen lények nem Krisz-

tusnak fogják hívni a közéjük menő isteni megnyilvánulást, hanem 
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maguk szerint fogják megnevezni, de ezzel sincs semmi gond. Min-

den dimenzióban úgy és akkor jelenik meg, ami az adott helyen a 

legcélravezetőbb, a legalkalmasabb időben, pl. a lények fejlett-

sége, igénye miatt. Olyan formában megy közéjük, amilyen fel-

építésben élnek, pl. hogy szaporodnak, ha pl. lombikban, akkor 

nem fiúnak fogják hívni, mint itt Jézus Krisztust. Akkor bizony más-

nak fogják nevezni, és a Szentlélek sem biztos, hogy Szentlélek 
lenne, de az Isten lelke ‒ bárhogyan is nevezik ‒ mindig is működik 

és áthatja az összes világot, ahol a távoljáró lények vannak. Nem 

botrány, ha Isten mindenkit szeret, minden élő és élettelen is az 

Övé. Ő végtelen, és a szeretetében is az! 

Azt feltételezni, hogy másutt is ugyanúgy megfeszítették az isteni 

küldöttet/Fiút, mint a Földön, enyhén szólva badarság. Lehet, 

hogy más világokban más módokon irritált, és az erős fényt az ot-

tani lelkek ki akarták oltani, de sokféle módszer lehet. Magasabb 
szinten lévő lények – az sem kizárt, hogy ‒ nagy örömmel fogad-

ták, és a mai napig végtelenül hálásak ezért az isteni gondviselé-

sért. 

Akik talán idejönnek és felveszik velünk a kapcsolatot, remélhető-

leg nem olyan barbárok, hogy a közéjük menő isteni lelket, aki az 

ő formájukat felveszi, rögtön keresztre feszítsék. Félő, hogy az em-

beri társadalom 2000 év alatt sem jutott annyival előbbre, hogy ez 

a gyalázatos gyilkosság meg nem ismétlődne, látván a sok keresz-

tény megölését. Tehát ebben mi valóban egyediek vagyunk. Na-

gyon szégyellem az emberiség nevében magunkat. Jézus Krisztus 

tudta mi vár rá, és Ő nem gátolta meg a szabad akarati tettet, ezt 

is megengedte, azért mert ő tudta, hogy milyen durva a lelkünk. 

És tudta, hogy ha felnézünk a Kereszten meghalt Istenre, talán ma-

gunkba szállunk. Sajnos ez sem mindenkinél jön be, és nagyon szé-

gyenletes, hogy minket ezzel kellett megfogni. A többi világ lényei 

között vannak cizelláltabb lelkűek is, és valószínűleg nincs szüksé-

gük ilyen mértékű katarzisra. Isten a legeslegjobb pedagógus, és 

pontosan tudja, hogy mely világoknak, mely lényeknek, mi az a 

módszer, mi az a közlés, ami a legjobban a lelkük közepébe vág. 

 

uo. „A Katolikus Egyháznak Putnam és Horn szerint ez lehetővé 

tenné, hogy az idegeneket mint “fivéreiket a Krisztusban” fogad-

ják el… »Szent Ferenc szavait használva, ha úgy tekintünk a földi 

lényekre, mint ‘fivéreinkre’ és ‘nővéreinkre’, akkor miért ne beszél-

hetnénk ‘földönkívüli testvéreinkről’?«” 

Nem gondolom, hogy az egész írás eredete a Katolikus Egyházi 

közléseken/szövegen alapszik, hanem inkább a fantáziáláson. Ez 

az egész írás, amiből idéznek, kissé torzíthat. Ezzel együtt, ha mégis 

úgy gondolná az Egyház, hogy krisztusi szeretettel fogadják a lé-

nyeket, akkor szerintem igen jól tennék. Mert pontosan erről van 
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szó, és ezzel kapcsolatban nincs semmiféle gond, csak annak le-

het, aki nem tud elég nyitottan, tág rugalmassággal és szeretettel 

gondolkozni. 

Ismétlem: ugye senki nem gondolja, hogy ez az egész világegye-
tem ‒ általunk látható és a három dimenzióban érzékelhető része 

‒, ami iszonyatos nagy, és ez a 3 dimenzió csak miattunk van?! 

Hogy ez az egész miattunk, a bőrbe fedett biokémiai üzemként 

működő szervezet, ’csúcsalkotás’ miatt van?! Véleményem szerint 

mi egy alapforma, talán próbapéldány vagyunk, ami igen primitív 

és rosszul megszerkesztett forma, amibe valószínűleg mi akartunk 

belemenni. Mi akartunk magunknak ilyen testet, amivé mára tet-

tük. A Biblia legelején a teremtéstörténetben (Ter 3.15-21) leírják: 

„Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az 

ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed 

célba." Az asszonyhoz pedig így szólt: "Megsokasítom terhességed 

kínjait. Fájdalmak közepette szülöd gyermekeidet. Vágyakozni 

fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad." 

Az embernek ezt mondta: "Mivel hallgattál az asszony szavára és 

ettél a fáról, jóllehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott 

lesz miattad. Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed 

minden napján. Tövist és bojtorjánt terem számodra. A mező füvét 

kell enned. Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem 

térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy és a porba térsz vissza. 

Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. 

Az Úristen pedig bőrből ruhát készített az embernek és feleségé-

nek, s felöltöztette őket.” 

Ebből is kiderül, hogy csak a „bűn” után lettek ezek a dolgok, 

előtte nem így volt, ergo ebbe is az ember játszott bele… Így kvázi 

büntetésből, az ego letörésére lett részünk a fájdalom, a halál, 

hogy nem Istent szemlélhette a lény stb. Isten végtelen szeretettel 

bír, és ez kiterjed az összes lényre, és aki mást gondol, az igen sú-

lyosan téved. 

uo. „Az embernek, hogy elfoglalja megfelelő helyét mint az univer-

zum polgára, túl kell lépnie kicsinyességén és földi provincializmu-

sán, és kész kell legyen kegyesen elfogadni más világok lakóit 

egyenrangúnak, sőt elöljáróinak. Ezen a ponton az emberi törté-

nelemben, terjeszkedésünk az űrben a szükséges eszköz, mellyel 

fejleszthetjük szellemi képességeinket, hogy a lehető legnagyobb 

mértékben, és talán együttműködve a földönkívüliekkel elérjük a 

maximális tudatosságot.” (555-56) 

Ezzel maximálisan egyet kell értenem, másnak is javaslom. 

Fel kell készíteni az emberek lelkét, minden vallásnak arra kell töre-

kedni, hogy híveit bevezesse az újabb ismeretbe, hogy ilyen vari-
áció is lehet. De egy dologra nem kell felkészíteni ‒ és ebben biztos 
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vagyok ‒, ha szemtől szemben állnának idegen lényekkel, mind-

egyikről kiderülne, hogy van Istenképe, mert Isten univerzális. Igaz, 

hogy ők másképp neveznék, úgy, ahogy mi is, akár az Istent, akár 

a tengert, akár a Napot, más-más szóval illetjük. Másképp nevez-

zük, mégis ugyanarról beszélünk. 

Ez abból is látszik, hogy ha 2500 évre visszamenőleg a misztikusok 

tapasztalatait olvassuk, mindig ugyanazt mondják. Látták, amit mi 

ma, annak ellenére, hogy nem is tudunk egymásról. Ez pont úgy 

benne van a mindenségben, mint a lét. 

Jó lenne, ha akinek lehetősége, tehetsége van, megpróbálna 

használni az embereknek. Hasson oda, meg kell tisztítani az embe-

rek tudatát és nem összezavarni őket. Ami az összezavarás, az a 

démonikus, az a rossz, az a sátáni, és nem azok a lények, akik eset-

leg meglátogatnak minket. Tudom, míg az emberiség negatív 

gondolatokat, erőket lök ki magából feléjük – mivel ők veszik a mi 
adásunkat ‒, addig nem lehet velük kezet fogni. Meggyőződé-

sem, hogy a lények a similis simile elv alapján működnek, minden-

kit olyan lények fognak meglátogatni, vele a kapcsolatot felvenni, 

amilyen ő. A földi világban is így van: kocsmatölteléknek kocsma-

töltelék a barátja, a kábítószeresnek kábítószeres, a misztikusnak 

misztikus. Miért lenne ez másképp az idegen lényeknél? Így, aki 

rabszolgatartónak veszi őket, maga dönti el, mire számíthat. Mert 

a jók azt fogják megtalálni, akitől a jó sugárzás jön. Tehát tőlünk 

függ, hogy ki kit talál meg, ez pontosan jó tükör lesz a számunkra. 

uo. „Az átlagos (legalább) egy emberi faj egy galaxisban, ami ösz-

szesen több millió emberi fajt jelent az egész mindenségben. 

(288)” Nagyon jó és reális lehet a számolás, és akkor csak három 

dimenzióban számoltunk, az összes többit is rá kéne tenni, és akkor 

iszonyatos nagy szám jönne ki. 

uo. ˮEz is Teilhard de Chardin nagy víziója: a végén el kell érnünk 

egy valódi kozmikus liturgiát, amikor a kozmosz élő gazdájává 

válik.” 

 
A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA 
Párt elnöke, 25 éve az AQUILA kat. közösség létrehozója és vezetője. 
Két könyve jelent meg (Akinek füle van a hallásra, az hallja meg, 
valamint A misztikus teológia alapjai) és egy Hazafelé címmel 
folyamatban van. Publikációi megtekinthetőek a www.aqp.hu valamint a 
http://www.sasmarta.eoldal.hu oldalon. 
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