
Lélek

Az emberi lélek megszámlálhatatlan szubsztanciából állt össze, amelyek mindegyike teljesítette 
már feladatát a Teremtésben, ennélfogva összezárkózhattak az utolsó nagy feladatra, hogy emberi 
lélekként fejezhesse be a végtelenül hosszú utat. Nincs csodásabb mű Isten egész nagy 
Teremtésében, ami csodálatosabb lenne az emberi léleknél. 2344.

A lélek valami szellemi. Nem földi-anyagi, ezért csak szellemileg lehet magyarázni. A lélek az a 
fluidum (hatóerő), amely életet ad a testnek, az anyagi formának. A lélek az ember tulajdonképpeni 
énje, külső anyagi burokba rejtőzve. Nem látható, de állandóan jelen van, amíg ebben a külső 
formában megnyilvánul ez az erő. 6647.

A lélek nem "egy szellemnek a lelke", hanem maga az egykor elbukott ős-szellem, aki 
befejezésképpen mint ember, testbe öltözik. 8459.

Nem a testetek, nem az értelmetek hozta létre az én-tudatot, hanem a lélek. A lélek a 
tulajdonképpeni élet bennetek, Ő teszi éntudatú lénnyé az embert. Lélek nélkül az ember, élet-
nélküli külső anyagi forma, akkor is, ha minden szerve megvan. De lélek nélkül a szervek 
semmiféle működésre nem képesek. 8414.

A lélek még egy rendezetlen szellemi, amit a rendhez kell vezetni. Határozni tud önmaga fölött, 
mert szabad akarata van. Tehát, ha akar, illeszkedhet a rendhez, de erre nem kényszeríthető. 
Ahogyan a rendhez illeszkedik a lélek, úgy tud társulni hozzá az Istenből való Szellem. Mert a 
Szellem az ösztönök, és a rendhez nem szokott szubsztanciák káoszán nem hatol keresztül. 5198.

A léleknek igazi salakmentesítő eszköz a szenvedés. Világosabb lesz, jobban átereszti a fényt. Így - 
amikor elérkezik órája - tisztultan mehet a túlvilági Birodalomba. Ismételten kijelentem, hogy a 
szeretet és szenvedés teszi salakmentessé a lelket. Ezért ismételem folyton, hogy a szenvedésre 
szükségetek van, mert bennetek a szeretet nem érte el azt a fokot, amely kristálytisztává teszi a 
lelket. 7732.

A lélek az oka, hogy az ember tud gondolkodni, érezni és akarni. Ezenkívül tudnotok kell, hogy 
minden szerv megelevenítője a lélek, hogy a test minden tevékenysége, az akarat minden rezdülése,
minden érzés, a testben rejlő lélek megnyilatkozása. A lélek önmagában valami szellemi, emberi 
szemmel nem látható, de ha látható lenne, teljesen az ember külsejére hasonlítana. 6647.

Az ember lelke (a megszámlálhatatlan lélekszubsztancia egyesülése, a szellemi erők gyújtópontja),  
a szellemi felfogó edénye. Bár összes fejlődési fokán szellemi a lélek ősszubsztanciája is, az isteni 
Szellem-szikrát azonban Magam helyezem a megtestesülő ember lelkébe. Az emberbe lehelem ÓD-
omat (az élet leheletét). 1618.

A lélek – a Belőlem való szellemi – egykor ellenállt Nekem. Amikor emberi lélekként hajlandó 
egyesülni az isteni Szellemmel, akkor elkezdődik az átszellemítése. Ami egykor messze volt Tőlem, 
abban most világosság keletkezik. 1618.

A lélek akkor egyesül az isteni Szellemmel, amikor kitartóan legyőz minden emberi kívánságot, ami
kísértésként tapad testéhez, akarata próbatételeként és erősítéseként. Akkor egyesül, amikor 
mindennek ellenáll, amit a test követel, és készségesen aláveti magát annak, amit Szellemem kíván 
tőle. Tehát tudatosan közeledik Hozzám. 1618.



Jézus Krisztusnak szüksége van szeretetetekre, és az Utána való vágyódásotokra, hogy segítsége 
hatásos lehessen. Minden próba, amit kiálltok, jelentős haladás a léleknek. Egyszer majd 
felismeritek, hogy ezek a belső küzdelmek milyen sokkal hozzájárultak lelketek 
salakmentesítéséhez. A lélek tökéletességre vágyódik, és élete végéig folyton küzdenie kell. 7248.

A test soha nem uralkodhat a lélek fölött, az anyagi világ soha nem kerülhet előtérbe. A lélek a 
meghatározó, vágyait és törekvéseit a testnek támogatnia kell. Ekkor már a testnek is meg lehet adni
minden könnyítést, vágyai teljesülését, mert így a test már nem állít olyan igényeket, amelyek a 
lélek kárára lennének. Az ilyen lélek kiérlelődik, mert rendületlenül arra törekszik, hogy Velem 
harmóniában éljen. 4326.

Munkálkodni akarok bennetek és ki akarom bontakoztatni erőmet. Olyan állapotba akarlak 
helyezni, hogy érezzétek jelenlétemet és boldogok legyetek. Azaz, erőm elevenné tesz és életet ad 
lelketeknek, mivel tevékenységem nélkül halott – noha az ember él. 5059.

Lelketek már akkor beteg, amikor elkezdi földi életét, és azért kell neki a Földön lenni, hogy 
teljesen meggyógyuljon. De ha ugyanabban a gyönge állapotban hagyja el ismét a Földet, akkor 
még végtelen hosszú ideig kínlódhat, míg ismét eléri azt, amit a Földön könnyen elérhetett volna: a 
teljes egészséget, a világosság és erő teljességét, ami leírhatatlanul boldogít. 6844.

Ha lelketek aggodalommal van tele, akkor még fogva tartja a világ. Ettől el kell oldódnia. Rám kell
bíznia mindent, Rám kell hagynia földi élete irányítását. Legyen kész áldozatokat hozni, ha 
áldozatot kérek, mert ez csakis szellemi javát szolgálja. Én valóban tudom mire van szüksége a 
léleknek, tudom mikor forog veszélyben, és mi a megfelelő eszköz, ami megóvja. 3382.

Ha egy lelket a maga szükséghelyzetében látnátok, a legmélyebb irgalommal akarnátok segíteni 
neki, és nem nyugodnátok, míg a lélek szükségét nem csökkentettétek. Ekkor csak a lelket látnátok, 
és az embert – mint olyan –, már nem néznétek le, hanem melléállnátok, mint egy teljesen vaknak, 
és elfelejtenétek mindent, amit vétett valaha ellenetek. 5432.

A lelken senki nem tud segíteni, ha előtte nem fordul Jézus Krisztushoz – akiről azonban nagy 
sötétségében nem tud semmit. Csak Jézus segíthet rajta. De örökkévalóságok múlhatnak el, amíg a 
lélek eljut erre az ismeretre. Vétkeit örökkévalóságokig cipelheti magával, mert igazságosságom 
addig nem tudja tehermentesíteni, amíg rá nem jön magától, hogy megkérjen erre Engem 5323.

Amit nyújtok az embernek a Földön, az mindig a lélek tökéletesedését szolgálja, mert a földi élet 
egyetlen célja, hogy a lélek magasabbra fejlődjön. Tehát megkap mindent, ami szabad akaratát 
lelkesíti, de nem kényszeríti. „Megteheted – ha akarod!” Tehát valamit mindig magának kell 
hozzátenni. 1555.

Amikor a lélek szeretetet és türelmet érez, az akarat is a jó felé fordul, mert minden jóleső, aminek 
szeretet az indítéka. Viszont a lélek burka megvastagszik, ha szeretetlenül közelednek hozzá, mert 
ez csak elzárkózást és ugyanolyan szeretetlenséget hív életre a másikban. 1910.

A szellemi áldozás teljes akaratátadás, mert csak az a lélek tud Velem egyesülni, amely minden 
ellenállást felad, s mély szeretettel adja át magát. Tehát elfogadja Őslényemet, és maga is szeretetté 
válik. A szellemi áldozás egy folyamat, ami mérhetetlen kegyelmi adományt szavatol, mert az a 
Velem való egyesülés, és Én mérhetetlenül sok kegyelmet osztok szét. 4142. 

Szeretetben élve, a lélek összekapcsolódik a magában lévő Szellemmel, ami befolyásolni igyekszik, 
és abba a Birodalomba akarja vezetni, mely igazi otthona. Ugyanilyen mértékben a Földtől is 



eloldódik, azaz akarata és gondolkodása már nem a testének és kívánságainak szól, hanem a 
szellemi felé fordul. Amikor létrejön ez az állapot, a lélek szellemben újjászületik. 3205.

Minden lelket felkeresek, hogy megmentsem a gonosz hatalmától. Megáldom azokat, akik 
ínségükben eltaláltak Hozzám, mert ha el is veszítik földi életüket, bemennek a Béke Birodalmába, 
ahol leveszek róluk minden ínséget. 1415.

Amíg alacsony a lelki érettség, az emberben nagyon erős az élni akarás. Ez érthető is, mert a világ 
még fogvatartja, és abban ringatja, hogy minden kívánsága teljesedik. Míg hiányos benne a 
továbbélés hite, addig az ember nagyon nehéznek érzi a földi életről való lemondást. A továbbélés 
hite teljesen másképpen szemlélteti vele a földi életet. 2776.

Amíg az ember a Földön él, van lehetősége, hogy eltávolítsa magából a selejtet, és a léleknek nem 
kell a túlvilágon annyit szenvednie. Én igazságos vagyok, ezért a léleknek el kell fogadnia a 
túlvilágon azt a sorsot amit megérdemel, és ott az érettség elérése sokkal nagyobb kínokat jelent. De
e nélkül nem juthat a Világosság Birodalmába. A magasabb lelki érettséget a szenvedés és kín hozza
meg. 2348.

A lélek tudatosan elfogadta, hogy testet öltsön mint ember, mert előtte megmutatták neki földi 
életét, és a célt, hogy mit érhet el vele. Tehát nem kényszerítették az emberi testet öltésre. 7024.

Ha világosságot akartok, akkor az igazságban kell maradnotok, mert ahol hazugság honol, ott 
sötétség uralkodik. Az ilyen sötétség egyetlen léleknek sem tetszik, viszont a lélek elsötétedik, ha 
nem tiszteli az igazságot. Minden gond és szomorúság a hazugságból ered. A hazugság a lélek 
halála, ahogy a tiszta igazság a mennyből való világosságot jelenti számára. 566.

A lélek váljon tökéletessé a földi vándorútja alatt. Minden kísértésnek álljon ellen, lökjön le 
magáról minden tisztátalan salakot, küzdjön a tisztátalan ösztönök és szenvedélyek ellen, 
változtasson minden rosszat erénnyé, tehát alakítsa szeretetté magát. A tisztátalan lények állandóan 
szorongatják, szeretnék lelkét a mélybe húzni, és Ellenfelem is folyton ilyen irányba hajtja. 8756.

A lélek megválthatja a testét is, amikor a legnagyobb szeretettel próbál hatást gyakorolni erre az 
éretlen szellemire. Amikor elfojt minden világi vágyat, és testét is mindinkább arra igyekszik 
rábírni, hogy hagyja el teljesen a világi dolgokat. Tehát a test és lélek csatlakozzon közösen a benne 
lévő Szellemhez, és együtt lépjenek Velem a legbensőségesebb kapcsolatba. 8756.

Amikor az anyagot gyűlölettől hajtva lerombolják, az abban megbúvó szellemi, akarata ellenére 
válik szabaddá, rendelt ideje előtt. S ez a szellemi minden lényt szorongat, különösen a 
környezetében. Az embert oly módon szorongatja, hogy állandóan lelki szemei elé tolakszik, azaz 
gondolatai állandóan az elveszett dolgokkal foglalkoznak, és ez rendkívül káros a léleknek. 3300.

A testet szenvedélyeivel együtt, akaratotok próbatételére kaptátok. A földi idő alatt a test lép 
előtérbe és érvényesülni akar. Minden kívánsága és sóvárgása alkalmas arra, hogy elnyomja a lélek 
kívánalmait. Mindig igyekszik rávenni az ember akaratát, hogy teljesítse kívánságait. A lélek nem 
tud láthatóan megnyilvánulni, gondolatok formájában teszi magát észrevehetővé. 6127.

Vegyétek fel a küzdelmet vágyaitok ellen, nyomjátok el a testet, csak azt adjátok neki, ami élete 
fenntartásához szükséges. Lelketek azáltal érlelődik, ha a földi életetekben jobban gondoskodtok 
róla, mint a testről. Megáldom az ilyen harcot, és bár kezdetben minden akaraterőtökre szükség 
lesz, de minél inkább legyőzitek magatokat, annál könnyebb lesz, mert folytonosan ellátlak az 
önlegyőzéshez szükséges erővel. 6127.



Akármennyire nyereségesek is földi értelemben napjaitok, de egy kis jótett mégis, messze magasabb
értékű. A lélek igazi nyeresége soha nem veszti el értékét. Amit élvezetekben a test kap, az 
veszendő, a legjobb esetben is csak kölcsönben van nálatok, és bármikor elvehetik tőletek. 7153.

Mielőtt a lélek mint ember megtestesül, az az igénye, hogy lehetőleg gyorsan és sikeresen használja
ki a testbe öltözés lehetőségeit. A terhek, miket az emberek hordoznak nagyon különfélék, és a 
következményeikben is azok. A földi javak egyenetlen elosztása miatt gyakran bosszankodtok is, 
mindezt a legteljesebb bölcsességgel mégis Én rendeztem el így. 579.

Amit nyújtok, az valójában üdvös orvosság lelketek számára, amitől gyógyulni lehet, amivel örök 
életet vívtok ki magatoknak. De mit ér ez a gyógyszer, ha nem használjátok, ha tudtok ugyan 
gyógyerejéről, de nem veszitek igénybe? 6084.

Emberek, sose higgyétek, hogy ilyen-olyan intézkedéssel megkönnyíthetitek sorsotokat. Akarattal 
ugyan változtathattok életutatokon, de annak súlyosságán nem, mivel minden esemény olyan 
nehézséggel érkezik, amilyenre lelketeknek szüksége van. 3819.
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