FELNŐTT KATEKÉZIS:
Kató Csaba: A lélekvándorlás tana és a kereszténység
Napjainkban nagyon aktuális témáról beszélt az előadó, mivel
lépten- nyomon, minden utcasarkon, a médiában szereplő emberek
megnyilatkozásaiban találkozunk a lélekvándorlás gondolatával.
Híres, vagy magukat híresnek tartó írók, kutatók foglalkoznak a
témával. Szükségesnek látszik tehát, hogy a keresztény tanítást,
annak hitelességét, mondani valóját összevessük ezzel a ma igen
elterjedt világnézettel.
Európában a magukat kereszténynek vallók 20%- a hisz a
lélekvándorlásban (!). Az emberek keresik a reményt, nem elég
nekik a materializmus, nem elég az anyagelvű gondolkozás. Többre
vágynak: az örök életre. Az európai civilizáció válsága, saját
kutúránk megtagadása, a gyökereinktől való elszakadás hozza
magával az idegen kultúrák iránti nyitottságot. Ez a válság a
reneszánsz kortól kezdve jelen van Európában. Benne foglaltatik
az ember istenítése, ami a felvilágosodás kori humanizmusban
teljesedett ki. Az embert Isten nélkül próbálják értelmezni, sőt
Isten szerepét adják rá, ami a világot egyre durvábbá teszi. Az
Istentől elszakadni, Őt megtagadni vágyó ember az egész
teremtett világot átalakítja a saját megromlott természete
szerint. Az embereket évszázadokon keresztül már annyiszor és
olyan szinten becsapták, kihasználták, arcul ütötték, megvezették,
hogy már minden mögött csalást, megtévesztést, hazugságot
sejtenek. Elég egy- egy megjelent könyv pár kétes hírű szerzőtől
és már elhiszik: „no most aztán lebuktatták az Egyházat- ez sem
különb mint mi. Lám, milyen okosakat ír ez, vagy az a könyv. Vagy
film. Végre kiderült a nagy titok: átvertek ezek is minket
évszázadokon keresztül.” És az emberek örülnek, meg sem nézik,
igaz- e amit páran leírtak. Milyen cél vezérelte őket? Ki adott
pénzt a könyv, vagy film megjelenésére? Végre találtak egy okot,

ami mögé elbújhatnak, ami mögé elrejthetik saját Isten előtti
felelősségüket. Legalább is ezt hiszik… Ezzel elérték a
mocskolódók a céljukat: az emberek már nem a kereszténységben
keresik a válaszokat, mivel azt nem kis pénzzel és rágalmazással
lejáratták előttük, hanem minden más irányzatban (okkultizmus,
keleti vallások, filozófiák, stb.). „Mindegy, mi, csak ne legyen
keresztény tanítás. Mert az Egyház hazug volt és az is maradt.”
A lélekvándorlás tanítása szerint a lélek, mint egy ruhát, viseli a
testet, amit levetve később, erkölcsi tettei szerint, egy új testet
kap. (Csak zárójelben jegyzem meg: egy állatnak nincs erkölcsehogyan lenne képes felelős cselekedetre és ez alapján új testet
kapni?- Kati) Egy lélekvándorlással foglalkozó honlap szerint ezt
minden vallás így tanítja. Ez csak egy példa a csúsztatásra. A
keresztény tanítás szerint ugyanis az emberi testnek sokkal
nagyobb méltósága van. Ha olyanok magyarázzák a keresztény
tanítást, akiknek köze sincs hozzá, nagyon durva csúsztatások,
hazugságok, megtévesztések hatnak a kereső emberre. Az összes
szennyirodalom ezekkel a hazugságokkal van tele. Ma ezek a hazug
könyvek vezetik a könyveladások slágerlistáját. Érdemes egy
könyvesboltban,
az
interneten
körülnézni.
Megdöbbentő
mennyiségű mocskolódás van piacon… Mert az emberek szeretik.
Ez vonatkozik a gyermek- és szépirodalomtól kezdve minden
területre. Az Egyház a kezdetektől fogva eretnekként kezelte
azokat a történelem folyamán felmerülő tanokat, amelyek a
lélekvándorlást hirdették. A reneszánsz korban az újplatonisták
hozták be a köztudatba újból az ókori filozófusok erre vonatkozó
tanítását. A mai korban szintén vannak olyan filozófusok, akik
hirdetik. Rudolf Steiner, a Valdorf iskola létrehozója szintén ezt
vallja, tehát a Valdorf iskolarendszer alapfilozófiájába tartozik.
Ismert napjainkban még a szabadkőművesség és a „new age”
mozgalom. Az egyik divatos hazugság az, hogy az Egyház
kijavította a Szentírás szövegét és minden lélekvándorlással

kapcsolatos tanítást kihúzott belőle. (Lásd: Müller Péter) Nos, ez
hazugság. De ki ne hinné el, mikor olyan jól hangzik és XY
„híresség” mondta? Nem gond, ha rágalom. Ma ez a divat…
Az 553-ban összehívott Konstantinápolyi Zsinaton az Egyház
elítélte azt a tanítást, ami szerint Isten a lelket előbb teremtette,
majd az később, a születéskor vette fel a testet. Tehát világosan
állást foglalt a lélekvándorlás ellen. Az Egyház soha nem azt nézte,
amikor egy tanítást elfogadott, vagy elvetett, hogy mi a világ
kívánsága, milyen üzletpolitika jön be a következő időkben. Mindig
a Szentlélek vezetése által hozta meg azokat a döntéseket,
amelyek az örök értékeket védik, Isten Országát építik. Tehát a
püspökök védve a hit kinyilatkoztatott igazságait hozták (hozzák)
meg a döntésüket.
Nem régen jelent meg egy püspöki körlevél a ma terjedő
„újpogánysággal” kapcsolatban. Az ősmagyar vallásra hivatkozva,
azt divatba hozva, sok ember vallja magát katolikusnak, bár hisz az
okkultizmusban és a lélekvándorlásban. Ez olyan tudathasadásos
állapot, amit nagyban elősegít az a tény, hogy két generáció felnőtt
hittan nélkül. Hitünk alapjaival sem vagyunk sokszor tisztában, így
sok tévtanítás, szekta csúsztatásait, az Egyház tanításával
ellenkező tételeit sem vesszük észre. Örömmel soroljuk be őket a
keresztények közé: ugyan, mit számít az a pár dogma, hittétel…
Mivel a magyarok gyökereit központilag igyekszenek kitépni,
természetes, ha sokan mégis keresik azokat. Azonban meg kell
nézni, kinek hiszünk: Krisztus Egyházának, akit Isten Lelke vezet,
vagy a kétes lelkületű egyéb emberkéknek, akik gond nélkül leírnak
minden mocskot, ha ők is zavartak, vagy csak jó pénzt kapnak érte.
Sajnos, az előadást nem tudtam végig kidolgozni, még sok értékes
gondolat hangzott el. Kérem, hogy akit érdekel, hallgassa meg a
plébánia honlapján pár nap múlva. (www.ujpestkertvaros.hu)
Horváthné Kati
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