SPIRITISZTA TAN vagy SPIRITIZMUS
Mi a spiritizmus?
• Felső Szellemek által kinyilatkoztatott elvek és törvények összessége,
melyeket Allan Kardec műveiben találhatunk, melyek a Spiritiszta
Törvénykönyvet alkotják, nevezetesen A Szellemek Könyve, A Médiumok
Könyve, Evangélium a Spiritizmus szerint, Az Ég és a Pokol, A Teremtés
Könyve.
• “A Spiritizmus tudomány, mely tárgyal a természetről, a Szellemek
származásáról és a sorsról, és a testi világnak a velük való viszonyáról.”
Allan Kardec
(Mi a Spiritizmus? - Előszó)
•

“A Spiritizmus valóra váltja azt, amit Jézus mondott a megígért Vigasztalóról:
Ő az ügyek ismerője, akivel az ember tudja honnét jön, hová megy, és Ő miért
van a Földön; újra meghívja az embert Isten törvényének igaz elveihez, és az
Allan Kardec
embert hittel és reménnyel vigasztalja.”
(Evangélium a Spiritizmus szerint - VI. Fejezet - 4. szakasz)

Mit nyilatkoztat ki?
• Új és mélyebb fogalmakat nyilatkoztat ki Istenről, a Világegyetemről, az
Emberről, a Szellemekről és a Törvényekről, melyek az életet uralják.
• Továbbá még azt is kinyilatkoztatja, mik vagyunk, honnét jöttünk, hová
megyünk, mi létezésünk célja és mi az oka a fájdalomnak és a szenvedésnek.

A Spiritizmus terjedelme
• Új fogalmakat hozott az emberről és mindenről, amely bennünket körülvesz,
érinti a tudás minden szakaszát, az emberi viselkedésnek és aktivitásnak új
korszakát nyitotta meg az emberiség regenerációja számára.
• A Spiritizmust lehet és kell is tanulni, elemezni és gyakorolni a létezés
alapjának minden, nevezetesen a filozófia, vallási, etikai, erkölcsi, nevelési és
társadalmi oldaláról.

A Spiritizmus alaptanításai
• Isten az uralkodó értelem, minden élőlény egyetlen oka. Isten örök,
megváltoztathatatlan nem anyagi, egyedüli, mindenható, igazságosan és
jóságosan uralkodó.
• A Világegyetem Isten teremtménye, mely ugyanígy igaz minden élőlényre,
értelmes és értelmetlen, lelki és lelketlen, anyagi és anyagtalan dologra.

• Minden természetes törvény isteni, mert Isten alkotta őket. Kitöltik a fizikai és az
erkölcsi törvényeket.
• Az ember megtestesült Szellem, anyagi testben. A közvetítő lélek a fél-anyagi
göngyölegben, és a Szellemet a fizikai testhez köti.
• A Szellemek az alkotás értelmes lényei. E a lények alkotják a Szellemek világát,
akik korábban léteztek és mindent túlélnek.
• A Szellemek egyszerűnek és tudatlannak lettek teremtve. Értelmi és erkölcsi
fejlődésen mennek át, az alacsonyabb rendből a magasabba lépnek át, amíg el
nem érik a tökéletességet, ahol változatlan boldogságot élveznek.
• A Szellemek minden testetöltés előtt, alatt és után is megőrzik egyéniségüket.
• A Szellemek annyiszor reinkarnálódnak, amennyi megjavulásukhoz szükséges.
• A Szellemek mindig fejlődnek. Sokszori testi létük alatt nem mindig lépnek
előbbre, de visszafelé sohasem fejlődnek. Értelmi és erkölcsi fejlődésük
gyorsasága azon igyekezetüktől függ, hogyan képesek elérni a tökéletességet.
• A Szellemek különböző rendbe tartoznak, és az elérhető tökéletesség foka szerint:
Tiszta Szellemek azok, akik elérték a maximális tökéletességet; Jó Szellemek azok,
akiknél a jóra való hajlam uralkodik; Tökéletlen Szellemek azok, akiket a
műveletlenség jellemez, rosszat akarnak és alantos szenvedélyeik vannak.
• A Szellemek és az emberek között a viszony kielégítő és mindig is az volt. A Jó
Szellemek a jóra bíztatnak bennünket, bátorítanak az élet próbáinál, mindazt
segítenek derekasan és beletörődéssel elviselni. A Rossz Szellemek a rossz felé
hajolnak.
• Jézus a vezető és a modell a teljes emberiség számára, és az a Tan, amit Ő tanított
és gyakorolt, Isten törvényének a legtisztább kifejezése.
• Krisztus erkölcsét az Evangélium tartalmazza, vezéreszköz minden ember biztos
fejlődése számára, az Evangélium gyakorlása a megoldás mindenki számára és a
cél, amit az emberiségnek el kell érni.
• Az ember szabad akaratából cselekedhet, de felelős tettének következményeiért.
• Az eljövendő élet fenntartja az emberek számára a büntetéseket, és az élvezeteket
saját viselkedésükhöz igazítja, attól függően, hogy Isten Törvényének
engedelmeskednek vagy sem.

• A testi világon kívül, ahol a megtestesült Szellemek laknak, t. i. az emberek,
létezik a szellemvilág, a testből kiszállt Szellemek lakóhelye.

• Az ima Isten imádata. A természetes törvényben található, és az emberrel
együttszületett érzésből ered, miként születésétől létezik a Teremtő léte.

• A Világegyetemben létezik más lakott világ is, a fejlődés ellentétes fokán álló
lényekkel, akik: egyelők, fejlettebbek és kevésbé fejlettebbek, mint az
emberek.

• Törvények teszik jobbá az embereket. Aki buzgó hittel imádkozik erős lesz a rossz
csábítása ellen, és Isten segítségére a jó Szellemeket küldi. Ezt a segítséget
mindig meg lehet kapni, amikor őszintén kéri az ember.
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A SPIRITIZMUS GYAKORLASA

Ismerkedj meg a

HUN

• A spiritiszta szolgáltatások teljesen ingyenesek, miként az evangéliumi tanítás
is írja: “ajándékba kaptad, ajándékba add.”
• A Spiritizmus gyakorlása egyszerű, külső imádat semmilyen alakját nem
használja a keresztény tanítás szerint, hogy Istent kell imádni lélekben és
igazságban.
• A Spiritizmusnak nincsenek áldozópapjai, nem fogadott el, sem nem használt
az összejövetelei alatt és nem is használ: oltárt, ikont, hordszéket, gyertyát,
körmenetet, szentségeket, búcsút, papi díszruhát, alkoholos képzelgésre való
italokat, tömjént, dohányt, bűvös ereklyét, amulettet, horoszkópot, kártya
jóslást, piramist, kristályokat vagy bármilyen más tárgyakat, szertartási eszközt
vagy a külső imádat más alakját.
• A Spiritizmus nem erőlteti senkire elveit. Meghívja az érdeklődőket, hogy
ismerjék meg tanításait az ész rostáin keresztül, mielőtt belőle bármit is
elfogadnának.
• A médiumok teszik lehetővé a Szellemek számára, hogy kapcsolatba lépjenek
az emberekkel, ez olyan képesség, amit sok ember már gyermekkorától
magában hordoz, mely független vallástól vagy erkölcsi elvektől, melyet
elfogadtak az életük számára.
• A spiritiszta médiumság gyakorlása csak a Spiritiszta Tan és a keresztényi
erkölcs elvein alapul.
• A Spiritizmus tisztel minden vallást és tant, értékel minden olyan igyekezetet,
mely jótettekért és testvéri megértésért, és a népek közötti békéért dolgozik,
függetlenül fajtól, bőrszíntől, nemzetségtől, hittől, kultúrától vagy társadalmi
szinttől. Ezenkívül elismeri, hogy “igazán erkölcsös ember az, aki az
igazságosság, a szeretet és a karitász törvényét gyakorolja annak legnagyobb
tisztasága szerint.”
__ __
•

“Megszületni, meghalni, újraszületni és mindenkor fejlődni, ez a törvény.”
__

•

__

“Csak az a hit megingathatatlan, amelyik mindig az
észt tekinti fontosnak az emberiség minden tettében.”
__

•

__

Allan Kardec mûveinek a tanulmányozása
az alapja a Spiritiszta Tan helyes megismerésének.
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•
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HADJÁRAT A SPIRITIZMUS TERJESZTÉSÉÉRT

SPIRITIZMUS-sal,
ÚJ KOR
AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA

ISTEN,

URALKODÓ ÉRTELEM,
AZ ÉLŐLÉNYEK ELSŐ OKA

JÉZUS,
A VEZETŐ ÉS A MODELL

KARDEC,
AZ ALAP
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A SZELLEMEK KÖNYVE
A MÉDIUMOK KÖNYVE
EVANGÉLIUM A SPIRITIZMUS SZERINT
AZ ÉG ÉS A POKOL
A TEREMTÉS KÖNYVE

“A KARITÁSZON KÍVÜL NEM LÉTEZIK MÁS ÜDVÖSSÉG”
Mindenki számára jóindulat, egyesek tökéletlenségeinek
elnézése, sértések megbocsátása. (SK, 886)

