SZABADULÁS A KARMÁBÓL
Mit jelent a karma törvénye?
A karma törvénye szerint minden cselekedetünk egy annak megfelelő következménnyel jár, illetve minden, ami
történik a világban, az maga egy következmény, vagyis valamilyen oknak az okozata. A karma tágabb értelemben
cselekedet, tett, mű. Minden tényezőre vonatkozik, ami a világban történik, és következménnyel jár. Vonatkozik az
akciókra, reakciókra, általában a világ törvényei által irányított aktív természeti folyamatokra, eseményekre, az
élettelen létezők hatásaira, az emberi és állati cselekvésre, de az embernél fejlettebb, magasabb szinten álló lények,
istenek, szellemek megnyilatkozásaira is. Minden aktivitás, azaz ok okozatot szül, és minden ok előzőleg létrejött
okozatból eredeztethető. Így jön létre az ok-okozati összefüggések végtelen hálózata.
A karmát nem szabad összekeverni a sorssal, de az eleve elrendeléssel, és az újraszületés tanával sem. Ezek
mindegyike önmagában más jelentéssel bír, bár az újraszületés (reinkarnáció) tanának fontos része a karma.
Ez a végtelen láncolat, fogva tarja az embert! Hogyan lenne képes ebből szabadulni az ember? Indiában, sokszor a
szerencsétlen nyomorult emberen nem segítenek, mert ezzel beleavatkoznának karmája alakulásába! Micsoda
„embertelenség”! Saját maga kellene, hogy ebből kijusson!? Ha saját környezetünket vizsgáljuk, akkor azt látjuk,
hogy milliók, sőt országok képtelenek saját erejükből kiszabadulni az adósságcsapdából, pedig ez emberi, e világi
léptékű!
Ha erre képtelen az ember, akkor egy természetfeletti, az emberi valóságot, e világot meghaladó törvényszerűség
ellen, hogyan tehetne bármit is?
Önámítás, mások félrevezetése! De hát ez egy nagyon régi hagyomány, filozófia, hit világ, nagyon sokan hisznek
benne – mondhatnánk. De, – vetem fel – attól, hogy valami nagyon régi, vagy nagyon sokan művelik, hisznek
benne, változtat azon a tényen, hogy hamis, igaztalan, vagy téves? Egyáltalán nem!
Valami az igazsága, valódisága nem attól függ, hogy hiszi-e valaki, vagy sok ember véleményével megegyezik, vagy
generációk sokasága, akár áldozatok árán is fenntartja.
Hitem, meggyőződésem szerint, a karma törvénye abban a vonatkozásában igaz, hogy minden ok, előzőleg létrejött
okozatból eredeztethető.
Miért ilyen a világ, amilyen – vetődik fel sokakban a kérdés. Itt a válasz, mely sok módon indokolja, hogy
figyeljünk a Biblia tanítására:
„Az Isten erre azt kérdezte (miután az ember bűnbe esett): Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról
a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott
nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól: Mit tettél? Az asszony így felelt: A kígyó
szedett rá, azért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és
minden mezei vad közt: hasadon járj, és port egyél egész életedben! Ellenségeskedést támasztok közted és az
asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt
mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő
pedig, uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig, ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról,
amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben!
Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a
földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!” I. Mózes 3.11-19.
De hát… Ezt nem én követtem el, mégis nekem kell szenvednem miatta? Ok, okozat! Bizony, abban a világban
élünk, mely a bűn fertőzésétől szenved! Lehet ebből szabadulni? Van valamilyen út, eszköz, módszer, vagy valaki,
aki a „karma fogságából” megszabadíthat?
Örömmel jelenthetem, hogy VAN SZABADULÁS A KARMA FOGSÁGÁBÓL!
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ
általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött
Fiának nevében.” János ev. 3.16-18.
Kedves olvasóm, próbáld ki, higgy Jézus Krisztusba!

