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FIAT LUX! 

„Te voltál mindig, mindenben minden.” Ady 

ATOMISTA TEREMTÉSTÖRTÉNET 

Édes Istenem, te tudod, hogy nagyon szeretlek. Hogy te vagy 
végső soron minden gondolatom. 

Hogy benned élem az életem, te vagy boldogságom és köny-
nyem, te vagy szívemben minden nap minden órájában. Csak 
te vagy. Téged látlak mindenütt: egy mosolyban, egy boldog 
tekintetben. Téged látlak az ég kékjében, szikrázóan fehér 
felhőjében, a nap sugarában és az esőcseppekben. Te állsz a 
csillagok mögött és a Te sóhajod hallom a falevél hullásában. 

Te vagy a napfény és te vagy az éjjeli holdfény is. Napod fénye 
beragyogja a sötétséget. Te vagy a tenger moraja és egy magá-
nyos stradivari hangja. Téged látlak minden teremtményben. 

Ha sírást láttam, te voltál az. Ha nevetést hallottam, te voltál 
az. Te nézel rám egy kutya szemében és a hangya is te vagy. 
Minden és mindenki te vagy. 

Te vagy a fényben, te vagy régi emlékem képében is. 

Te vagy a dicsőben, hogy felnézhessek Rád. Te vagy a szegé-
nyekben, elnyomottakban és elesettekben, hogy felemelhesse-
lek. És te vagy a bűnösökben is, hogy megbocsáthassak. Te 
vagy a nőben, hogy szerethesselek, te vagy a férfiban, hogy 
barátod lehessek. A szerelemben és az örömben is te voltál, 
mindig mindenben. 
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„Te voltál mindig, mindenben minden.” 

 

Az idők látható horizontján túl megalkottad saját tükörképe-
id. Ők voltál te, de másnak láttad már őket. Pedig ők te voltál 
és vagy. Aztán nézni kezdted képmásaid mindegyik arcmásod 
szemével. 

Megszülettél, mint foton. Legalábbis a tudósok így hívnak. 
Az egyházatyák számára te vagy a Lux in aeternum. Elkülö-
nültél a tiszta fénytől, mint gyermek az anyjától. Külön kis 
fénylényként éltél tovább, suhantál a téridő határtalan egén. 
Egyszer csak magányosnak érezted magad korlátlan szabad-
ságodban. Ekkor csatlakoztál a többi fénygyermekhez. Együtt 
repültétek és úsztátok át tér és idő egét és vizeit. A játékos 
kedv hevében táncra perdültetek. Megszületett az első 
mentálatom és így megszületett az Ige, a gondolat. De ez az 
első gondolat is magányosnak érezte magát s így további 
gondolatokat szült magából. Vad táncba kezdtek a gondola-
tok és megszületett az első isteni révedés, a legelső érzés, a 
Szeretet. De jaj, a szeretet is magányosnak érezte magát tár-
sak nélkül! A Szeretet további érzéseket szült magából. Az 
érző atomokat elfogta a vágy, s táncba kezdtek. Táncolva 
követték a karmester Istent. Egyetlen érzésként táncoltak 
ezután. Ezek az érzés-atomok a kvarkok, amikből a fizikai 
anyag atommagjai állnak össze. A kvarkok ezen táncából 
született meg az első evilági atom, a hidrogén. De a hidrogén 
is magányosnak érezte magát s ezért megszülte a héliumot. 
De a hélium nem táncolt senkivel, ő a Nap gyereke és ezért 
nemesnek született, akinek feladata elkülönült életet élni. S 
mivel a hidrogén továbbra is magányosnak érezte magát, 
beleszeretett az oxigénbe. Szenvedélyes és tüzes szerelmükből 
született a legismertebb molekula, a víz. Hidrogén és oxigén 
atomok frigye ez a kapcsolat, igazi triász. És ezek után az 
összes atom frigyre lépett valakivel s molekulákat alkottak. A 
legnagyobb ilyen közösség a DNS. Így született a Földön a 
biológiai élet és a természet minden formája. Emberek és 
állatok is társadalmakat alkotnak, mert ők is szerveződnek 
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egy nagyobb, isteni rendbe, ebben a szétzilált isteni műben. A 
planéták és bolygók is csoportosultak, mert ők is magányos-
nak érezték magukat. A bolygók is csak magányosan kering-
tek a világegyetemben, ezért ők is táncra keltek egymással, s 
megalkották a galaxisokat. De a galaxisok is tartozni akartak 
valahova, ezért galaxis-csoprtosulásokba tömörültek. A gala-
xis-csoprtosulások is tartozni akartak valahová, ezért megal-
kották a Világegyetemet. A Világegyetem is tartozni akart 
valahová, ezért Istenben egyesült a többi Világegyetemmel. 

Így vált teljessé a teremtés, a mikrokozmosz és makrokoz-
mosz teljes egysége. 

S hogy ki ez az Isten? 

I. ÁDI 

1. 

Az Ádi az, amit kétféleképpen lehet emberként felfogni: 
Egység vagy Semmi. 

 

2. 

Filozófusi vélekedések az őselemről, amiből minden keletke-
zett: 

 

Hésziodosz szerint: Khaosz 

 

Kronosz (Zeusz apja, az Idő istene) – Gaia (föld) és Ouran 
(ég) fia (idő) (antropomorf elképzelés); (a jelenségek meg-
személyesítése, az istenségek antropomorfizációja) 
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Anaximandrosz: apeirón (határtalan, őselv) 

 

Anaximenész: a levegő 

 

Klazomenai Anaxagorasz: Az Egy, az Ész, (valamint az általa 
kreált létezők) 

 

Kolophóni Xenophanész: a föld (mint őselem) 

 

Epheszoszi Hérakleitosz: a Logosz (Ige, világész, szó…) 

Egy-ség: örök, határtalan, egy – hármasságát egy negyedikkel 
egészíti ki: változatlannal 

 

Leukipposz: üres tér és atomok 

 

Démokritosz: az érzékszervek megbízhatósága korlátolt vagy 
megkérdőjelezhető. 

Atomok-létezők. A tér: üresség – nem hely, hanem nem-
létezés. 

 

Apollóniai Diogenész: Az örvényt előidéző értelmes szubsz-
tancia (!) (Fotonra alkalmazható gondolat) 

 

Szókratész: Rendező Isten 

 


