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Az „újvallások” mérlege (4.)

Rózsakeresztesek

Nagyon régi eredetû gnosztikus szekta. (Gnózis= a tudás; megváltó ismeret; az önmegváltás iskolái; az isteni mivolt felismerése és lelki technika által eljutni a megvilágosodáshoz). Lényegét tekintve létezett már az I–IV.
században is, majd a középkorban, és továbbiakban is, évszázadokon át
napjainkig. Ma a XVII–XVIII. századi titkos társaságok követõjeként
megújította és nyilvánosságra hozta, s az eredeti „ezoterikus” (=befelé forduló kör, tudás) alapállás helyett immár reklámozza magát. Johannes
Valentinus Andreae a XVII. században a „lutheri és a paracelsusi tanok
követõjeként” szervezi újjá az õsi gnosztikus irányzatot „evangélikus-keresztény-ezoterikus” iskolává. A rózsakereszt jelképe Andreas Libavius
(†1616) szerint Luther pecsétjéhez kapcsolódva keletkezett, amely szívbõl
kinövõ keresztet ábrázol egy rózsakehely közepén. Késõbb azonban a kialakuló új irányzat messzire eltávolodott a keresztény tanítástól.

A Rózsakeresztesek szellemi ha- Krisztus szerintük egy kozmikus
gyatéka vegyüléket képez az alkímia energia, sugárzások együttese, mely
okkult tanaiból, keresztény allegóri- a történeti Jézusban reinkarnálódott,
ákból, a gnosztikus világmagyaráza- azaz újra leszületett. Az igazi meg tokból és szabadkõmûvességbõl. Ezekbõl az alapokból fejlõdött ki a XVIII. század közepe után Dél-Németországban az „Arany és Rózsakeresztesek rendje”, melyet
szembeötlõ szabadkõmûves
vonások jellemeztek. Igy mutatkoznak be: „Az ismeret,
amelyrõl beszélni szándékozunk, nem csupán filozófia,
hanem sokkal több. Tartalmazza az emberiséget szolgáló Utat és Egyetemes Tant és
a megszabadító Életet. Ezt az
ismeretet a múlt sok bölcsességtanához hasonlóan gnózisnak nevezzük. A gnózis
azért jön az emberekhez,
hogy tudassa velük az élet értelmét, ami az eredeti isteni
élõ állapotba, az isteni életterületre való visszatérés.”
Az Egyetemes Tan ismérvei közt a két természetrendet
és a reinkarnációt, az embert, Johannes Valentinus Andreae
mint mikrokozmoszt, valamint a lélek ujjászületését és a transz- testesülés, Jézus embersége, szenfigurációt, a személyiségcserét csak vedése, keresztje és feltámadása nem
az képes magáévá tenni, aki meg- érdekli a rózsakereszteseket. A kozváltoztatott létállapota révén be tud moszban lévõ szellemi hatalmakról
hatolni a Tan tartalmába. Az Egyete- beszélnek, melyek közül egy fontos
mes Tant sem lehet egyszerûen meg- láncszem a Krisztus-szellem. Gyaktanulni. Csak a jelen pillanat élmé- ran idéznek egyes részleteket a Bibliából, az összefüggések nélkül, kinyében tárja fel magát.
Mit tartanak Jézusról? Elválaszt- ragadva, s ezeket teljesen önkényeják Krisztust a Názáreti Jézustól. sen, a maguk módján értelmezik. Ezt

mondják: „...az evangéliumban minden csak lefátyolozottan található.
Ez azt jelenti, hogy a Szentírás Istennek a világra és emberiségre vonatkozó tökéletes tervével kapcsolatos kinyilatkoztatásainak igazi értelmét Önök csak az ars magica, a királyi és papi mûvészet útján képesek
megtudni és megérteni”. Vagyis a
biblia értelmét csak a gnosztikus mágia által lehet felfogni.
Megtévesztõ szövegekkel állnak
elõ: „Minden embernek, akár vallásos, akár okkult, lehetséges teljesen
közvetlen kapcsolatot teremtenie a
Krisztus-sugárral, bármilyen közvetítõ személy és tekintély nélkül. Az
intekintély-elvûséghez vezetõ út
Krisztusban minden ember számára
biztosítva van... Ezért alakult
egy új, gnosztikus Világszerzet, mely a vallás és a mágia
párosán alapul. Ez egy új szabadkõmûvesség, pozitív-keresztény alapon.”
A „keresztény alapon” és a
„Krisztus sugár” kifejezések
ellennére azonnal látható: világnézetük nem keresztényi,
hanem mágikus és gnosztikus. Nem titkolják, hogy nem
a Jézus áldozata általi megváltásban hisznek, hanem
az „ismeret” általi megvilágosodásban, mint a keleti vallások. Ismeret, tudás általi
önmegváltás, az ember istenségébe vetett hit, a lélekvándorlás (reinkarnáció) tana a
halál utáni „megoldásként”,
a z ember átalakításának,
„transzfigurációjának” manipulációt, hamis tömegbefolyást sugalló tana, a pillanat nyi élmények elõtérbe helyezése a józan ész és a hit
helyett, és az „öntekintélyi elv”, vagyis az emberi szabadság túlhang súlyozása, az ember önrendelkezé se minden tekintéllyel szemben –
mindezek az õsi mágikus rendsze rek, az ókori gnosztikus szekták, és a
New Age-mozgalom ma divatossá
lett tételei.
(Folytatjuk)
Cselényi István Gábor

DICSÕSÉG JÉZUS KRISZTUSNAK
Elõszenteltek litániája, kolibaáldással

Lángoljon a szívünk

va a Jóistent, és így jobban tud juk szeretni egymást is. Az Eu charisztiát magunkhoz véve ez a
tûz, az isteni tûz belénk költözik,
ezt a tüzet szeretetbõl tudjuk át adni másoknak… Adja Isten,
A meghitt szertartáson jelenlévõ nagyböjt idején. „Jó nekünk itt lenni” hogy áttüzesedett szívünkbõl a
nagyszámú hívõt elkápráztatták a – mint a Tábor-hegyén az apostolok- mennybe felszálló imádságunk
gyönyörû liturgikus dallamok, szí- nak. Amikor az Isten közelségét nyomán tudjunk továbbadni so vesen kapcsolódtak be a „nagy kó- megérzem, fölhevül a szívem. Ez az kaknak a végtelen isteni szere tetbõl” – zárta gondolatait a met rusba”. Érsek atya szavai útmuta- a parázs, amelynek izzania kell.”
ropolita.
tást nyújtottak a böjti
A különleges nagyutat illetõen. Homíliáböjti szertartás meg jában elmondta, hogy
hittségét tovább fo az Isten elé felszálló
kozta, hogy az oltár imához tûzre van szükszolgálatba kispapok
ség, hiszen ha nincs
is bekapcsolódhattak
tûz, az imádságunk
az asszisztencia ré nem fog fölszállni.
szeként.
– Honnan szerez A liturgia végén minzük be ezt a parazsat,
denki kapott a szentelt
amely az imádságot ilkolibából, amely nagyon
latossá teszi és fölszálízletesre sikerült. A laslóvá? Nem lehet megsan szétszéledõ, egy vásárolni semmilyen
m á s t ö r ö m m e l k ökegytárgyboltban, sem
szöntõ embereket látmás helyen. De a temp- Kocsis Fülöp érsek-metropolita áldotta meg a kolibát
va úgy tûnt, hogy ez
lomban, a szertartás
Fülöp érsek levezette, hogy az az isteni tûz valóban láthatóan és
közben valami elkezd hevülni, a
szívünk tája elkezd melegedni. Isten közelségére van szükségünk, érzékelhetõen van jelen a kis kö ,,Dicsõséged templomában állva éreznünk kell Isten szeretetét, így zösségben, amit igyekeznek át is
azt gondoljuk, a mennyben va- tud majd fölszállni hozzá az imánk. adni szeretteiknek, s embertársa gyunk” – ezt minden reggel eléne- Lángoljon a szívünk, mert szeretve inknak.
Hajdúdorogi Egyházmegye
keljük bizánci szertartásunkban, vagyunk. Mi is szeressük lángol Nagyböjt elsõ péntekén kolibát áldanak meg a görögkatolikus atyák,
hogy megédesítse a böjtünket ez a finom, gabonából és gyümölcsökbõl készült szentelmény. A Hajdúdorogon készült étket Kocsis Fülöp
érsek-metropolita atya áldotta meg az Elõre megszentelt áldozatok
Liturgiáján belül, március 6-án.
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Ferenc pápa pestiskereszttel
A vatikáni szóvivõ, Matteo Bruni, március 15-én este közölte, hogy Ferenc
pápa váratlanul, elõzetes bejelentés nélkül vasárnap délután gyalogos zarán dokként felkereste a római San Marcello al Corso templomot, ahol az
1522-es pestisjárványra emlékezve az ott õrzött csodatévõ kereszt elõtt imádkozott a koronavírus világjárvány megszûnéséért imádkozott.
Ezt a keresztet hordozták 1522-bena pestisjárvány idején Róma utcáin. A
hagyomány szerint a járvány a tizenhat napig tartó könyörgõ menetek nyomán szûnt meg, amikor a keresztet hordozó menet az akkor épülõ Szent Péter-bazilikához ért.
Ferenc pápa a római fõutcán, a Corso-n részben gyalogosan tért vissza a keresztet õrzõ templomból. A kereszt elõtt a világjárvány megszûnéséért, a betegek
gyógyulásáért, az elhunytak üdvösségéért, valamint családjaikért imádkozott. Az
egészségügy munkatársait és munkájukat ugyancsak imájába foglalta.
Elõzõleg a „Salus populi Romani” (A római nép üdvössége) Mária-ikon elõtt a pápa a Santa Maria Maggiore-bazilikában, ahová útja
elõtt és után be szokott térni. A bizánci ikont sok római hívõ keresi fel különös szükséghelyzetben. A hagyomány ezt az ikont az 539-es pestisjárvánnyal hozza összefüggésbe. XVI. Gergely pápa 1837-ben egy kolerajárvány idején kereste fel.
I. Marcellus pápa 308–309-ben volt pápa, egy évig. Az õ tiszteletére emelt
õsi templomban õrzött feszület már azért is „csodálatos”, mert 319-ben a
templom teljes leégése ellenére épen megmaradt. 1522-ben ezért ezzel a fe születtel vezették a könyörgõ körmeneteket. A pestisjárvány megszûnése még
inkább „csodatévõvé” tette.
Ferenc pápa gyalogzarándoklata egyrészt azt jelzi, minket is imára hív a
világjárvány nehéz napjaiban, heteiben, hónapjaiban.
Rosdy Pál

A Görögkatolikus
Metropólia rendelkezései
A Görögkatolikus Metropólia március 14-én több rendelkezést tett
közzé honlapján a koronavírus
okozta járvány elkerülése érdekében
A görögkatolikus vallási gyakorlat ban jól ismert kifejezés az értetkõ zés, mely kifejezetten Máriapócs hoz kötõdik. Azt a mozdulatot jelö li, amikor fölmegyünk a kegykép
elé, és annak másolatát, illetve az Is tenszülõ könnyeit száz évvel ezelõtt
felfogó kendõcskét a tartóján át
megcsókoljuk. Minthogy a korona vírus legfõképpen cseppfertõzéssel
terjed, az ajkakkal érintett tárgyak
különösen is lehetõséget adnak a ví rus továbbadására. Ezért a görögka tolikus egyház a járvány idejére ide iglenesen megváltoztatja ezen tisz teletadás gyakorlatát.
Továbbra is fölmehetünk a kegyképhez, de nem találjuk ott az erek lyetartókat, így nem csókkal vagy
érintéssel, hanem csak megállva,
csöndes imádsággal fejezhetjük ki az
Istenszülõ iránti szeretetünket, há lánkat, nyújthatjuk át neki kérésein ket. A kegykép környezetét, följáró ját és az egész kegytemplomot gya kori fertõtlenítéssel, folyamatos ta karítással tartják tisztán. A zarándo -

kokat is kérik, hogy õk is legyenek
ebben együttmûködõk.
Ahol ikont vagy keresztet szoktak
csókolni, ott is javasolják ebben az átmeneti idõszakban, hogy érintés nélkül, csöndes megállással, fõhajtással
fejezzék ki a hívek tiszteletüket.
Az óvintézkedések betartása mel lett ugyanakkor mindezeknél fontosabb, hogy hitbõl fakadó, bizalommal
teli imádsággal forduljunk a Teremtõhöz, hogy minél hamarabb vegye el
tõlünk ezt a járványt, a betegek mihamarabb gyógyuljanak meg, a gyógyítóknak pedig legyen erejük ezen emberfeletti munka elvégzéséhez.
Fogjunk össze tettben és lélek ben, hogy a megváltozott körülmények közepette is a ránk jött veszedelem ne a széthúzást, hanem az összefogást erõsítse bennünk!
A koronavírus terjedése miatti
vészhelyzetben a görögkatolikus
szertartási renden egyelõre nem változtatnak, viszont arra szólítják föl a
fertõzésben leginkább veszélyeztetett személyeket, beteg, gyenge immunrendszerrel rendelkezõ, illetve
idõs híveket, hogy a kockázat csökkentése érdekében lehetõleg otthonról kapcsolódjanak be a templomi
szertartásokba. (...)
Hajdúdorogi Fõegyházmegye
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urnairodánkban.
Temetõnk minden nap 8–18 óráig látogatható.
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