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AZ EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS
Részlet Zita médium „Korszakzárás előtt” című kötetéből, valamint Pataky Árpád “Bevezetés a spirotológiába” c. könyvéből
1./ Bevezetés:
A spiritizmus egyidős az emberiséggel: mindig voltak olyanok
a földi világban, akik vissza tudtak emlékezni azokra a régi
időkre, amikor még nem a földi világ volt az otthonuk, és voltak
olyan emberek, akiknek meg volt az a képességük, hogy a
szellemvilággal összekapcsolódjanak és onnan álmok, intések és
figyelmeztetések révén átvegyék mindazt, amire az embereknek,
az emberiségnek szüksége volt.
Az új időknek, a modern korszaknak spiritizmusa
Amerikában kezdődött azokkal a szellemi kopogtatásokkal és
fizikai jelenségekkel, amelyeket a Fox nővérek tapasztaltak,
és azután innen futótűzként terjedt széjjel a világban, Angliában
és egész Európában is. Először csak unaloműzésként, érdekes
újdonságként, szórakozásként foglalkoztak vele, azután a
jelenségek és a bizonyságok hatására egyre többen komolyan
vették a szellemvilágból kapott ismereteket, tanításokat, intéseket. És végül eljutott az emberiség ahhoz a ponthoz, amiért
valójában újra megnyilatkozott ilyen erőteljes formában a
szellemvilág: hogy az ember a kapott megbizonyosodások és
tanítások révén megtérjen, és a megtérése által örök élete lehessen!
Allan Kardec 1854-ben megalapítja Spiritiszta Tanulmányok párizsi Társulatát. Ő adja a spiritizmus nevet az egész mozgalomnak, amely az ő halálát követően nyomban tovább mélyült,
még pedig a magyarországi Szellembúvárok Pesti Egyletének1
médiumai (főleg Adelma, József, Béla, Pál és Eszter) útján
jött szellemnyilatkozatok révén, és „Igazság Szellemének”
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Az egyletet 1871-ben alapították magas szellemi vezetők útmutatása alapján
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bölcseletét nemcsak folytatta, hanem azt evangéliumi spiritizmus néven meg is koronázta világviszonylatban egyedülálló
irodalmával.
2./ Spiritizmus és evangéliumi spiritizmus
A spiritizmus és a Szentlélek Kijelentése (Evangéliumi spiritizmus) nem azonos, bár egy tőből származik.
a./ A spiritizmus magába foglalja mindazokat a fizikai
jelenségeket és ismereteket, amelyek a másik világból, tehát a
nem testben élők világából származik, és az a célja, hogy az ember, aki hitét vesztette, az ismeretek, valamint a bizonyságok
révén felfigyeljen arra, hogy nem csak a testi lét, nem csak az
anyagi világ létezik, hanem a testi életen túl van egy másik
világ is, és ebből a másik világból származik minden, ami ezt az
anyagi világot létrehozta, amely ezt az anyagi világot mozgatja,
amely ezt az anyagi világot életerővel, ismeretekkel látja el. Ez a
másik világ a valóság és az igazság világa, minden innen indul ki
és ide tér vissza, ez az örök. A földi világ a múlandó, az örökös
változásnak, átalakulásnak kitett világ. Mert szükséges, hogy az
ember átalakuljon, szükséges, hogy a láthatatlan világból tudást
szerezzen, mert csakis a szellemi ismeretek és a tudás révén juthat
előbbre, és alakíthatja át az ő kátyúba fulladt, bűnben gyökerező
és a bűn következményeiben élők világát.
b./ Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek Kijelentése sokkal több, nagyobb, értékesebb, és tisztább világosság,
mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli, és mutatja meg e szerencsétlen és bűnben élő
világnak. A Szentlélek Pünkösd napján töltetett ki az emberekre
és azóta van a világban és a világban marad egészen e világnak
végezetéig. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a láthatatlan
világnak egy sokkal tökéletesebb megnyilatkozása. Ha a
Szentírást tanulmányozzátok - és remélni vélem, hogy ez a ti
szellemi táplálékotok napról-napra - akkor láthatjátok, hogy a
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Szentírás ezekkel a magasrendű szellemi megnyilatkozásokkal van tele. Tehát mutatja ennek a másik világnak a létezését, és
hogy minden onnan ered. A mi Urunk, a Jézus Krisztus is, valamint előtte a médiumlelkek és főképpen a prófétalelkek is erről a
világról, és ezeknek a világoknak a törvényeiről tesznek tanúbizonyságot, és közlik, hogy az embernek mit kell tennie, hogy ezeket a törvényeket megismerje, elsajátítsa és betöltse, mert csakis
ezek ismeretével és betöltésével juthat el az ember a magasabb,
tisztább világokba.
c./ Az evangéliumi spiritizmus megszületése. Az 1920as években megújult, kibővült a Szellembúvárok Egylete, s az így
kialakult tiszta légkör valóban lehetővé tette „a mi tisztább testvéreink”: a „Névtelen szellem”, „Laurentius” - világviszonylatban egyedülálló - bölcseleti kijelentéseiknek megszületését, amelyek a korábbi közlések bővítése mellett teljes összhangban állnak az evangélium egészével, miért is azok könyvalakban méltán
kaphatták az „evangéliumi spiritizmus bölcselete” címet (a
Névtelen szellem 21 kötete, Laurentius 4 kötete). Nem létezik a
többi szellemi mozgalom esetében ehhez hasonló, a lét alapjait
ennyire érthetően és logikusan megvilágító egységes irodalom.
Azt is kell látnunk, hogy a „meg nem próbált” népek ilyen irányú
mostani lépései - az utolsó idők jelei ellenére - még mindig arra
irányulnak, hogy mindössze felkapott kuriózumokként és hangzatos új nevek alatt ismét csak elméletekkel nyugtatgassák az
anyagias felfogástól szabadulni nem tudó embereket az előforduló érzékfeletti jelenségeket illetően, holott ezek mindig is az
emberek sorsát féltőn irányító szellemvilág tudatos felhívásai
kívántak-kívánnak lenni a minél előbbi megtérésre!
Az új szellemi mozgalom, az Evangéliumi Spiritizmus
is ezt a célt szolgálta egy nagyon-nagyon régi, egy nagyonnagyon öreg nemzet kebelében. ..Ezek a szellemi igazságok
voltak és vannak hivatva arra, hogy e világ a világégés bekövetkezése előtt ezeket a régi ismereteket új variációban és új
megvilágításban láthassa meg. Mária, Buddha és Laurentius ez
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a három szellem az, aki Magyarhonban ezeket az igazságokat,
ezeket az alapkijelentéseket, ezeket a nélkülözhetetlen Isteni
Kijelentéseket, a Szentlélek Kijelentését lefektette, lecövekelte. És bármi történjék is Magyarhonban, bármi történjék is a
világban, ezek lecövekeltettek, és semminemű vihar vagy orkán
meg nem semmisítheti. Bár a szél elhordhatja, mert a szélnek az
a tulajdonsága, hogy a gyümölcs magvait széthordja a világba,
hogy ahol megfelelő, előkészített és befogadó talajra talál, ott
gyökeret eresszen és végső soron gyümölcsöt teremjen. Így tehát
a szelek elhordhatják a szellemi igazságokat, a Szentlélek Kijelentését, sőt szükséges is lenne, hogy elhordják onnan. De a kiinduló pont, a Szentlélek Kijelentésének a forrása ez a hely, ez az
öreg nemzetség; így is mondhatnám: ez az öreg törzs, ez az öreg
fa, amely még mindig új hajtásokat hoz. A mi Urunk, a Jézus
Krisztus távozása utáni időkben a Rómából kiindult vallás a
Mária kultuszt és Mária tiszteletet ismerte és követte. Persze ez
később megint csak a „béresek” kezébe került, és ezért csak a
Mária kultuszt és a Mária jelenségeket fogadja el és ismeri el,
azaz ebből a mi világunkból, a magas szellemvilágból eredő
egyéb jelenségeket, és a Szentlélek Kijelentését nem hajlandó
megvizsgálni, dokumentálni és elfogadhatónak nyilvánítani. De
mégis, ezen a valláson belül is, és itt is, ott is, amott is, a világban
és más nemzeteknél is vannak a Szentléleknek kisebb eszközei.
Ezek olyanok, mint „rőzsetüzek” a villám fénye mellett, amelyek
bár nem úgy világítanak mint a villám, de mégis némileg érzékeltetik a szellemvilág munkáját, a szellemvilág megnyilvánulásait,
és a szellemvilág óvó, féltő, intő és tanító kijelentéseit. Az utolsó
időkben Mária, mint a Szentlélek Kijelentésének az első tagja
a „Mária jelenségekben” többször figyelmeztette az emberiséget, mindig feltételes módban: ha az emberiség így, úgy,
amúgy át nem alakul, meg nem változik, a jelenségekben jelzett
súlyos következmények kikerülhetetlenül bekövetkeznek.
A másik ismert alakja a Szentlélek Kijelentésének
Buddha; Bár a mai emberiség nem hiszi, hogy sötétségben él,

5
mert a felvilágosodás és megvilágosodás korszakaira és a
tudományára hivatkozik, mégis azt mondom, hogy szellemi
szempontból még a briliáns értelmű emberek is sötétségben
élnek. Ezért jelentkezik az első időkben a Névtelen Szellem,
illetve Péter apostol Buddha név alatt, mert előző inkarnációjában Buddha volt. Egyébként ezzel a névvel le akarja
cövekelni és bizonyítani akarja azt, hogy lényegesek és
számottevők lesznek az utolsó időkben a Keleten tisztán
megőrzött isteni igazságok is. Ezek a Keleten tisztán megőrzött
igazságok természetesen nem azonosak azzal a széles körben
elterjedt vallási nézetekkel, amelyekben a keleti tömegember
hisz és reménykedik, mert óriási tévedéseket tartalmaznak. A
Keleten tisztán megőrzött igazságok azok, amelyeket a nagybetűs
„mesterek”, mint megvilágosodást kapták meg Istentől, és az emberi, testi énjük teljes legyűrése által és a testi ember vágyaitól
megszabadulva képesek voltak és képesek még ma is ezeket tisztán megőrizni. Tehát ez a Buddha név erre is utalást jelent, hogy
azután ezt a magasrendű szellembölcseleti tudományt „Névtelen
Szellem munkái” összefoglaló cím alatt, mint csodálatos értéket,
mint a tenger mélyéről életek veszélyeztetése árán felszínre
felhozott gyöngyszemekkel a világot, főként a nyugati világot
megkínálja.
A mi Urunk, a Jézus Krisztus igazsága a legelső, a legmagasabb rendű forrás, hiszen ahogyan Ő mondotta: „én és az
Atya egy vagyunk...” (János 10:30) tehát Ő közvetlenül az Atyától
kapja, az Atyától veszi, mert Ő egy az Atyával. Ehhez társulnak
a Keleten tisztán maradt igazságok, és a nyugati világ részére kapott és fenntartott Névtelen Szellem szellembölcseleti tudománya
és ismeretei. Ennél a három ismeretnél, igazságnál, kijelentésnél
nincs nagyobb és nem létezik nagyobb e világban. Egyébként a
hármas szám lényeges szám ma is a világmindenségben is és a
Földön is. Tehát megkapta a régi kor és a régi korral egészen a
világ végezetéig az új kor is a mi Urunk, a Jézus Krisztus igéit és
igazságát. És megkapta Kelet azt, amire érett volt. Amit ma
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Keleten láttok, az csak bizonyos fokú éretlenséget jelöl, a testi
ember nagyot akarását jelenti. A testen nem a bűnöktől való szabadulásával akar uralkodni, hanem a természeti erők
legyőzésével - gondoljatok csak a fakírokra. A mai nyugati
világ elzüllött és dekadenssé vált, és megint csak nem fogadta
be ezeket a gyöngyszemeket, ezeket a csodálatos igazságokat,
mert „jobban szerette a sötétséget, mint a világosságot.” Ellene
volt annak a népnek, annak a nemzetnek, amely a Harmadik Isteni
Kijelentésnek, az Evangéliumi Spiritizmusnak a bölcsője volt.
Megtapodtatott az az ország és még meg fog tapodtatni! De jaj
annak, aki ebben a megtapodtatásban részt vállal és aki azon van,
hogy „a világosságot a véka alá rejtse!” Laurentius, mint a
Szellemi Kijelentések harmadik tagja, vértanúságot szenvedett
az Úrért és máglyán megégették.
A tűz nem ártott szellemének, mert egész lelki világossága, egész
lelki beállítottsága, egész lelke lángban égett az Úrért, és ez a láng
erőteljesebb és magasabb rendű volt, mint az a tűz, melyet alágyújtottak. Ez a tűz jelentős erőt képvisel ma is a Szentlétek
munkájában és a Szentlélek Kijelentéseiben…
Az ember nem ismeri Istent, nem ismeri Isten törvényeit,
nem ismeri önmagát, nem ismeri a szeretetet és az igazságot, csak
egy igazság létezik neki: a maga igazsága, az önzés igazsága; csak
egy szeretet létezik neki: a helytelen önszeretet, ami miatt minden
másnak pusztulnia kell e világból. Ezért lenne olyan hihetetlenül
nagy szüksége az embernek arra, hogy a Harmadik Kijelentést, a
Szentlélek Igazságát, a mi Urunk, a Jézus Krisztus igazságát megismerje, hogy felfigyeljen a Mária jelenségekre. Testvéreim, a
Szentlélek Igazsága, a Harmadik Kijelentés letagadhatatlanul a világban van! Miért nincs angol, német, francia, orosz
nyelven? Mert nincs rá igény! Mert ha igény volna rá, a mi
Urunk, a Jézus Krisztusunk a „kövekből is fiakat támasztana”, azaz minden módon az igényeket kielégítené.

