Balogh Dezső

PREEGZISZTENCIÁNK
JÉZUSI KINYILATKOZTATÁSAI
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A kiadó előszava
A hit Isten ajándéka, mely az egyén számára pozitív igenlés által válik elérhető értékké. A hívő ember féltve őrzi e kincset, szívében élénken él a krisztusi figyelmeztetés: „óvakodjatok a hamis prófétáktól”(Mt.7.15). Ez intelem helytelen értelmezése vagy éppen a szellemi
renyheség folytán azonban feláldozza azokat a sorsdöntően fontos
válaszokat, melyeket az értelem, az igazságérzet és a szeretet logikája követelne a gyakorlati élet és a hit által felvetett kérdésekre. Ezáltal akarata ellenére is gyengíti saját belső meggyőződését és még inkább hitvallásának erejét. A világ és hitbeli ismereteinek ellentmondásaival fél szembe nézni (éppen törékeny hitének védelme érdekében), ezáltal azonban tovább gyengíti hitének élő erejét. Sebezhetővé
válik a megpróbáltatások és az élet viharai közepette. Menedéket keres és talál Isten könyörületében való általános bizalmában (ami a legnagyobb mértékig helyeselhető), valamint a szentírásból egyháza által
alkotott dogmák látszólagos biztonságot adó várában. Azonban e
jámborságba menekülve mégis csak lemond Isten iránti bizalmát hatalmas mértékben erősítő biztos támpontokról, „az igazság szabaddá
tesz” krisztusi ígéret áldásairól. Lemond továbbá arról a kötelezettségéről is, hogy hitre szomjúhozó nem hívő embertársai részére vonzó, hihető és érthető érvekkel szolgáljon a krisztusi út egyedüli helyességéről. Hiszen önmaga számára is csak hittitkokra való hivatkozásként talál „magyarázatot” a sok ellentmondásra és az abszolút
tökéletes Mennyei Atya által teremtett világ mérhetetlen romlottságára. A hit és az értelem mesterségesen kettészakított világában él,
ahol a következetesség, az értelem, és a logikus gondolkodás csak a
világi tudományok privilégiuma.
A hit nélkül élő emberek számára (akikre érvényes ige szerint: „Nem
az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek”..Mt.9.12.)
azonban - hitre jutásuk érdekében - olyan hittanra van szükség,
amely az emberi értelem isteni ajándékát is képes a hit szolgálatába
állítani.
Tehát (a szerző Balogh Dezső gondolatai szerinti) hittanminősítő
szempontok alapján:
· Összhangban áll Isten írott igéjével (Biblia)
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· Összhangban áll az Isteni Abszolút
o Szeretet
o Bölcsesség
o Igazságosság
o Hatalom
általános érvényű szempontjaival.
· A józan, értelem számára mindenben érthető, hihető.
· Összhangban van az életben tapasztaltakkal.
A szerző közel hat évtizedes munkásságával a „minden igazságra elvezetés” (Jn16.12.) krisztusi ígéretének ajándékai által vezettetve feltárta a jelenlegi keresztény hittanok által válasz nélkül hagyott,
vagy helytelenül megválaszolt kérdéseket. Következetesen a „Sola
scriptura” alapelve szerint, a fenti egyedülálló hittanminősítő szempontok rendkívül szigorú szűrőjén keresztül.
„A PREEGZISZTENCIÁNK JÉZUSI KINYILATKOZTATÁSAI”
munkásságának egyik ragyogó bizonyságtétele, mely - szemben az
uralkodóvá lett dogmatikai állásponttal (Kreacianizmus) - megszűnteti minden olyan kételkedés alapját, mely megkérdőjelezi Isten
igazságosságát és bölcsességét a világ érthetetlen gonoszsága és igazságtalansága miatt. Az igei igazság hitelével és a logika kérlelhetetlen
erejével feltárja a valódi okokat az egyéni sorsok különbözőségét illetően. Az „akaratuk ellenére” bűnben fogant és bűnben élő emberek
életére, valamint (a látszólag indokolatlan) egyéni és tömegszenvedések mélyebb okára logikus igei alátámasztású magyarázattal szolgál.
Egyben - a protestáns gondolatiság szellemében - kritikájának ad
hangot az elavult hittanok isteni tekintélyt romboló tévedéseinek makacs fenntartása miatt.
Budapest, 2005.05.24.
A kiadók
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1./ A kreaciánizmus súlyosan ellentmond Isten tökéletességének
Korunk legfontosabb isteni és emberi célja: Világunk hitetlen,- élőhalott százmilliói látásmódjának megfordítása.
Ez akkor válik lehetővé, ha teremtő Istenünk bölcsességét, teljhatalmát, igazságosságát és szeretetét,- az itt tobzódó szörnyűségek
ellenére is csodálatunkat kiváltó, ideálisan tökéletesnek tudjuk bemutatni,- a mindenre megtanító Szent Szellem (J. 14, 26; J.16, 13.)
speciálisan erre is felkészítő. megvilágításai alapján.
Tőle tudjuk meg, - hogy földünk nem egy félresikerült teremtői
munka elszomorító szemléltetője, - hanem a legtörvényesebben működő isteni lélekmentés,- több hasonló csillagának egyike. Ennek hihetővé tétele céljából, -első lépésként becsületesen szembe kell nézzünk az emberi preegzisztenciáról adott sokszoros jézusi bizonysággal: (J.17,5.14.16.18.24. stb., l. az 8-10. oldalakon,).
Eme isteni kulcs-együttes kb. másfélezer, ill. ötszáz évnyi egyházi
semmibevétel után, - most lesz a Szent Háromság „kezében” egyéni
és egyetemes, Isten, ill. - világrend-látásunk helyesbítő eszköze!
Ezzel Urunk az emberi sorsok, képességek oly bántóan szélsőséges
alakulásának évezredes hitromboló világrejtélyét nyitja fel,- és fordítja közérthetően hitépítővé.
· Mindezt pedig az eddigi,- isteni igazságnak kikiáltott,- világtévesztéssel szemben,- amely szerint csak egyetlen e földi életünk van , amely után a kiérdemelt ítélet szerint,- vagy örök
élet,- vagy kárhozat következik.
· És szemben az uralkodóvá lett dogmatikai állásponttal,
amely szerint Isten minden egyes, fogamzáshoz újonnan teremti
meg, a hármasság két anyagtalan alkotóját, a szellemet és lelket.
Ez a „kreacianizmus” -a római katolikus és reformált- , egyházak hivatalosan elfogadott „tanítása”.
Első pillanatra engedelmes, magától értetődő vélemény benyomását
kelti,- ki is teremthet lelket, szellemet, ha nem Mennyei Atyánk! (Ehhez kétség nem férhet, csak nem mindegy, hogy mikor. A kiadó)
De egy kicsit jobban átgondolva a dolgot, előáll a kérdés: hogy-
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hogy? Bármily megalapozatlan, vagy egyenesen nemkívánatos fogamzás - pl. erőszak - esetében, a bűnös emberi akarat lenne az uralkodó, és Isten ennek alárendelve, mint egy jól működő automata,
lelket, szellemet teremt a létbe kényszerített test számára? Miféle fordított világ ez?
Ha pedig rátekintünk elmúlt 45 évünk közel hatmillió - csak magyarországi -művi terhesség-megszakítására, miként is gondolható el,
hogy az ember leghátsóbb gondolatait is ismerő Mennyei Atyánk - teremtő hozzájárulását adná, az eleve szennyes indíttatású kapcsolódást - néhány hét múlva magzatgyilkossággal betetéző bűntények
millióihoz - világviszonylatban - milliárdjaihoz!?
1.1. Apellálás Isten tökéletességére
Egy még alaposabb mérlegelés után, szinte kiáltva merül fel a tiltakozás minden értelmes elmében.
Amennyiben a tétel állítása fedné a valóságot, akkor - a mindent
előre is tudó, a bölcsességben (1)
hatalomban (2)
igazságosságban (3)
szeretetben (4)
egyedül tökéletes Istenünk miért ad, és ha már ad, akkor milyen lényegtörvényű szellemet ill. lelket ad pl.
· a leendő kis és nagystílű gonosztevők,
· csalók, tolvajok, hazugok, gyilkosok,
· hitetlenek, gyógyíthatatlan betegek,
· süketek, vakok, értelmi és testi fogyatékosok,
· leendő háborús halottak tízmillióinak,
· eleve éhhalálra ítélt millióknak,
· élethosszig tartó éhezés vagy nyomor várományosainak, stb.
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és miért nem csak a pozitív kimenetelű életek számára, ha a lét és
nemlét az Ő szuverén teremtői ismeretében és hatalmában nyugszik!?
Tovább vezetve a gondolatot, odajutunk, hogy ez a tétel nem is lehet
igaz, mert ilyen tömény gonoszságra a legelvetemültebb bűnöző
sem lenne képes, nemhogy a mi Mennyei Atyánk,
aki a SZERETET! (1. J 4, 8.)
De a kreacianizmus a logika törvénye szerint is lehetetlen feltételezés, mert miként képzelhető az el, hogy
· a természeti alkotások tökéletességével,- szépségével, csodáival
szemben,
· éppen a saját képére és hasonlatosságára formált embertömegeknél
hagyta volna teremtő Istenünk passzivitásban az ő örök bölcsességét, szeretetét, de főleg igazságosságát!?
ŐTŐLE CSAK TÖKÉLETESSÉG SZÁRMAZHAT!
Ám az eleve felületes tömeggondolkodás nem jut idáig, -hanem, -a
kreacianizmus egyetlen e földi életünket hirdető tévtanítása hatására -bármely,- indokolatlannak látszó egyéni és tömegszenvedések
felelősségét automatikusan Istenre terheli! Ezáltal a tömeghitetlenség közvetlen oka és táplálója!
Így,- azon túl, hogy
· másfélezer év óta valótlant tanít. (1)
· még -az isteni tekintély rombolásának is, stabil ősforrása. (2)
Ezek miatt a kreacianizmust sürgősen életképtelenné kell tenni,
mégpedig kizárólag isten igéjével!
Helyébe isteni tökéletessége folytán a preegzisztencializmus „áll,amely „utat” világosan érthető, - főként jézusi igék sokasága, valamint az emberi élet és tudomány minden vonatkozása egyértelműen
igazol. Ezirányban először a
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· Szent Szellem(ek) által megvilágított jézusi igékkel, - Isten
munkatársainak eredetére, - majd pedig
· a 4. oldalon szereplő súlyos negatívumok valós okára vetítünk
világrejtélyt oldó fényt!
2. A preegzisztencializmus Isten igéjén alapul
Az Ószövetség és az Újszövetség egyaránt számos igei bizonysággal
szolgál az ember földi születését megelőző létére.
2.1. Krisztus Urunk bizonysága konkrét személyekről
Kezdjük először János evangéliumával, ahol Krisztus Urunk egyértelmű kinyilatkoztatást tesz saját és az apostolok preegzisztenciájáról.
A föpapi imában (J.17) a következők állnak:
· (J.17.5.): És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam tenálad a világ létele előtt
· (J.17.14.):Én a te igédet nekik adtam: és a világ gyűlölte őket,
mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból
vagyok.
· (J.17.16.): Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból
vagyok.
· (J.17.18.): A miképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem
én is őket e világra;
· (J.17.24.): Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én
vagyok, * azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én
dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
Ez igei bizonyság alapján Urunk preegzisztenciájához nem férhet
kétség (5. és 24. versek) , de háromszoros kijelentése alapján (14.,
16.,18. versek) az apostolokéhoz sem.
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Ugyanilyen világos Urunk tanítása Keresztelő János kilétéről.
500 évvel az Úr megjelenése előtt Malakiás próféciája már hirdeti,
hogy
· (Malakiás 3,1):.”Imé, elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat..”
· (Malakiás 4,5-6): „Imé én elküldöm néktek Illést a prófétát,
mielőtt eljö az Úrnak nagy és félelmetes napja..”
Az idők múlnak…, és az Úrnak angyala így szól Zakariás paphoz fiáról, a születendő Jánosról:
· (L 1,17.): „És ez Ő előtte fog járni az Illés szellemével és erejével”
· (L 1,76.):” Te pedig kis gyermek a magasságos Isten prófétájának hívattatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az Ő utait megkészítsed…”
E prófécia beteljesedik, János prédikál, keresztel, hatalmasokat fedd,
és börtönbe kerül. Innen küldött két követének távozása után, az Úr
az összegyűlt sokaságnak félreérthetetlen bizonyságot tesz:
· (Mt 11,10.): „Mert ő az akiről meg van írva: Íme elküldöm az
én követemet e te orcád előtt…”
· (Mt 11,14.): „És ha be akarjátok venni Illés ő, aki eljövendő
vala. Akinek van füle a hallásra, hallja.”
Az Úr előre tudta, hogy lesznek kételkedők, ezért további megjegyzésekkel nyomatékosította tanítását és hallgatói szellemi érettségét
átfogóan – a piacon szórakozó gyermekekéhez hasonlította.
A tanítványok felvetésére e fontos kérdésre újra visszatér, hogy
minden kétséget eloszlasson:
· (Mt 17,10-13.): „És megkérdezték őt az ő tanítványai, mondván:
Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie?
Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és
mindent helyreállít; De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerték meg őt, hanem azt mívelték vele, amit
akarának. Ezenképpen az ember Fiának is szenvednie kell majd
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őtőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik.”
Ha nem helyénvaló a tanítványok kérdése, az Úr hallgatott, vagy leintette volna őket, de ehelyett másodszor is világos bizonyságot tett
János és Illés azonosságáról.
Ugyanígy nyilvánvaló a vakon született gyermek preegzisztenciája
· (Jn 9,2.):”Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett,
ez vagy a szülei, hogy vakon született?”
Az Úr ugyanúgy mint az előbbiekben, nem helytelenítette a kérdésfelvetést, hanem egyértelmű választ adott:
· (Jn 9,3.):” Sem ez nem vétkezett - felelte Jézus -, sem a szülei,
hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk.”
Ami félreérthetetlenül a gyermek születés előtti létezésre utal, hiszen
bűntelenségről nem létező személy esetében értelmetlen lett volna
szólni. Megváltónk,- ill. a Szentírás e döntő fontosságú nyilatkozatai
tehát közlik világunkkal azt a tényt, hogy az ember jövevény,akinek e földi élete előtt már volt létezése egy másik világban.
A tanítványok egy másik égitestről, urunk Jézus által szolgálattételre
kiválasztott,- e földre küldött munkások, angyalok. Egy jobb csillagzaton már élték szellemi életüket, miként Urunk is az Ő istenfiúi életét. Tökéletes bizonyság arra, hogy a földi ember,- ha Isten törvényében él - a menny angyala, küldötte, - ha törvénytelen (lásd alább),
akkor a sátán angyala, és hogy mindkettő preegzisztens teremtmény.
És most jön a kijózanító meglepetés:
2.2. Krisztus Urunk tanítása a bűnös ember mibenlétéről
Felmutatjuk Urunk Jézus egyedül mértékadó, és semmiféle ellentmondást nem tűrő kijelentéseit,- pl.: egy emberi testbe telepített
ördögről:
· (J 6. 70.): „Nem én választottalak-é ki titeket, a tizenkettőt? És
egy közületek ördög."
· A J 8, 44-ben nagyszámú, - emberi testben élő ördögről szól,
- így a farizeusokhoz:„ Ti az ördög atyától valók vagytok,"
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Az Úr fenti kijelentései hitelesítik a János és Pál apostolok által
írottakat, amelyekben már - igen csekély kivételtől eltekintve (pl.
missziós szellemek) - a teljes emberiségre kiterjedően kell értelmeznünk ördögi szennyezettségünket.
A minden idők barbár népirtásai után napjaink - sátáni gonoszságú —
terrorizmusa erről mindenkit hatásosan győzhet meg!
· l J 3, 8.: „Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van"
· 10. v.: „Erről ismerhetők az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki igazságot nem cselekszik, az egy sem Istentől való,
és az sem, aki nem szereti az ő atyjafiát!"
2.3. További új-, és ószövetségi igék
Így jellemez bennünket, bűnös embereket Pál, ill. János
· Róm. 3, 10-18:„Nincsen csak egy igaz is, nincs aki megértse,
nincs aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben
haszontalanokká lettek, nincs aki jót cselekedjen, nincsen csak
egy is! Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak;
áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. Szájuk telve átkozódással és
keserűséggel. Lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és
nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik."
· Jel. 12, 9.: „És vettetek a nagy sárkány, ama régi kígyó - aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész földkerekséget
elhiteti, - vettetek a Földre, és az Ő angyalai is ővele
levettetének." Stb.
· Jel. 12, 13.: „Mikor azért látta a sárkány, hogy Ő levettetett a
Földre, kergetni kezdé az asszonyt, aki a fiút szülte." Stb.
Napnál világosabb bizonyságunk, hogy földi ember a mennyből
idehelyezett bukott, lázadó angyal!
Ezekiel 28-ban (olvasandó l-l9-ig) Tírus királyáról a következők állnak (csak kivonatosan idézzük):
· „Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben ... Édenben Isten kertjében voltál; Valál felkent oltalmazó kerub... Feddhetetlen voltál utaidban stb. ...
belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkezél, azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztelek te oltalmazó kerub.... A
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Földre vetettelek... a királyok előtt adtalak szemük gyönyörűségére.... És tévélek hamuvá a Földön mindenek láttára ..."
· (Vissza a 9. vershez): „Vajon mondván mondod-e megölőd
előtt: Isten vagyok én, holott ember vagy, és nem Isten a téged
átütőnek kezében. Körülmetéletlenek halálával halsz meg, idegenek keze által." Stb.
A fényes nagyhatalmú angyalból földi nyomorúságba, megaláztatásba kényszerített ember lesz, ha az isteni rend szolgálata helyett
gőg és az erőszak veszi át a szív feletti uralmat.
Ez az idézet az előbbiekkel egyezően bizonyítja, hogy a földre testesült bukott angyal = bűnös embernek szellemvilágbeli előélete,
preegzisztenciája van.
Tehát az ember pályafutása nem a földi megszületéssel kezdődik, már voltak tanuló életszerepeink.
2.4. Nézzük tovább - mi az ember!
· Olvasandó Lukács 15, 10.: Itt nyilván látjuk, hogy örvendeznek
a mennyei angyalok egy bűnös ember megtérésén. Megtérni
csak oda lehet, ahol már valaha voltunk!
· Miként az elveszett juh, drachma, sőt a tékozló fiú is oda került
vissza, ahonnan elveszett, és ott örülnek neki, ez nyilván adja a
felismerést, hogy a bűnből megtérő ember is odajut vissza,
ahonnan elveszett, és ott örülnek neki!
Tehát a bűnös ember nem más, mint mennyből elveszett, lebukott
angyal.
· Ef.: l, ,10:... az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét
egybeszerkeszt magának mindeneket Krisztusban, mind amelyek
a mennyben vannak, mind amelyek e Földön vannak."
Itt is világosan adja elénk az Ige: „ismét egybeszerkeszteni" csak azt
lehet, ami már egyszer együtt volt.
A Föld lakosai a mennyből kiszakadt angyalok testetöltései,
· ezekért jött Jézus, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Honnan veszett el? A mennyből. (L 19. 10.)
Minthogy a bukás a szellemvilágban aionok sokasága alatt ment végbe - így a „rossz" beidegzése átható mélységű. Az Úr kimondta,hogy
· a jó pásztor addig megy az elveszett századik juh után, és az
asszony is addig keresi az elgurult drachmát (L 15, 4, 8.) míg-
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nem megtalálja!
· Elvben egyértelmű ezzel a 70 x 7-szer, azaz végtelen sokszori
megbocsátás ajánlása (Mt 18, ,22.).
E három ige minden szűklátószögű időbeli és érzelmi lehatárolás
lehetőségét kizárja!
Ennek szellemében létesítette Isten, bölcsessége, szeretete és igazságossága
a reinkarnáció kegyelmi világrendjét
hogy az emberi testbe telepített bukott angyalokat, - szent Igéjének, az igazság beszédének - oktató életsorozatokon át való rásugárzása utján, gondolat és érzésviláguk (bibliai szóhasználattal: szívük) - újjáépítéséig eljuttassa,
· „mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok,
házasságtörések" stb., stb. (Mt 15,19.)
A messiási figyelmeztetések, tanácsok megszívlelésével, illetve
enélkül lefolyt földi élet után, a szellemvilágban nagyon alapos, (makacs eseteknél igen-igen hosszantartó!) elemző kiértékelés helyezi
fókuszba a még meglévő törvénytelenségeket, - mindaddig, amíg további leküzdésükre irányuló életfolytatás szilárd szándéka kitörölhetetlenül „bevésődik" az új testetöltés előtt álló szellemébe.
· Ezzel párhuzamosan a gondviselés angyalai az elérendő cél érdekében mindig segítőleg, - és mindig a viszonossági törvény
értelmében határozzák meg az elkövetkező földi élet körülményeit, fontosabb történéseit, sőt testi adottságait is.
· Az irányító „véset", - mint hajlam, „tudatalatti irányfény", mint a lelkiismeret szava segít elkövetkező földi életünkben a
kitűzött erkölcsi célok minél jobb megközelítésében.
· Aki erejét megfeszítve e munkában magát nem kíméli, és az
újabb élet kegyelmi lehetőségét a 10-5-1 talentum példázatán
okulva jól kamatoztatja, az hamarabb jut el Isten békességébe!
(Fil 4, 7.)
De egyszer - akár örökkévalóságok sokasága után is, - e módon el
kell jönnie a teljes megvált(oz)ásnak, amikor
· minden térd meghajlik Isten előtt, és Ő lesz minden mindenben (Rom 14,11.; Ézs 45, ,23.)
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E két „kulcs-ismeret” két szóra redukálva is kifejezhető, mint
„preegzisztencia" és „reinkarnáció" amelyek eddig beépíthetetlen fogalmaknak voltak minősítve a keresztény dogmatikákban. A bűnös ember = bukott angyal azonosság
feltárásával azonban olyan szerephez jutnak, mint ama,
· „építők által megvetett kő, - amely „lett a szegletnek fejévé."
(Zsolt 118, 22 - 23.; Mt 21, 42.)
2.5. Néhány beszédes ószövetségi igehely
az újratestetöltés, illetve preegzisztencia igazolásához:
· Sám I. 2, 6.: „Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz."
· Zsolt 84, 8.: „Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt
a Sionon."
· Ézsa 27, 13.: „És lesz ama napon, hogy megfujják a nagy kürtöt,
és eljőnek akik elvesztek Asszíria földjében, és akik kiűzettek
Egyiptom földébe, és leborulnak az Úr előtt a szent Jeruzsálemben."
· Jer l,5.:„mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek„
· Jer 12, 16-17.: „És azután, ha kigyomlálom őket, ismét könyörülök rajtok, és visszahozom őket, kit-kit az ő örökségébe, kit-kit
az ő földébe. És ha megtanulják az én népemnek utait, és az én
nevemre esküsznek ilyen módon: él az Úr, amint megtanították
népemet esküdni a Baálra, akkor felépülnek majd népem között"
stb.
· Jer 18, 4.: „És elromla az edény, amelyet Ö készít vala, és amely
agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készíte belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És szóla az Úr
nékem mondván: Vajon nem cselekedhetem-é veletek úgy, mint
ez a fazekas, óh Izrael háza? Ezt mondja az Úr íme, mint az
agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, óh
Izrael háza."
Az Úr a teremtés mozzanatait vázolja és mondja Jóbnak :
· Jób 38, 21: „Tudod te ezt, hiszen már akkor megszülettél, napjaidnak száma sok."
Az idézetek megtámadhatatlan határozottsággal bizonyítják, hogy
az ember létezését nem a Földön, hanem a teremtettség más he-
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lyén, az Atya házának egy más hajlékában kezdette el, és a Földre
csak szellemi elbukása után került Isten végtelen kegyelméből!
Bizonyítják továbbá a többszöri testet öltés rendjét, melynek természetes folyománya - az egyes földi életek közötti öntudatos szellemi
élet - hasznosan kitöltve a kiértékelés, illetve a következő életre való
felkészülés feladatával, egészen a teljes megtérésig.
2.6. Urunk intelmei
Az Úr számtalanszor és rendkívül határozottan hangoztatta:
· „Térjetek meg, mert ha meg nem tértek, bizony elvesztek". A
megtérést azonban csak cselekedetekben megvalósítva tudja elfogadni. (Mt.7, 21.; 25, 40.)
Azonos irányzatú a Mt 5, 26-beli figyelmeztetés:
· „Bizony mondom néked: Ki nem jössz onnan, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig."
A megtérés tehát ki nem kerülhető: Isten felsége, abszolút hatalma és
igazságossága ehhez szilárdan ragaszkodik.
De, hogy a megtérés serkentő nyomatékot kapjon, - a végtelenségig
sem húzódjon és felesleges szenvedésektől mentes lehessen, -a szeretet parancsa mellett Urunk közölte a szigorú viszonosság törvényét is.
A lelkiismeretükre nem hallgatókon és a szeretettörvény könnyebb
vagy durvább megsértőin saját érdekükben ez a viszonossági, un.
„karma" törvény érvényesül, (Id. az alábbi igéket), mert az effajta lelkeket csak az olyan, esetleg ráadással is megtetézett szenvedés (Mk
4, 24.) képes gondolkodásra és jobb erkölcsi irányelvekre bírni,
mint amilyeneket ők okoztak másoknak előző életeik egyikében.
Ez a viszonosság - Isten igéjében évezredek óta, - előre bejelentve
várható mindazok számára, akik életükben a szeretet törvénye ellen
ilyen súlyosan vétenek, íme:
· 1. „Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki." (I.
Móz 9,6.)
· 2. „Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki
fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletnie." (Jel 13, 10.)
· 3. „..mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük." (Mt
26, 52.)
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· 4. „Jaj nektek, akik beteltetek, mert éhezni fogtok, jaj nektek,
kik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok." (Luk 6, 25.)
· 5. „Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak nektek." (Mk 4, 24.)
· 6. „. én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiaikban, harmad és negyedíziglen..." (II. Móz 20, 5.)
· 7. „Én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő utai szerint, és cselekedeteinek gyümölcse szerint." (Jer 17, 10.)
· 8. „Amit vet az ember, azt aratja is." (Gal 6, 7.)
· 9. „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek."
(Mt 5, 7.)
Az idézett igéken érdemes nagyon mélyen elgondolkodni!
Igen figyelemreméltó, hogy eme idézetek következményeket bejelentő
oldala pontosan azokat a szenvedésfajokat sorolja fel, mint amelyekkel a nehéz körülményekbe beleszületett sokmilliós tömegek
vannak a „sors" által látszólag igaztalanul ma is megterhelve: háborús halál, éhínség, fogság ...
A kérdés elméleti taglalói becslés alapján megállapíthatják, hogy
· az erőszakkal harcmezőre hurcolt és elesett tízmilliók zöme
saját akaratából biztosan nem gyilkolt jelen életében.
· Az éhezésbe beleszületett százmilliók senkit nem éreztettek jelen életükben, mert hatalmuk vagy hatáskörük sem volt hozzá.
· A sok százezer-számra fogságban vagy elűzetésben sínylődök hasonló okokból, - fogságba senkit nem hurcolhattak, hanem
csak egy előző életükben elkövetett sanyargatás eredményét
aratják mostani testetöltésükben, kizárólag okulás céljából.
Még néhány példa elvi eligazításul a fentebb idézett igék konkrét utalásai után:
· A szellemi képességét állativá tompító alkoholista gyenge elmével születik újra, és veszít értékes évszázadokat, miközben egykori évjáratának tagjai szép haszonnal jutnak előre a szellemi,
erkölcsi fejlődésben.
· Az édesanyját vagy feleségét testileg rendszeresen bántalmazó
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túl temperamentumos vagy iszákos, legközelebb pl. nyomorék
végtagokkal születik.
· A környezetét semmibe vevő mértéktelen dohányos legközelebb asztmatikus nehézségekkel küzdi végig életét, függetlenül
az esetleg nem is dohányzó szülőktől, stb.
***
Itt kell megjegyeznünk, hogy a „karma" egyáltalán nem keletről
„beszivárgott" fogalom, amivel alaptalanul gyanúsítják, - hanem, Istenünk szeretete az ottani 3-4 milliárd, - reinkarnációt hívő gyermekét is ezzel neveli, a mennyei visszavételhez szükséges „fehérruháig."
A bűntől elszakadóban lévő, de a megingás veszélyével még megmegkörnyékezett nem kis rétegnek már csupán a reinkarnáció világrendjének ismerete is, mérhetetlen visszatartó erőt jelent! Ugyanis:
· teljes határozottsággal tudja, hogy: „Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek, sőt, ráadást is adnak néktek” (Mk4,24).
· A 12-13. oldalakon felsorolt kemény Igék elkerülhetetlenül érvényesülnek elkövetkező életében, amelyekkel pedig nem szeretne találkozni, és a bűntől eltanácsoló szenvedéseket elviselni.
Nem áll meg tehát az a reinkarnáció ellenes vád, hogy ennek ismerőjét könnyelművé teszi, és „majd legközelebb" jelszóval halogatja
megtérését. Ez is a sötétség tévesztése, mert pontosan fordítva áll a
dolog! Nagyon is tudván a fentieket, összpontosítja minden lelki
erejét, felfohászkodik, - és még ha nem is teljes belátásból, hanem félelemből és okosságból, · de -már végre sem hajtja a visszaesést jelentő bűnt!
· Ezzel pedig az isteni bölcsesség a jó célt világviszonylatban igen
nagymértékben elérte!
A reinkarnációt tagadó, azaz egyetlen földi életünk valótlanságát tanító vallási tömörülések ettől a mérhetetlen visszatartó erőtől fosztják meg az általuk félretájékoztatott hívő-hitetlen köztudatot, - kontinens szerte, - másfélezer év óta.
3. Végső következtetések. Az örömhír és annak közvetítői
Az eddigiekben bemutattuk
· a bevezető elején (a második mondatunkban) jelzett, - teljesen
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hihetetlen ellentmondásnak tűnő állítás - megvalósulásának
módszereit, Istenünk szerető kezében.
· Az 1.1.pontban szereplő torzulások okára, eredetére és ébresztő céljára ugyancsak az isteni mentő szeretet által működtetett, bölcs, igazságos „viszonossági törvényben” kapunk mindeneket megnyugtató magyarázatot.
Ezáltal Teremtőnk a torzulásokért viselendő felelősség alól teljes
mértékben mentesül, minthogy ez kizárólagosan a mindenkori törvényszegőkre hárul.
3.1. E sorsdöntő mennyei üzenetek átadásának Urunk igéjével hitelesített módja
Mindezeket a legszorosabb igei alapon, - az 1840-es évektől kis létszámú bibliás házi gyülekezetekben tanítják a Szent Szellemek, - az
alábbi igék beteljesítésére:
· "És lészen az utolsó napokban - ezt mondja Isten, -kitöltök az én
szellememből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat
álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltők azokban a napokban és prófétálnak."(csel 2,
17-18./ Joel2,28-29.)
· "És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké.
· 20. Ama Vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben
küld az Atya az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek." (J 14, 16. 26.)
· J16,12:Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem
hordozhatjátok.
· J 16.13: De amikor eljön amaz az igazságnak szelleme, elvezérel
majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem
azokat szólja, amiket tőlem hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek.
· J 16.14.: az engem dicsőít* majd, mert az enyémből vesz, és
megjelenti nektek.
· J 16.15. : mindaz ami az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy
az enyémből vesz, és megjelenti nektek" (j 16, 12-15.)
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Mindezeket az „ég" működésbe hozva, · Feltárta az újra-testetöltés világrendjét, -semmivé téve az egyházainktól hangzó örök kárhozat valótlan rémhírét.
· végül vigasztalóan érthetővé tette az egyetemes üdvözülés
módjának örömhírét!
mindezeknek már jó másfél évszázad óta, - egyházaink szószékeiről
kellene elhangzania!
3.2. Urunk intelme az igazság elhallgattatóinak
Urunk számolt az igazság útjában mindig is álló emberi akadályokra,
ezért jóelőre figyelmeztet:
· Mt. 12.31.: Azt mondom azért nektek: Minden bűn és káromlás
megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.
· Mt. 12,32.: Még aki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a
más világon meg nem bocsáttatik.
· Ésa 5., 20. :Jaj azoknak, aki a gonoszt jónak mondják és a jót
gonosznak; akik a sötétséget világossággá és a világosságot sötétséggé teszik és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!
A szerző megjegyzése:
Az eddigi ismertetésünk az újratestetöltés világtörvényének lényegére
szorítkozik. Alaposabb áttekintés: „A HITTITKOK MEGNYÍLTAK"
c. „Hitépítő üzenet gondolkodó igazságkeresőknek" alcímű könyvből
szerezhető.
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