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AZ EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS 

Részlet Zita médium „Korszakzárás előtt” című kötetéből, vala-

mint Pataky Árpád “Bevezetés a spirotológiába” c. könyvéből  

1./ Bevezetés: 

A spiritizmus az az új tudomány, amely kétségbevonhatatlan 

bizonyítékok által feltárja a láthatatlan világ létezését és ter-

mészetét, valamint a látható világhoz való viszonyát; 

Ugyanakkor kutatás és empirikus bölcselet, amely a tények és bi-

zonyítékok megfellebbezhetetlen erejével kényszeríti arra a lel-

ket, hogy igazaknak fogadja el azokat a magasztos tanokat, 

amelyeket Krisztus Urunk, e világ Világossága hozott az em-

beriségnek.  

A spiritizmus valójában egyidős az emberiséggel: mindig 

voltak olyanok a földi világban, akik vissza tudtak emlékezni azo-

kra 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 em-

bereknek, az emberiségnek szüksége volt.  

A modern korszaknak spiritizmusa Amerikában 

kezdődött azokkal a szellemi kopogtatásokkal és fizikai 

jelenségekkel, amelyeket a Fox nővérek tapasztaltak. Azután 

innen futótűzként terjedt széjjel a világban, Angliában és egész 

Európában is. Először csak unaloműzésként, érdekes újdonság- 

ként, 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 ré-

vén megtérjen, és a megtérése által örök élete lehessen!  
Allan Kardec 1854-ben megalapítja Spiritiszta Tanulmá-

nyok párizsi Társulatát. Ő adja a spiritizmus nevet az egész moz-

galomnak, amely az ő halálát követően nyomban tovább mélyült, 
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még pedig a magyarországi Szellembúvárok Pesti Egyletének1 

médiumai (főleg Adelma, József, Béla, Pál és Eszter) útján jött 

szellemnyilatkozatok révén, és „Igazság Szellemének” bölcsele-

tét 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 spiritiz-

mus) 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 em-

ber, 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, örökös vál-

tozásnak, átalakulásnak kitett világ. Mert szükséges, hogy az em-

ber átalakuljon, szükséges, hogy a láthatatlan világból tudást sze-

rezzen, 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 Kijelen-

tése sokkal több, nagyobb, értékesebb, és tisztább világosság, 

mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten tör-

vényeit 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.  

                                                 
1 Az egyletet 1871-ben alapították magas szellemi vezetők útmutatása alapján 
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A Bibliában nyomon követhetjük az isteni “pedagógiát” 

melyet csodák kísértek, és mindenkori célja az emberiség üdvös-

ségre vezetése volt. A spiritizmus az a kulcs, melynek segítségé-

vel valamennyi csoda – éppen a láthatatlan világ törvényeinek is-

merete által - magyarázatot nyer. Az Ószövetség törvénye Mó-

zesben van személyesítve, az Újszövetségé Krisztusban; a spiri-

tizmus az isteni törvénynek harmadik kinyilatkoztatása, de ez 

nincsen személyesítve valamely egyénben, mert nem egy ember 

által nyújtott tanításnak terméke ez, hanem a szellemek által ki-

nyilatkoztatott tan: a mennynek hangja. 
Ha a Bibliát tanulmányozzuk, akkor láthatjuk, hogy a 

Szentírás ezekkel a magasrendű szellemi megnyilatkozások-

kal van tele, tehát mutatja ennek a másik világnak a létezését. A 

mi Urunk, a Jézus Krisztus is, valamint előtte 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 az 

üdvösségre.  

c./ Az evangéliumi spiritizmus megszületése. Az 1920-

as években megújult, kibővült a Szellembúvárok Egylete, s az így 

kialakult tiszta légkör valóban lehetővé tette „a mi tisztább test-

véreink”: a „Névtelen szellem”, „Laurentius” - világviszonylat-

ban egyedülálló - bölcseleti kijelentéseiknek megszületését, ame-

lyek a korábbi közlések bővítése mellett teljes összhangban áll-

nak 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 
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az anyagias felfogástól szabadulni nem tudó embereket az előfor-

duló érzékfeletti jelenségeket illetően, holott ezek mindig is az 

emberek sorsát féltőn irányító szellemvilág tudatos felhívásai 

kívántak-kívánnak lenni a minél előbbi megtérésre!  
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