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„Ranagol az az erő bennünk, 
amely kicsiholja az emberből az erő és 
kitartás cselekedeteit. Ranagol imádása 
lényegét tekintve nem más, mint 
önmagunk imádása, ennélfogva az 
egyedüli igaz imádás.  Az égő, amelyet 
az ember imád, azonos az eszményi 
társadalmi lénnyel: azzal az emberrel, 
aki elégedett a társadalomban elfoglalt 
helyzetével, ugyanakkor kész 
megragadni minden lehetőséget az 
előrehaladásra; azzal az emberrel, aki 
méltósággal néz szembe a halállal és aki 
a sajnálat lealacsonyító bűne nélkül öl. 
Ranagol kegyetlen, mivel hű tükre a 
közönyös és rezeketlen 
világegyetemnek. Ranagol örök és 
változatlan, jóllehet magara öltheti az 
élet sok-sok formáját. Ranagolt mi a 
Kosfejű Isten megtestesülésében 
imádjuk, napjaiknak és éjszakáinknak 
ama kosszarvas, rémisztő alakjában. A 
Kosfejű Isten megtestesíti magában a 
hét főbűnt, a negyven gonosztettet és a 
százegy vétket. Nincs olyan bűn, amit a 
Kosfejű Isten ne követett volna el, 
hibátlanul, ahogyan ez a természetéből 
következik. Ezért mi, tökéletlen lények, 
az Ő tökéletességével mérjük 
magunkat.” 
 

„Megkérdezhetné valaki, hogy 
ha egyszer Ranagol az emberi 
természet legmagasabb kiteljesedése, 
akkor hogyan tűrheti meg a Kosfejű 
Isten Domvikot a világegyetemben? 
Domvik problémája évszázadok óta 
izgatja a felvilágosulatlan embereket. 
De én most ezennel megvilágosítalak. 

Domvik nem más, mint illúzió, 
amely az embert fölruházza az 
önzetlenség, az alázatosság és a 
kegyelet nem létező tulajdonságaival. 
Honnan ismerjük fel, hogy Domvik 
csupán képzelgés? Onnan, hogy a 
világon csak az ember és a Kosfejű 
Isten létezik, és ha a Kosfejű Istent 
imádjuk, akkor önmagunk legteljesebb 
kifejezését imádjuk. Ily módon, 
miután bebizonyítottuk, hogy Domvik 
csupán illúzió, szükségképpen 
fölismertük azt is, hogy annak 
tulajdonságai sem léteznek. 

Miért engedhette meg a Kosfejű 
Isten még Domvik illúzióját is? 
Ranagolt ugyanis nem tudnánk 
felismerni, ha nem volna semmi, 
amivel szembeállíthatnánk. És a 
legjobb szembeállítás az ellentét. 
Ranagol ellentéte pediglen Domvik.” 
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Na, szerintetek mennyire illik ez az idézet a 
ranagolita vallásra? Szerintem nagyon. 

És tudjatok honnan idéztem? Egy sci-fi 
könyvből. A Status civilizacio-ból. (Hála 
Aquirnak...).  

Ja, amúgy nagyon jó ez a könyv, csak ajánlani 
tudom...felírtam kedvenc könyveim képzeletbeli 
listájára. 
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A cikk megjelent a MAGUS-Site G-
portal oldalon is. 

 
 

  

 
 

 


