Segíts, édes Istenem!
edves gyerekek, társaim a kószálásban és a kíváncsiságban!
Ugye ti is észrevettétek, milyen sokféle a világ? Országonként
és koronként másképp építkeznek és harcolnak, másképp
esznek és öltözködnek, másképp írnak és muzsikálnak, másképp
beszélnek és imádkoznak az emberek.
Kukkintsunk be a világ régi és új templomaiba: lássuk, ki hogyan
képzeli el, és szólítja meg Istent. Találunk furcsaságot a hit világában
is, de semmit sem szabad elítélnünk vagy
megmosolyognunk, ami másnak
szent. A közösségek érzékenyek
a hitükre, ha kell, meghalnak és sajnos ölnek is érte. Ezért
dúlt és dúl ma is annyi vallásháború. De én azt mondom:
csak az hívhatja Istent segítségül, aki védekezésbõl
fog fegyvert. Aki mások ellen támad, tûzhet félholdat, csillagot vagy keresztet a zászlajára,
valójában nem Istenért, csak a hatalomért küzd.
Isten nem öl, hanem életet ad, nem összekuszál, hanem rendet teremt. VAN. De fénye földi szemünknek láthatatlan, ezért csak találgatjuk, milyen lehet, és jobb híján saját képünkre mintázzuk meg alakját.
A magyarok õsvallása igen közel állt a kereszténységhez. Az Atyaisten, Jóisten, Öregisten név arra vall,
hogy egyetlen szeretõ, védõ Teremtõben hittünk, akinek arcát a Nap, lelkét a Turul, életet adó és növelõ társát a Boldogasszony testesítette meg. A kereszt a világ
és az idõ négyes osztását, az égig érõ világfa a földieket az égiek felé vezetõ utat jelképezte. Templomkupolánk a csillagos égbolt, papunk a táltos volt.
Ma már tudjuk, hogy a
sumér, az egyiptomi, a maja piramisok nemcsak
síremlékek, hanem templomok voltak, melyek a
földi létbõl az égiek felé irányították a lelket. Még
nem bizonyított, hogy ki
építette a Bosznia és Kína
területén nemrég felfedezett, minden eddiginél régebbi piramisokat. De
rovásírást találtak bennük. Ezek nyomok. A ti feladatotok bizonyítani: ki
volt ez a piramisépítõ nép?
Az ókori egyiptomiak hite szerint a mindent betöltõ
óceánból elõször a föld emelkedett ki, ezen született meg
Ré, a napisten, az õ gyermeke a többi isten (jó sokan voltak!). Az emberek megjelenése után az istenek láthatatlanná váltak, úgy irányították a világot helytartóik, a fáraók segítségével. Az örök élet hieroglifája, az ankh nem más,
mint emberformájú kereszt. Az õskereszténységhez legközelebb álló koptok ma is ezt a keresztet használják.
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Az ókori görög és római mitológia szoros rokonságban van: szinte minden görög istennek van
római párja. A fõisten Zeusz – Jupiter, a szépség
istennõje Afrodité – Vénusz, a bölcsességé Athéné
– Minerva. A görög istenek lakhelye az Olümposz. Kalandos sorsuk gyakran összefonódik az
emberekével, akik hatalmas, oszlopsoros templomokat építettek, és áldozatokat mutattak be tiszteletükre.
A 4000 éves hinduizmus a legrégebbi a ma is élõ vallások közül. A
harmadik legnépesebb vallás. A hinduk istenek és istennõk sokaságát
tisztelik, de fölöttük ott áll mint örök és változatlan lényeg, a brahma.
Ebbõl szakadt ki, és ide tér vissza minden teremtett lélek, de addig többször újjá kell
születnie, akár állati alakban is, szenvednie, okulnia és megtisztulnia. Az aszkéta
hindu szent, aki már közel áll a körforgásból való kiszálláshoz. A Gangesz a
szent folyójuk, mely befogadja az elhunytak hamvait, és lemossa az
élõk bûneit. A jóga önfegyelmet
fejlesztõ, vallásos tornagyakorlat.
A mandala a világ rajzolt modellje,
a mantra a szent fogalmak hangjelképe. Ezeket ismételgetik vég
Ganésa, az elefántfejû
nélkül és dallamosan a hinduk,
isten nagy fülével
mindenki imádságát amikor imádkoznak.
meghallja

A buddhizmust egy indiai
királyfi alapította, aki 2500 évvel ezelõtt hat évi szigorú böjt után
megvilágosodott, elérte a nirvánát, és további éveit a tanításnak szentelte. Tana szerint a földi élet szenvedés, melybõl a nyolcas ösvény
vezet a szabadulásba, vagyis a nirvánába. A lótuszülésben mosolygó
Buddha-szobrok a templomokban,
kolostorokban, szent helyeken és a
házioltárokon is meditációra hívják
a buddhistákat. Ez az õ imájuk. Mozdulatlan, elmélyült elmélkedés,
mely elcsitítja a feszültségeket,
egyetlen dologra összpontosítja csapongó gondolatainkat. A világon ma
500 millió buddhista él, többségük a
távol-keleti országokban. Lépcsõs tetejû templomaikat
pagodának, harang alakú, csúcsos kegyhelyeiket sztúpának
nevezik. A buddhizmusnak több ága alakult ki, melyek közül
a tibetieknek van legsanyarúbb sorsuk. A kínai kommunista
hatalom üldözi, gyilkolja õket. Nagytekintélyû vezetõjük, a
dalai láma 1959 óta számûzetésben él.
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A 17 milliónyi zsidóság fele az Egyesült Államokban, negyede Izraelben, a többi a világ minden országában él. Õseik, a héberek Közel-Keleten vándoroltak. Vallás-alapító prófétájuk, Ábrahám hitük
szerint Istennel szövetséget kötött, s ezzel a zsidóságot kiválasztott
néppé tette. Óhéber nyelven írt szent könyvük, a Tóra az Ószövetség elsõ öt fejezete,
Mózes öt könyve. A Tórát ma sem nyomtatják, és kötik könyvbe, hanem tekercsekre
kézzel írják. A zsidó templomot zsinagógának, a papot rabbinak hívják. A zsinagógába férfiaknak tilos kalap vagy
kis kerek sapka, sábeszdekli nélkül belépniük. Jelképük a hatágú Dávid-csillag, a hétkarú gyertyatartó, a menóra. Hétvégi ünnepnapjuk a
szombat. A hitszabályok szerint elkészített, kóser ételeket esznek, disznóhúst, kagylót, rákot soha.
A világvallások közül a legfiatalabb, ám a leggyorsabban terjedõ az
iszlám. A második legnagyobb vallás. Mohamed próféta
1400 éves tanait fõleg az arab országokban, Közép-Keleten,
Észak-Afrikában és Ázsiában követik. Mohamedánoknak,
muzulmánoknak vagy muszlimoknak is hívják õket.
Hitük szerint Isten, akit õk Allahnak neveznek 622ben Mohamed prófétának kinyilatkoztatta akaratát. Ezt az évet tekintik az idõ kezdetének.
Naptáruk szerint most még csak a XIV.
században járunk. Szent könyvük a
Korán. Mekka és Medina, a két város, ahol Mohamed tanait terjeszteni kezdte, ma a muszlimok zarándokhelye. Ide életében legalább egyszer
mindenkinek el kell jutnia, hogy megpillanthassa a szent követ, a Kábát.
Templomuk a gömbkupolás mecset, imatornyuk a minaret, ahonnan a müezzin
imára hívja õket. Mezítláb, saját kis imaszõnyegükre leborulva, hangosan kiáltozva
imádkoznak. Jelképük a félhold csillaggal.
A szikh vallás követõi fõleg Indiában élnek. Vezetõjük a guru. A férfiak mindig turbánt viselnek.
Zászlójukon a kör az örökkévalóságot és az összetartást, a kardok az igazság erejét jelképezik.
A taoizmus Kínában a legnépszerûbb. A jin-jang szimbólum a világ két
ellentétes pólusának összhangját jelképezi. A taj csi a meditáció egyik
formája: nagyon lassú, fegyelmezett mozdulatok sorozata.
1. hindu 2. keresztény 3. zsidó
4. buddhista 5. szikh 6. taoista
7. muzulmán

Melyik valláshoz
tartoznak
a jelképek?
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A 2000 éves kereszténység a világ legnagyobb vallása. Lényege a szeretet, az Új
Szövetség, melyet Isten az emberiséggel
kötött Szent Fiának keresztáldozata és feltámadása által. Szakítva
az Ószövetség „szemet
szemért, fogat fogért”tör vényével, Jézus a
megbocsátó szeretet
erejével váltja meg bûneitõl a világot. A keresztények szent könyve a Biblia, melynek Ótestamentuma, Mózes öt könyve
megegyezik a zsidó Tórával, Újtestamentuma pedig Jézus tanításait tartalmazza,
igaz, nem eredetiben, mert ezek elvesztek, hanem a négy evangélista és az apostolok közvetítésével.
A kereszténység sajnos nem egységes. Legtöbben a római
katolikusok vannak, központjuk Róma, egyházfõjük a pápa.
Nagy templomaik a székesegyházak és bazilikák. A szerzetesrendek barátpapjai és apácái
kolostorokban élnek.
A görög keleti vagy ortodox
egyház székhelye Konstantinápoly, feje a pátriárka. Soktornyú, hagymakupolás templomokban imádkoznak. Szentképeik az ikonok. A keresztelõ a
kereszténnyé válás legfontosabb szertartása minden felekezetben.
A protestáns szó tiltakozót jelent. Luther Márton és Kálvin János bírálatai és reformjai nyomán születtek meg a protestáns egyházak: a református, a lutheránus, az evangélikus, majd az anglikán, az unitárius, a baptista, a metodista, az adventista egyház.
agyarországon ma 231
hivatalosan bejegyzett
vallás mûködik, és nagyon sokan tagadják Isten létét.
Zavart, kapkodó a felnõttek világa és sokaknak a hite is. De ti,
gyerekek, még közel vagytok a
fényhez, amelybõl kiszakadtatok. Titeket még tenyerén tart a
Jóisten. Kérjétek, hogy sose engedjen el.
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