PREEGZISZTENCIA - REINKARNÁCIÓ
Bevezető
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
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.. A hit és az értelem mesterségesen
kettészakított világában él, ahol a következetesség, az értelem, és a logikus gondolkodás csak a világi tudományok privilégiuma.
A legsúlyosabb megválaszolatlan egzisztenciális kérdések éppen a reinkarnáció - a kereszténység korai századaiban történt - elvetése miatt terhelik a keresztény dogmatikát, és a hívők lelkiismeretét, - a feloldhatatlan ellentmondások által.
1./ A kreaciánizmus lényege, és ellentmondásai
A „kreacianizmus” -a római katolikus és reformált- , egyházak hivatalosan elfogadott tanítása szerint:
·

csak egyetlen e földi életünk van, amely után a kiérdemelt ítélet szerint,- vagy örök élet,- vagy kárhozat
következik.

·

Isten minden egyes, fogamzáshoz újonnan teremti
meg, a hármasság két anyagtalan alkotóját, a szellemet
és lelket.

Első pillanatra engedelmes, magától értetődő vélemény be-
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nyomását kelti,- ki is teremthet lelket, szellemet, ha nem Menynyei Atyánk! (Ehhez kétség nem férhet, csak egyáltalán nem
mindegy, hogy mikor.)
De egy kicsit jobban átgondolva a dolgot, előáll a kérdés:
hogy-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!?
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,
· környezetük folytán csalók, tolvajok, hazugok, gyilkosok,
· hitetlenek, gyógyíthatatlan betegek,
· süketek, vakok, értelmi és testi fogyatékosok,
· leendő háborús halottak tízmillióinak,
· 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!?
Továbbá 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!? Holott mindnyájan tudjuk, hogy a mi Mennyei Atyánk, a szeretet, tőle
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!
2./ A rejtélyes sorskérdések megoldása
Első lépésként becsületesen szembe kell nézzünk az emberi
preegzisztenciáról adott sokszoros jézusi bizonysággal,
ezzel Urunk az emberi sorsok, képességek oly bántóan szélsőséges alakulásának évezredes hitromboló világrejtélyét nyitja
fel,- és fordítja közérthetően hitépítővé.
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
2.1.1.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
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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, de háromszoros kijelentése alapján (14., 16.,18.
versek) az apostolokéhoz sem.
2.1.2. 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 bi-
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zonyságot 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 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.
2.1.3. 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
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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.
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,"
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.
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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
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.
De egyszer - akár örökkévalóságok sokasága után is, - e
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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.)
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.)
2.4. Urunk intelmei, mint a preegzisztenciát alátámasztó
bizonyítékok
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 könynyebb 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 képes gondolkodásra és jobb erkölcsi
irányelvekre bírni, mint amilyeneket ők okoztak másoknak
előző életeik egyikében.
Ez a viszonosság - Isten igéjében évezredek óta, - előre beje-
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lentve várható mindazok számára, akik életükben a szeretet
törvénye ellen ilyen súlyosan vétenek, íme:
· „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.)
· 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
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·
·
·

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.

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."
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!
Megj:
Az eddigi ismertetésünk az újratestetöltés világtörvényének
lényegére szorítkozik. Alaposabb áttekintés: „A HITTITKOK
MEGNYÍLTAK" c. „Hitépítő üzenet gondolkodó igazságkeresőknek" alcímű könyvből szerezhető.

