SPIRITISMIN HARJOITTAMINEN

Tunne

SPIRITISMI,

•

Spiritismin harjoittaminen on ilmaista, Evankeliumin periaatteen mukaisesti:
" Anna ilmaiseksi se jonka olet ilmaiseksi saanut".

•

Spiritismin harjoittaminen suoritetaan ilman ulkoista palvelusta, sen
kristillisen periaatteen mukaisesti että Jumalaa tulee palvoa hengessä ja
totuudessa.

IHMISKUNNAN UUSI AIKA,
NOVA ERA.

•

Spiritismissä ei ole papillista elintä, ei omaksu eikä käytä kokouksissaan ja
harjoituksissaan: Alttareita, kuvia, kynttilöitä, kulkueita, ehtoollista, synnin
tunnustusta, alkoholia tai huumeita, suitsukkeita, tupakkaa, onnen- tai
taikakaluja, horoskooppeja, kortteja, pyramideja, kristalleja, noppia tai mitään
muita esineitä, rituaaleja tai ulkoisen palvonnan muotoja.

JEESUS,

•

Spiritismi ei vaadi tai määrää periaatteitaan. Kutsuu kiinnostuneet
tutustumaan niihin, ja alistaa oppinsa, ennen niiden hyväksymistä, järjen
tuomittavaksi.

KARDEC,

•

Meedionisuus, joka sallii Henkien keskustella ihmisten kanssa, on kyky jonka
monet tuovat syntymästään asti, uskonnosta, opillisesta ohjauksesta tai
omaksumastaan elämänopista riippumatta.

•

Spiritistisen meedionisuuden harjoittamista on ainoastaan sellainen joka
perustuu Spiritistiseen oppiin ja Kristilliseen moraalikäsitykseen.

•

Spiritismi kunnioittaa kaikkia uskontoja, arvostaa kaikkia yrityksiä hyvän
harjoittamiseksi ja työskentelee kaikkien ihmisten keskenäisen veljeyden
puolesta, rodusta, ihonväristä, uskosta sekä kulttuuri- tai sosiaaliasemasta
riippumatta. Toteaa vielä, että: "Todellinen hyvä ihminen on se joka täyttää
lain, oikeudenmukaisuudesta, rakkaudesta ja hyväntekeväisyydestä, kaikkein
puhtaimmassa muodossa.”

" Syntyä, kuolla, uudestisyntyä yhä ja kehittyä aina, sellainen on laki."
” Horjumaton usko, on se joka pystyy kohtaamaan järjen kasvoista
kasvoihin, kaikkina ihmiskunnan aikoina.”
Allan Kardecin teoksien opiskelu on Spiritistisen Opin oikean tuntemisen perusta.

OPAS JA MALLI
OLENNAINEN PERUSTA
• Henkien Kirja
• Meedioitten Kirja
• Evankeliumi Spiritismin
Mukaan
• Taivas ja Helvetti
• Genesis

Spiritismin julkaisukampanja

• Universumi on Jumalan luoma, käsittäen kaikki järjelliset ja järjettömät,
liikkuvat ja liikkumattomat, aineelliset ja aineettomat olennot.
• Ruumiillisen maailman lisäksi (ruumiillistuneiden henkien asuinpaikka, ihmiset), on olemassa henkien

SPIRITISTINEN OPPI, SPIRITISMI
MITÄ SE ON ?
• Se on yhdistelmä Allan Kardecin teoksien sisältämiä periaatteita ja lakeja, Korkeampien Henkien
ilmoittamia, jotka muodostavat ns. Spiritistisen lakikokoelman: Henkien Kirja, Meedioitten Kirja,
Evankeliumi Spiritismin Mukaan, Taivas ja Helvetti, Genesis.

• Se on luvattu Puolustaja, joka tuli muistuttamaan ja täydentämään Jeesuksen
opetuksia: "Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä
minä olen teille sanonut". (Joh.14:26.) Tuoden ihmiskunnalle todellisen
pohjan sen henkistymistä varten.
MITÄ SE TUO ?

• Se tuo uudet ja syvällisemmät käsitykset Jumalasta, universumista, ihmisistä,
hengistä ja laeista jotka hallitsevat elämää.
• Tuo tiedon siitä, mitä olemme, mistä tulemme, mikä on olemassaolomme
tarkoitus ja että mikä on kivun ja kärsimyksen syy.

maailma (ruumiittomien henkien asuinpaikka).
• Universumissa on muita maailmoja joita eri kehitysasteella olevat olennot asuttavat: Yhtä, vähemmän
tai enemmän kehittyneitä kuin ihmiset.
• Ihminen on ruumiillistunut henki aineellisessa kehossa. Perihenki on puoliaineellinen keho joka yhdistää
hengen ja aineellisen kehon.

•

olemassaolevana eloonjää kaikesta.
•

käyttäytymisen alueet. Sitä voidaan ja täytyy voida tutkia, analysoida ja harjoittaa kaikilla

Henget on luotu yksinkertaisiksi ja tietämättömiksi. Kehittyvät älyllisesti ja moraalisesti,
käymällä läpi asteikon, alemmasta aina yhtä kerralla ylemmäksi, kunnes saavuttavat
täydellisyyden, jossa nauttivat muuttumattomasta onnellisuudesta.

•

Henget säilyttävät henkilöllisyytensä jokaista ruumiillistumaa ennen, sen aikana ja sen jälkeen.

•

Henget ruumiillistuvat niin monta kertaa kuin se oman kehityksensä kannalta on välttämätöntä.

•

Henget kehittyvät ikuisesti. Moninkertaisissa ruumiillisissa elämissään voivat pysähtyä, mutta
eivät koskaan takautua. Kehittymisen nopeus, älyllisen sekä moraalisen, riippuu niistä yrityksistä

MITÄ SE KATTAA ?
• Tuomalla uusia käsityksiä ja kaikesta mikä häntä ympäröi, Spiritismi kattaa kaikki ihmisen toimet ja

Henget ovat luomakunnan älyllisiä olentoja. Muodostavat henkien maailman, joka edeltä

joita hän tekee saavuttaakseen täydellisyyden.
•

Henget kuuluvat eri järjestykseen, riippuen täydellisyyden asteesta jonka ovat saavuttaneet:
Puhtaisiin Henkiin, jotka ovat saavuttaneet täydellisyyden; Hyviin Henkiin, joiden vallitseva

elämänalueilla, kuten tieteen, filosofian, uskonnon, etiikan, moraalin, kasvatuksen ja sosiaalialoilla.

ominaisuus on hyvätahto; Epätäydellisiin Henkiin, joille on luonteenomaista tietämättömyys,
pahan tahto ja alhaiset intohimot.

MITÄ SE OPETTAA ?

• Jumala on korkein älykkyys ja ensimmäinen syy kaikkeen olemassaolevaan.
Ikuinen, muuttumaton, ei materiaalinen, ainut, kaikkivoipa, korkein
oikeudenmukaisuus ja hyvyys.

•

Henkien ja ihmisten suhteet ovat jatkuvat, ja ovat aina olleet olemassa. Hyvät henget vetävät
meitä hyvän puoleen, ja auttavat meitä kestämään elämän koetukset rohkeudella ja
alistuvaisuudella. Epätäydelliset henget vetävät meitä pahan puoleen.

•

Jeesus on ihmiskunnan opas ja malli. Hänen oppinsa käsittää Jumalan lait kaikkein puhtaimmassa
muodossa.

•

Kristuksen moraali Evankeliumin mukaan, on tie varmaan kehitykseen kaikille ihmisille, ja sen
harjoittaminen on ratkaisu kaikkiin ihmisen ongelmiin ja päämäärä ihmiskunnalle.

•

Ihmisellä on vapaa tahto tehdä, ja on vastuussa tekojensa seurauksista.

•

Tuleva elämä varaa ihmiselle rangaistuksia ja nautintoja sen mukaisesti miten hän on
kunnioittanut Jumalan lakeja.

•

Rukous on Jumalan ylistämisen teko. Tämä on luonnon laissa, ja on sisäisen tunteen tulosta
ihmisessä, kuten sisäinen on myös käsitys Luojan olemassaolosta.

•

Rukous tekee ihmisestä paremman. Se joka rukoilee kiihkeästi ja luottamuksella tekee itsensä
voimakkaammaksi pahan kiusauksia vastaan ja Jumala lähettää hyviä Henkiä häntä auttamaan.
Tämä on apu jota ei koskaan evätä, kun sitä vilpittömästi pyydetään.

