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A isten(ek) világa
Mostanában  egyre  ritkábban  gondolkodom  el  a  végtelen

fogalmán, ugyanis ahányszor elkóvályognak a gondolataim, akár a
múltba, akár a jövőbe, mindannyiszor más és más világnézettel
pottyanok vissza a jelenbe. Akár a múlt, akár a jövő végtelenségébe
tekint  az  ember  mindenhol  csak  a  megfejthetetlen  titkok
sokaságába  ütközik,  rejtélyekre,  melyekre  véges  emberi
gondolkodással egyelőre nem találunk megoldást. Ezért gondoltam,
hogy  magasabb  rendű  lény  vagy  lények  világából  vessek  egy
pillantást golyóbisunkra, melynek egyelőre foglyai vagyunk és azok
is  maradunk  mindaddig,  míg  nem  találunk  egy  közeli
kirándulóhelyet  ahová  átruccanhatunk,  ha  itt  nagyon  szorul  a
kapca. Szorulni meg szorul, ezt minden épeszű ember tudja és érzi,
csak mindenki azt reméli, hogy nem az ő földi élete során szorul
meg az elviselhetetlenségig..

Ezért  reménykedik  az  emberek  nagy  többsége  egy  új  és
ismeretlen  világ  eljövetelében,  melyet  az  Isten(ek)  világának
neveznék, ide bejárata embernek még nem volt, habár ősidőktől
fogva ígéreteket  kapott,  de  mindmáig ezek be nem teljesültek.
Vajon  miért?  Miért  nem  volt  megengedve  az  embernek,  hogy
belépjen e világba? Vagy volt talán aki belépett, csak nem szabad
neki visszajönni, hogy meséljen róla? Olyan kérdések amelyekre
egyelőre csak sötétben botorkálva keressük a választ.

Mielőtt  mélyebbre  merülnék  az  elmélkedésben,  szeretném
megmagyarázni  a  többes  szám  használatát,  mindazoknak  akik
monoteista  elveket  vallanak,  gondolom  mást  nem  zavar.  Ezt
megengedtem magamnak, ha csak magára a Bibliára hivatkozok,
éspedig  Mózes  I:1:  26  melyben  ez  áll:  „És  monda  Isten:
Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra..., itt a
többesszám vagy az író és fordító hibája, vagy azt jelenti, hogy



többen voltak jelen a teremtés idején.

Merészségem,  hogy  megpróbálok  betekinteni  egy  ember
számára ismeretlen világba, ugyancsak a Biblia soraira alapozom,
éspedig Mózes I:6:2 „És láták az Istennek fiai az emberek leányait,
hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok
közül, kiket megkedvelnek vala”.

Nos,  teszem  fel  ha  valamelyik  ősanyám  kedvére  való  volt
valamelyik fiúnak és utódot nemzettek, akinek utóda lettem én,
akkor nyugodtan feltételezhetem, hogy ezen távoli rokonság révén
én is  jogosan tekintgethetek amerre a kedvem tartja.  Az,  hogy
látok-é  valamit,  vagy  nem,  az  utólag  majd  eldől,  de  az  is
megtörténhet,  hogy  csak  én  dűlök  el,  erről  azonban  senki  ne
vonjon le elhamarkodott következtetést.

Bepillantásaimmal  csak  a  közelmúltra  és  a  közeljövőre
szorítkozom, ami a múltban jelent pár ezer esztendőt, a jövőben
meg pár tízet, esetleg százat. Az időintervallumokat a relativitás
elmélete alapján adom, a múltén nem változtathatok, ám a jövőben
megtörténhet pl., hogy a fénysebességével utazhatunk és így 10
esztendő 108-nak felel meg(ezt bárki kiszámíthatja Prof. Ackeret
képletével). Lássuk például miért nem talált rá az ember az ígért
más világra, miért nem érkezett el mind mai napig, esetleg volt
már közel e világhoz, de valami mindig megakadályozta abban,
hogy  az  utolsó  lépést  megtegye.  Egy  új  világ  eljövetele,  a
feltámadás és halhatatlanság nem a kereszténység kitalációja, ezek
jelen  vannak  az  ókori  pogány  népek  vallásaiban,  akár  a  Nílus
mentén, akár a Dél Amerikában, vagy a Húsvét szigeten kialakult
civilizációk maradványaira hivatkozunk.


