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Az 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. Ezek a civilizációk föld különböző pontjain alakultak anélkül,
hogy akkor lehetőségük lett volna kommunikálni egymással és fura mód mindegyikben megjelenik
ugyanaz a fő motívum, azaz az istenek visszavárása,(ekkor még nem beszélhetünk monoteizmusról)
akik majd a feltámadást és halhatatlanságot hozzák. Egyes ősi civilizációk annyira előrehaladottak
voltak korukhoz képest, hogy ha csak normális ritmusban fejlődtek volna, akkor is legalább ezer
évvel a nyugati civilizációk előtt kellene járjanak, pl. a tudomány és technika terén, de érdekes
módon mindegyiknek mintha valaki hirtelen derékba törte volna fejlődését. Miután olyan szinteket
érnek el a számítástechnikában, építészetben, stb., melyek modern világunknak is becsületére válna,
egyszerre csak félbehagynak mindent, elhagyják óriási befektetést igényelt építményeiket(gondolok
itt  a  majákra)  és  többé nem születik  olyan ember közöttük aki  képes lenne tovább fejleszteni
vívmányaikat. Ez egy kissé furcsa, nem igaz? Vajon erre számíthatunk mi is nemsokára? Erre mint
ember nemigen lehet válaszolni, hanem mint szuper-lény meg lehet próbálni. Ahhoz, hogy magasabb
rendűnek  érezzem  magam  és  így  tudjak  gondolkodni,  képzeletben  becsöppenek  mondjuk  egy
pigmeus törzs kellős közepébe, amelyik még a boldog kőkorszaki időket éli, semmi kapcsolata a
külvilággal és fogalma sincs arról, hogy a melyik századból érkezek én. A nagyobb hatás kedvéért
éjjel landolok, mondjuk egy kivilágított helikopterrel tisztes távolságra, így a törzs azonnal istenének
nevez  ki,  így  megkezdhetem újfajta  tevékenységemet.  Legelső  lépés  a  kommunikáció,  ami  egy
modern  számítógépes  programmal  aránylag  könnyen  és  gyorsan  megoldható.  Ezután  meg kell
bizonyosodjak arról, hogy a távolságot köztem és a törzs között én szabom meg, tehát ha valamelyik
tag túl közel merészkedik, azt egy halvány kis elektrosokkal visszarázatom saját világába. Ezután
tanítgatani kezdem írni, olvasni, számolni, magyarázgatom a bolygók mozgását és bebizonyítom a
Föld kerekségét, feltalálom nekik a kereket(igaz nincs mire használják egyelőre, de az általános
műveltséghez ez is hozzátartozik), és törvényeket adok, amelyek új társadalmi rend kialakulását
eredményezik. Ez egy nem igazán jó húzás, mert amint felfogják, hogy mi a tulajdon és a hozzá való



jog, a nyugodt, békés életmódjuk azonnal megváltozik és megjelennek az erőszakos cselekmények.
Mindaddig nem ígértem nekik semmit, de az erőszak megjelentével, a hibásakat meg kell fenyítsem,
a jóknak meg kell ígérjek valamit. A fenyítést egyszerűen elintézhetem, ha van a tarsolyomban egy
pár jófajta vírus, amit szabadjára engedek és csak annak adok védőoltást aki jól viselkedik. Ígérni
természetesen azt ígérem, amire a legjobban áhítoznak, a halál feletti uralmat, vagyis az örök életet,
ami szerintük csak nekem adatott meg, pedig, ha tudnák amit én!!! Így éldegélünk, közben eszembe
jut,  hogy  nem  ártana  a  törzset  egy  kicsit  megnemesíteni,  ezért  keresztezem  magam  a  törzs
asszonyaival  és  épp  az  eredményt  várom,  amikor  rádión  keresztül  értesítenek,  hogy  hagyjak
csapot-papot, mert háború ütött ki otthon. Mit tehetek, rövid búcsú, ígéret, hogy visszajövök, be a
gépbe és hazafelé! Meglehet, hogy menet közben véletlenül belebotlok egy kis rakétába, ami véget
vet az örök életemnek, de lehet haza érek, ahol kiderül, hogy közben megfejtették a halhatatlanság
titkát és csak az asszony robbantott ki háborút amit csak úgy fejez be, ha többé nem szállok el, azaz
mindörökké vele maradok. Mindkét esetben szegény kis pigmeusok várhatnak rám jó sokáig, mert
objektív vagy szubjektív okokból kifolyólag nem akarok többé nekik megjelenni. Az emberek sokszínű
véleményét erről már nagyjából mindenki ismeri, ezért próbáljuk meg felülről nézni a dolgokat. Ha a
rakétás találkozó érvényes, akkor bizonyára sosem látnak viszont és várhatnak, amíg az a bizonyos
kis  szőrös  madárka  lejön  a  havasról  és  ide  nem  fűzhetek  semmilyen  gondolatot.  A  második
hipotézisben tehát szuper lény-vagyok, csak az asszony(aki maga is szuper) ráült a farkamra és nem
enged hosszú kötélre. Van azonban nekem egy szuper-komputer agyam amelyikben pigmeusaim
adatait  tárolom és  szatelliten  keresztül  otthonról  figyelhetem fejlődésüket.  Amikor  nem tetszik
viselkedésük,  elküldök egy segédet,  hogy figyelmeztesse őket hibáikra,  ha ez hatástalan,  akkor
büntetésből elröppentek nekik egy kis próbabombát, csak akkorkát amekkora a legszófogadatlanabb
csoportot dezintegrálja.(lásd Sodoma történetét) Így távolról figyelem tehát a társadalmak fejlődését,
van amelyiken segítek, van amelyiken nem és hagyom hogy saját maga büntessen vagy ígéreteket
tegyen nevemben, attól függ, melyik hogy érdemli. Igazi arcomat és mivoltomat azonban sosem
fedhetem fel, mert a magasabb rendű csak azok számára vagyok, akik nálam alacsonyabb rendűek
és ha véletlenül kitudódna, hogy saját körömben nem is vagyok olyan szuper, hát bizony ez nem kis
gondot okozna. Azt viszont nem akarnám, hogy minden a feje tetejére álljon, ezért hollétemet és
igazi mivoltomat sosem fogom felfedni, rábízva az emberek képzeletére világom feltárását, mely
elképzelések határa a végtelen, ezért nagyon kevés az esély, hogy valaki felfedje azt.


