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Bevezető
Az embert mindig félelemmel teli csodálattal szemlélte a természetfelettit. Félt tőle,
ugyanakkor igyekezett mindig arra, hogy a hasznára legyen. Megszemélyesítette, oltárt épített,
áldozott neki, hogy jóindulatát elnyerje. Aztán, többek között a technológiai fejlődésnek
köszönhetően is, az ember elkezdett saját lábra állni és csak magára hagyatkozni. Ez még
inkább büszkeséggel töltötte el, ami nem hagyott teret az Istenimádatnak. Mit tud tenni az ilyen
ember, amikor olyan hiteles írásokban, mint a Biblia, megmagyarázhatatlannak tűnő
eseményekkel találkozik? Megmagyarázza!
Példaként felsorolnék közülük néhányat a teljesség igénye nélkül:
- Jákob lajtorjája1:
A magyarázat szerint az Úr, és az angyalok földönkívüliek voltak, akik hipnózis által
befolyásolták, és elérték, hogy Jákob azt cselekedje, amit ők akarnak. Jelen esetben, hogy
"Isten" nevét hirdesse.
- A teljes kivonulás2:
Az egész könyvön keresztül számos vers ír le olyan eseményt, amelyek földönkívüliek
beavatkozását sejtetik. Kezdve az égő csipkebokorral, aztán nappal a felhő, éjjel pedig a
tűzoszlop segítségével irányították őket. Volt egy "gépezet" is, amely a mannát állította elő,
hogy fenntartsa őket. Mózes a hegyen is tőlük kapta a kőtáblát. A frigyláda pedig nem csak
hogy létező dolog volt, hanem valószínűleg egy földönkívüli tervezés eredménye.
- Illés felvitetik az égbe3:
Itt nem csak egy idegen jármű látható tüzes harci kocsi formájában, hanem az is, amint az ufók
elrabolnak egy embert. Vannak, akik hasonlónak nevezik mennybemenetelét is.
- Az angyalok Szodománál és Gomoránál4:
Az angyalnak leírt földönkívüliek a fegyverükkel megvakítják a házat ostromló tömeget, majd
légitámadást intéznek a két város ellen.
Az istenfiak5:
Ez a rész nem csak arról számol be, hogy földönkívüliek meglátogattak minket, hogy köztünk
éltek, házasságra léptek az emberekkel, és közös utódokat is nemzettek.
Zakariás irattekercse6:
Zakariás egy repülő ufót látott, amely számára irattekercsre hasonlított. Nem egy klasszikus
repülő csészealjat látott, de hengeralakú ufók észleléséről is többször érkezett már jelentés a
múltban.
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A biblikus értelmezés
A fent említett példák akkor válnak elfogadhatóvá, ha eltekintünk attól, hogy Isten létezik és
szuverén. Csak így lehetséges ugyanis, hogy teret engedjünk olyan gondolatoknak, hogy
léteznek ufók, amelyek magánakciókat hajtanak végre, Istent játszanak. Az ember igyekszik
logikus magyarázatot adni más jelenségre is úgy, hogy abból teljesen kihagyja Istent. Ilyen
például az egyiptomi tíz csapás is, amely további bizonyítékot jelent arra nézve, hogy az ember
milyen messzire képes elmenni csak azért, hogy ne kelljen elismernie Istent annak, aki.
Az ufóvadászok leginkább Ezékiel könyve által látják bizonyítottnak az állításaikat, ezért
érdemes ezt a részt részletesebben is megvizsgálni. Azért is tartom fontos dolognak ezt, mert
különbséget kell tenni aközött, aki hisz az ufók létezésében és aközött, aki azt állítja, hogy a
Biblia is beszél róluk.
Az első fejezetet átfutva szembetűnik, hogy Ezékiel valóban látott fura dolgokat. Forgószelet
nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel (4. vers). A felhőből pedig
négy élőlény alakját, (5. vers) és minden élőlény mellett egy kereket (15. vers). A kerekek
abroncsai pedig tele voltak körös-körül szemekkel (18. vers). Csak hogy néhányat említsek.
Egy kis kutakodást követően azonban világossá válik, hogy Ezékiel írása és látomása a
természetét tekintve apokaliptikus jellegű. Nagyon hasonló, mint amint Dániel, illetve a
Jelenések könyvének beszámolói. Ezékiel, amikor a mennyei szellemteremtményekről írt,
akkor nem földönkívüliekre gondolt. Ha a próféta személyleírását összehasonlítjuk azzal,
amely például a Jelenések könyvének negyedik fejezetében írja le az Isten trónjának
környezetében lévőket, hamar felismerjük, hogy Ezékiel, Dániel és János ugyanúgy Istent, és
az Ő seregét látták.
Továbbá, a fejezet végénél, miután beszámol, hogy "a trónus alakja fölött pedig emberhez
hasonló alak látszott" (26. vers) leírja, hogy "Ilyen volt az ÚR dicsőségének a látványa" (28.
vers). Aztán néhány sorral később, már a második fejezetben ugyanez a személy ezt mondja
Ezékielnek: "Emberfia, elküldelek téged Izráel fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt
ellenem." (2:3). Ezékiel tehát teljesen tisztában volt azzal, hogy látomásában az Úr szól hozzá.
Látomásában pedig szellemi lényeket látott, nem pedig egy földönkívülieket. Egy szóval tehát,
Ezékiel látomása Krisztofánia volt. Magyarul, az inkarnálódás előtti Messiást látta.7
Ironikus, hogy míg Ezékiel felismerte, hogy az elhívás és az üzenet Istentől jön, 2500 évvel
később a modernkor ufóvadászai újra akarják értelmezni, hogy Ezékiel tulajdonképpen mit is
látott. Pedig csak fel kell tennünk magunkban a kérdést, ki van jobb helyzetben, hogy megítélje,
mit látott - Ezékiel, vagy a modernkori ufóvadász, aki a számos bizonyíték ellenére is kitart az
ufók létezése mellett? Ezékiel nem ufót látott, hanem abban a különleges megtiszteltetésben
volt része, hogy elhívást kapott Istentől, miközben megpillanthatta az Úr seregét. Végül pedig
csak megismételném, hogy az ő leírása teljesen egybevág más apokaliptikus írásokéval, mint
amilyen Dánielé és Jánosé.

7

Matthew Henry, Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible (Old Tappan: Fleming H. Revell Company,
n. d.), IV:747.
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Befejező gondolatok
Anélkül, hogy szándékomban állna az embert felmagasztalni, szeretnék néhány tényre
felsorolás szerűen rávilágítani, amely segíthet megérteni az ember és esetleges más
teremtmények helyzetét, viszonyát:
A föld a Szentírásban központi helyet foglal el. Itt történik a bűnbeesés és a megváltás. Az egek
az Úr egei. Egyedül a föld az, amit másnak adott, az embernek. 8 Az, hogy Isten a képmására
alkotott teremtményt, nevezetesen az embert, szintén a földön történt.9 Minden ember Ádám és
Éva leszármazottja10. "Idegenkezűségről" tehát szó sem lehet. Illetve egyedül a földet említi a
Szentírás az egyedüli helynek, ahol emberek élnek. A föld az, ahol az Isten Fia emberi formát
öltött,11 és adta az életét, hogy megmentse ezt a bukott világot.12 Ugyancsak a földön történt,
hogy Krisztus feltámadt a halálból,13 és innen is ment fel a mennybe, hogy elfoglalja a helyét
az Atya jobbján.14 A Biblia Krisztust "gaal"-nak (  ) גָּאלnevezi.15 A Biblia szerint ez egy olyan
személyt jelöl, akivel vér szerinti kapcsolat áll fenn. Mindezek tehát kizárják bármilyen
földönkívüli létezését.
A fenti hivatkozások alapján egyedül a földről mondható el, hogy intelligens élet található.
Bármilyen földönkívüli életre való utalásnak még a nyoma sem található, nem hogy próféciák
egy esetleges földönkívüli invázióról. Ha mégis léteznének, ki váltaná meg őket? Jézus semmi
esetre sem, hiszen Ő csak egyszer szenvedett a bűnökért.16 Ha pedig ezek a feltételezett
teremtmények nem estek bűnbe, és ezért megmentőre sem szorulnak, akkor az azt jelentené,
hogy Ádám személyében Isten nem a legjobb őst alkotta nekünk. Tehát létezne olyan, aki ellen
tudott állni a kísértésnek, etikailag felsőbbrendű volt az első Ádámnál, és legalább bizonyos
tekintetben egyenlő volt a második, és egyben utolsó Ádámmal, Jézus Krisztussal.17 Ez azonban
egy tarthatatlan elmélet. Annál is inkább, mert Pál azt mondja, hogy az egész teremtésre (nem
csak a földre) hatott ki a bűnbeesés.18 Tehát a lehetséges alternatíva az lehetne, hogy ezek az
intelligens teremtmények a bűneikben maradtak megváltó, és remény nélkül. Ez szintén
tarthatatlan állítás lenne, hiszen Jézus a vére megváltotta a benne hívőket minden törzsből,
nyelvből, nemzetből és népből.19 Mit gondoljunk akkor arról a számos állítólagos ufó
észlelésről, amelyet különböző emberek láttak világszerte? Röviden fogalmazva, a
tapasztalatunk sosem lehet a tudásunk alapja. " Aki a maga eszében bízik, ostoba"20 Mindig
vissza kell utasítanunk a megtapasztalt dolgokat, ha azok ellentétesek a Biblia kijelentéseivel.
Egyedül Isten szava tekinthető teljesen igaznak, csak az megbízható. A Szentírás pedig
egyértelmű. Nincsenek földönkívüliek, így azok sincsenek, akik azonosítatlan repülő
objektumokat vezessenek.
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