
Szellem

Az emberek számára felfoghatatlan, hogy a test, lélek és szellem milyen viszonyban van egymással.
Ezért is nehéz megmagyarázni nekik a szellem „tevékenységét”. A szellem ellentétben áll a testtel - 
a lélek pedig a kettő között áll, tehát döntenie kell vagy a test, vagy a szellem javára, de egyszerre 
mindkettő felé soha nem tud fordulni. 4757.

A szellem az isteni rész az emberben, ez az ami isteni teremtménnyé teszi. A szellem az emberben 
levő tudat, amely öröktől fogva összekapcsolja Velem. Amint a szellem működésbe lép, az ember 
Isten teremtményének ismeri fel önmagát – előtte csak annyit tudott, hogy élőlény, és az élettől 
mindent meg akart nyerni, amit az nyújtani tud. 4757.

Amint az ember felismeri önmagát, akkor a világ már semmit sem jelent neki, akkor magasabb 
javakat keres, akkor gondolatai a szellemi világgal foglalkoznak, akkor kapcsolatba akar lépni 
azzal, aki életet adott neki. Ilyenkor már helyesen gondolkodik, akarata és cselekvése megfelel az 
Én akaratomnak. 4757.

Magam Szellem vagyok. Tehát csak szellemben lehetek nálatok. Nincs rá szükség, hogy látható 
testben éljetek át. Ennek ellenére lakásom lehet bennetek és hatásommal életet adhatok. Ti pedig 
meggyőződéssel mondhatjátok, jelenvaló vagyok nálatok, mert ennek nyilvánvaló jele van: a 
Szellem által való megvilágosodás. 5059.

Aki belenézett a világosságba, ettől az órától kezdve már nem fél a sötétségtől. És amint a szellem 
egyszer felismerte önmagát és érezte Bennem a szeretetteljes közelséget, attól kezdve elhal minden 
földi kívánsága, mert ócska és üres lesz minden, amit a Föld nyújtani tud neki, és ismét csak a 
Velem való összezárkózást keresi. 1062.

Szellemem örökké elválaszthatatlan Tőlem, ennek következtében, akit Szellemem megvilágosított, 
az Tőlem kapta a világosságot. Megengedte magában munkálkodásomat, ami megint csak úgy 
lehetséges, ha szeretet lakik az emberben, akiben Szellememen keresztül Magam akarok tevékeny 
lenni. 5059.

Aki Tőlem a legszentebbet, tehát az énemből kiáradó Szellemet kéri, kikönyörgi, méltó módon 
felkészíti magát – tehát felfogóképes –, arra kiömlik a Belőlem való erő. Szellemem rendbe rak az 
emberben minden gondolatot, minden érzést, a földi gyermeket bevezeti a legszentebb igazságba, a 
legmélyebb tudásba. Így az emberszájon keresztül a Szellemem önmagát hirdeti. 1063.

Szellemem kiáradása csak kereszthalálom után vált lehetővé. Előtte egy ember sem bírhatott 
magában valami istenit, mert a lelkeket az istentelenség ősbűne terhelte. Szellemem pedig 
Önmagam kisugárzása, és bűnnel terhelt ember soha nem lehetett ennek befogadója, mert 
túlságosan mély a szakadék Köztem, és a vétkesek között. 8615.

Amint a szellem tevékeny, mértéktelenül kaphatja a tudást. Maga határozza meg, hogy a bölcsesség 
milyen fokán kíván élni. Tanulnia már nem kell, a tudást közvetlenül a Szellemi Birodalomból 
kapja. De csak az az ember érti, aki a szeretet-parancs követésével már felébresztette szellemét. 
4000.

Legtisztább formájában, az igazság csak Tőlem indulhat. Szellemi kérdésekben Én sosem kértem 
előzetes iskolázottságot. Mindent fönntartok Magamnak, ami a szellemi életre vonatkozik, és 
azoknak osztom ki, akik a tiszta igazság utáni vágyból kérnek Engem. Ezek igaz tanítást kapnak, és 
ismereteik meghaladják a tanult emberek ismereteit. 8846.



Ami a lélekhez szól, az nem érinti az ember érzékszerveit, hanem csak a szívét. Ezért a Szellem 
hangját sem fogják föl és érzik meg a test érzékszervei, hanem csak a szívben csendül meg – azaz az
ember legbensőbbjéből száll föl, és csak azután válik tudatossá. 4805.

A belőlem való Szellem nem nyilvánulhat meg szeretet nélkül. Szeretet nélkül megnémul az 
emberben az isteni hang és szeretet nélkül nem érthető, amit egy szellemben felébredt embertársától
kap. 5059.

A léleknek a saját szelleme akar megnyilvánulni. És ha nem talál ellenállásra, akkor a lélek arra 
ösztönzi állandóan a testet: teremtsen belső összeszedettségre csöndes alkalmat, hogy a benső 
szavakon keresztül szellemi javakhoz jusson. Az emberi akarat alkalmazkodik az isteni akarathoz, 
és Én a Szellem hangján keresztül akarok beszélni az emberhez. 4805.

Amikor Szellemem kiömlik egy ember fölé, ott már nem lehet szó természetes beszédről, 
gondolkodásról, cselekedetről. Gondolatait már a Szellemem kormányozza, szóra és tettre vezeti 
akaratát, és istensége nyilvánvaló jeleit mutatja. 1063.

A "Szellem kiömlése" alatt elsőként azt kellene értenetek, hogy gondolkodásotok megvilágosult 
lesz. Ezt olyan ismeretekben álló erők kormányozzák, akik az igazságnak megfelelően vezetik a 
gondolatokat hozzátok, amelyeket magatok feldolgozhattok. Ekkor valóban eléritek az igazság 
helyes felismerését, amit meggyőződéssel képviselhettek, mert érzitek, hogy igazság az. 8408.

A Belőlem való Szellem az embernek világos ismereteket ad, bevezeti az isteni igazságba, segíti, 
hogy el tudjon oldódni a világtól, és helyette fény-lényekkel kapcsolja össze, hogy állandó 
gondolatcserében legyen velük. Felém kormányozza, vezeti, rendezi gondolati tevékenységét, tehát, 
hogy helyesen, és igaz módon gondolkodjon. 2346.

Az isteni kegyelmi adomány nem adható meg senkinek, aki ezzel az adománnyal nem törődik, mert 
a Szellem tevékenysége megköveteli a figyelmes befelé-figyelést. Az embernek önmagában a 
legfinomabb rezdülést is figyelembe kell vennie. Tehát az isteni eredetű adomány tudatos 
elfogadására kell magát ráállítani. 2346.

A szellemi kincset, amit Tőlem kaptatok, szívetekkel és értelmetekkel kellett magatokévá tennetek, 
tehát érzés szerint is, és értelem szerint is, igennel kell választ adni rá. Ezt akarom elérni nálatok, 
hogy szívetekben ne legyen kétség. 4658

Majd megállapíthatjátok magatokban beszélő tehetségeteket is. Ez csak addig tart, amíg Értem 
beszéltek és szavaimat továbbítjátok. Erről fölismerhetitek Szellememet, hogy nem értelmetek súgja
a szavakat, hanem hogy belülről hajtva beszéltek, hogy teljes meggyőződéssel beszéltek olyan 
dolgokról, amely tudásotok számára teljesen idegen. 4658.

A Szent Szellem egyszerűen Önmagam kisugárzása. Adomány, amely nem anyag, amelyet nem 
lehet megpillantani, nem lehet megfogni, hanem csak érezni lehet. Tehát valami, ami hat, de nem 
látható, és ami mégis Engem igazol, tehát Énem eleven tanúsítója. Szent Szellemem, szeretetem 
kisugárzása. 4659.

Ahol lehetőség van, hogy az emberben munkálkodjak, ott kioszthatom szellemi adományaimat, 
amelyek boldoggá és mindinkább bensőségessé teszik az embert. És így az ember lelke egyesül 
szellemével, és már az határozza meg egész gondolkodását, akaratát és érzéseit. Hamarosan a test is 
azonosul a lélek kívánságaival és visszalép a földi kívánságoktól és javaktól. 3902.



A mély hit magához hív, és a szeretet arra indít, hogy Én is kinyilvánítsam szeretetemet. Ez a 
Szellem kiömlése, amivel az eleven hitben élő embereket ellátom erővel. 5683.

A Szellem tesz benneteket elevenné és ezért engedjétek, hogy hatóképessé váljon. Akarjátok 
megnyilvánulását, mert ezzel az akarattal fejezitek ki, hogy elismertek Engem, és hallani kívántok. 
Tehát Szellememen keresztül tudok munkálkodni, ti pedig megkapjátok a szellemi keresztséget. 
6392.

Vágyódjatok az Én Szellememre mindnyájan, akik a Földön vándoroltok, mert amint Szellemem 
nálatok van, ti legyőztétek önmagatokat. Amint Szellememre vágyódtok, Velem keresitek a 
kapcsolatot, a Velem való bensőséges kapcsolat meghozza a legteljesebb szeretetemet, és védve 
vagytok szeretetemben. 1416.

Akik a Földön vándoroltok, egyformán jogosak vagytok mind, hogy Szellemem fölétek ömöljön. S 
ez minden egyes ember fölé kiömölne, ha azon fáradoznak, hogy erre méltók legyenek. Mennyire 
kevéssé ismeritek ezt, a mindannyiótoknak elérhető kegyelmet! 1063.

Az ember szabaduljon meg minden, fényt át nem eresztő tartalmától a szeretet segítségével, és 
akkor felkészült állapotban van. Így lesz belőle edény Szellemem számára. Így teljesíti a feltételt, 
amelynek következtében kiárad rá Szellemem. Hinnie kell, hogy Szellemem kiömlik rá, hogy az 
Atya meg tud, és meg akar nyilatkozni számára. Ebben hinni megint csak akkor tud, ha szeretetté 
alakítja magát. 7822.

Az ember, a még számára érthetetlen dolgokról kérdéseket tesz fel a Belőlem való Szellemnek, és 
az megértést hoz neki. De amikor a talaj még nincs erre előkészítve, úgy választ sem kaphat. Ahhoz,
hogy választ kaphasson, a földi élvezetek lemondására van szükség, és csak szellemi építkezést 
kereshet. Mert a földi boldogság olyan mint a hab: megsemmisül, és nem hagy hátra semmit, ami 
hasznos lenne az örökkévalóságnak. 998.

Az izomtest csak egy burok, amiben a lélek és a szellem rejlik. És csak az ember szabad akaratától 
függ, hogy megreped-e a burok, és igyekezik-e magában fölébreszteni az istenit. Amikor a lélek, 
amely az akaratot hordozza, az isteni szellem felé fordul, akkor kezd mozdulni benne az isteni 
szellem szikrája. Igyekszik megszabadulni minden földi vágyától, az erkölcstelenségtől és 
vétkektől. 3240.

Szellemem oktat, sugall, és úgy kormányozza a lelket, ahogyan az magát kormányozni engedi. Így 
az isteni szikra veszi át az emberben a vezetést, és ez valóban helyes így. A lélek és szellem már 
nem állnak ellentétben, hanem egyesülten követik a célt. Habár az ember még a Földön él, de az 
örök haza felé törekedik, a test vágyait, és minden földi célt figyelmen kívül hagy. 3240.

Komoly akaratot jelent Szellemem bennetek munkálkodásának feltételeit teljesíteni, hogy az isteni 
Rend szerint éljetek. Vagyis: akarni kell a helyes cselekvést. Akkor már magatok gondoskodtok 
arról, hogy szeretetet gyakoroljatok, hisztek egy magas és tökéletes lényben Aki megteremtett, 
kapcsolatba kívántok lépni Vele, és ezt meg is teszitek imával. Így áll helyre a kapcsolat Velem. 
6261.

A legnagyobb eredményt az Isteni Szellem vezetése biztosítja, de erre a vezetésre szabad akaratból 
kell törekednie az embernek. Szellememet meg kell szereznie, ki kell imádkoznia, akarnia kell, 
hogy isteni vezetés alatt álljon. Úgy lesz méltó erre, ha teljesíti akaratomat. 5970.



A szellemi újjászületés feltétele a meggyőződéses hit. Ezt teljes egészében csak akkor értitek meg, 
ha már újjászülettetek, azaz, úgy alakítottátok magatokat, hogy Szellemem munkálkodhat bennetek.
Csak ekkor veszitek észre a különbséget a halott és eleven hit között. Csak ekkor tudjátok, hogy 
szeretet nélkül nincs eleven hit, és szeretet nélkül szellemi újjászületés sincs. 4213.

Az ember akkor juthat szellemi újjászületésre, amikor már teljes a meggyőződése, hogy Én létezem,
és tudatos kapcsolatba léphet Velem. Hiszi, hogy vele vagyok, beszélhet gondolatban Velem, és 
Hozzám kiálthat segítségért. Ez meggyőződéses hit, ami lehetővé teszi, hogy Szellemem 
munkálkodhasson benne. 4213.

Szeretet, hit, kegyelem, erő, szellemi egyesülés – amikor mindez elért egy meghatározott fokot, 
létrejön a szellemi újjászületés. Ekkor már a Földön boldogok vagytok, mert lelketek a Szellemi 
Birodalomba emelkedik igazi hazájába. Már csak arra vágyódik, hogy eloldódhasson a testtől, és 
örökké a világosság és boldogság mezőin tartózkodhasson, és örök egyesülésben lehessen Velem. 
4213.

Amikor tudatosan ráébredtek a szellemi erőre, amely szeretetemmel ömlik hozzátok, amint érzitek, 
hogy elválaszthatatlanul Hozzám tartoztok, amint tudatossá válik, hogy nincs lét Nélkülem 
számotokra, amint közel éreztek magatokhoz, és ennek tudata határozza meg az egész életet, ekkor 
ébredtek fel a tulajdonképpeni életre, ekkor születtek újjá szellemben. 2360.
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