„4”
(AZ EGYÉN)

SZELLEM
LÉLEK
TEST

Most nézzük meg azt a tételt, ahol abbahagytuk, melyben már komoly problémák merültek
fel. Így ezzel a rendszerrel, amikor már a kapcsolatok a Hierarchia mozgásai megvannak,
feloldhatók – e azok az ellentmondások, amivel találkoztunk.
Kezdjük ott, ahol a többinél, tehát lényegileg azonosnak tekinthető – e a két szélső szint, a
SZELLEM és a TEST? Annyit kell tudni, hogy Teremtői Minőségekről beszélünk és ebben az
esetben, értelemben, mint már írtam (2/3 rész Isten, 1/3 Anyag), az alsó szint ÖNÁLLÓAN NEM
TEREMTŐ MINŐSÉG! Viszont az embernél (de az állatfajoknál is) a nemi szervek (a szaporodás
eszközei) a TEST SZINTJÉN TALÁLHATÓAK. Ha ebből a nézőpontból közelítem meg a témát, s
a SZELLEM – et azonosítom az ember fejével, a TEST – et pedig az ember nemi szervével, akkor
ennek a kettősnek a leglátványosabb összeköttetése leginkább a férfinél látszik (a nő viselkedésében
is, csak az annyira nem látványos).
A férfinél SZELLEM – i szinten, az agyban (a fejben) lejátszódó folyamatok (gondolatok)
képesek a test szintjén (altestben) merevedést, erekciót kiváltani, konkrét, közvetlen testi kapcsolat
nélkül (fantáziával). Így közvetlen a kapcsolat a SZELLEM és a TEST között, ha beleveszem a
LÉLEK működését, ha nem. Viszont az agyban lejátszódó folyamatok (gátlások, pszichés zavarok,
stb.) nagyban befolyásolják, kihatással vannak az egyén nemi életére, jellegére, indentitására
(merevedési zavarok, korai magömlés, frigiditás, homoszexualitás, leszbikusság, fogamzóképesség,
stb.). Itt a „pszichés zavarok” esetén SZELLEMI jellegű problémákra gondolok. Viszont a Psziché
elvileg Lelket jelent (Görög – Pszükhé), de például a pszichológia, pszichiátria sem egyértelműen a
LÉLEK – kel foglalkozik, hanem a SZELLEM – et, főleg agyi (fej) tevékenységet vizsgál, kutat. Ő
sem tudja mi a lényeg, s lelki folyamként meghatározott helyzetet (PSZICHO-LOGIA) szellemi
tevékenységként diagnosztizál (PSZICHO = LÉLEK, LOGIA /LOGOSZ/ = TUDÁS/IGE,
PSZICHOLÓGIA = LÉLEK TUDÁSA).
Ha a LÉLEK szintjét kezdjük vizsgálni, akkor azt így megmagyarázni, ahogy az
előbbiekben tettük, nem lehet könnyen, s egyszerűen megtenni, pont a SZENTHÁROMSÁG –
SZENTLÉLEK által félremagyarázott, félreértett, s mint LÉLEK egyáltalán nem kutatott minősége
miatt. Sok hiedelemben, hitrendszerben még el sem fogadott tétel. Így itt is csak áttételesen tudunk
bizonyítani.
Kezdjük ott, ha jó a kiindulópontunk, nézőpontunk, mivel a középső szintre helyeztük, így
kétirányú folyamatról van szó, kapcsolatának kell lennie a SZELLEM – mel is és a TEST – tel is!
Innen viszont már érthetővé válik, miért azonosítják hol a TEST – tel, hol a SZELLEM – mel,
„nem” tudják konkrétan beazonosítani, önmagában kutatni! Jellegzetes kettőssége megalapozható,
igazolható („indirekt” módon). Amennyiben nem tekintem önálló résznek, így csak az a
lehetőségem marad, hogy éppen amerre fordul (a SZELLEM, illetve a TEST felé), úgy és aszerint
értékelem, minősítem, azonosítom.
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Nézzük csak újra a meghatározásokat:
1. http://www.srichinmoy.org/magyar/spiritualitas/koncentracio_meditacio_kontemplacio/medi
tacio/spiritualis_sziv/sziv_lelek
Ha a szívedben meditálsz, akkor ott meditálsz, ahol a lélek van. A lélek Fénye és tudata
természetesen az egész testet áthatja, de van egy bizonyos hely, ahol a lélek a legtöbbet
tartózkodik, és ez a szív. Ha megvilágosulást akarsz, akkor azt a lelkedtől kell megkapnod,
az pedig a szívedben van.
2. http://biblebasicsonline.com/hungarian/04/0402.html
A Bibliában a ‘léleknek’ fordított héber és görög szavak (‘nefes’ vagy ‘pszüché’) a
következő szavakkal is vissza vannak adva:
Test
Lélekzet(vétel)
Élőlény
Szív
Lélek
Személy
Önmaga
Szél
3. Magyar Katolikus Lexikon > L > lélek
lélek (héb. ruah, gör. pneuma, lat. anima): életelv (princípium), a test éltető formája, mely a
testnek emberi létet ad (D 481). - I. A vallástörténelemben minden népnél föltűnik a
~képzet, az ember tudatos életét biztosító „szellemi” életelv.
4. http://www.gotquestions.org/Magyar/test-lelek-szellem.html
A Példabeszédek 4:23 figyelmeztet bennünket: “Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd
szíved, mert onnan indul ki az élet!”
Valahogyan a lélek, a szellem, a szív, a lelkiismeret és az értelem mind kapcsolatban áll
egymással és összefügg.
Ezekből is látszik, hogy nem tudnak mit kezdeni a LÉLEK kettős szerepével, s vagy így,
vagy úgy magyarázza (az IS – IS helyett)! Ami feltűnő, eléggé pontosan be lehet azonosítani a
SZÍV – vel, így inkább a SZÍV alapján fogom majd tárgyalni, magyarázni ezt a minőséget, mivel
még a Bibliai források is megerősítik ezt a fajta értelmezési lehetőséget. (A későbbiekben értelmet
fog nyerni az Alapvető Bibliai Tanulmány meghatározása, a „SZÉL”, ezt jegyezzük meg!)
Most nézzük, mit lehet még kibogozni ebből az összekevert, félreértelmezett Hierarchiából.
Mivel az alsó szint (TEST) önállóan nem teremtői szint, mindenképpen szüksége van egy
SZELLEM – i vezéreltségre, jobb esetben még a LÉLEK iránymutatására is. Ez a kettő (vagy az
egyik) hiánya esetén a „nemi kapcsolat” (TESTI TEREMTÉS) öncélúvá válik, válhat, s a nemi
vágyak fizikai szinten való ki, illetve megélése történik, legrosszabb esetben a partner
kívánságainak, igényeinek a teljes figyelmen kívül hagyásával.
Ha TEST – et átvitt értelemben azonosítom a fizikai testtel, a SZELLEM – et az aggyal, a
LELKET a szívvel, akkor már ezen az úton is el tudok indulni. Ha tudom, hogy a felső kettő szint
az Isteni (ISTENTŐL VALÓ) rész az emberben, az alsó pedig ennek a két Teremtői résznek az
anyagi, fizikai szinten megjelenő „lenyomata”, akkor ezen az úton hová jutunk?
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Mikor hal meg az ember?
1. Ha a SZÍV – e megáll (nem dobog), illetve
2. Ha az AGY valamilyen módon végzetesen sérül (nem látja el a feladatát).
Míg az első eset a TEST konkrét fizikai halálát okozza, addig a második esetben ha az agy
tevékenysége részben, vagy teljesen korlátozódik, maga a TEST életben tartható, viszont csak
„vegetálni” fog, nem lesz cselekvőképes. Tehát, ha a kettő Isteni alkotórész közül sérül (végzetesen)
az egyik, vagy mind a kettő, akkor hal meg az ember, ezért az élete nem közvetlen a TEST – től
függ (bár befolyása van rá, például a visszacsatolás).
Ez a megközelítés egészen máshová vezetné el az orvostudományt! (Az orvostudomány a
gyógyítási folyamat közben elsősorban a fizikai TEST – tel foglalkozik, és háttérbe szorítja a
LELKET és a SZELLEM – et. Mivel a TEST /anyag/ maga TEREMTETT MINŐSÉG, így nem az
OK – kal, hanem az OKOZAT – tal foglalkozik.)
Ha a Teremtési folyamatból a felső két szint bármelyikét kihagyom (kiiktatom), egy
HALOTT rendszert kapok (statikus, merev, nem szerves, nem termékeny, nem teremtő)!
(Emlékezzünk csak vissza a hímzésre, mi történik, ha az egyik szint /a jobb oldal, ATYA/ kiesik a
rendszerből!)
Másrészről a SZELLEM, az agyi tevékenység vezérli a TEST – et, a LÉLEK (a SZÍV) tartja
ÉLETBEN, viszont a TEST – nek az agy felé van egy visszacsatolási rendszere, a sejtektől az agy
felé. Tehát a másik irányú kapcsolat is létezik (az alulról, felfelé ható)! Ezek szerint a rendszer
felülről VEZÉRELT, de alulról SZABÁLYZOTT! A középső szint az ÉLET eleme (LÉLEK) a
rendszer mozgatásáról irányításáról gondoskodik. Őrajta múlik a Hierarchia egysége, s az
alárendelő szemléletben az eddig tárgyalt (s az ez után tárgyaltaknál is!) rendszerben Vele volt a
legtöbb gond, mivel ezt akarják a rendszerből kiiktatni, leállítani, módosítani, megváltoztatni:
1. SZŰZANYA → Szentlélek (Gábriel, férfi)
2. BEFOGADÓAN TEREMTŐ MINŐSÉG → „felemelése, átértékelése”, Kiáradóan Teremtő
Minőséggé, illetve a beforgatásnál a két szélső helyzetet Ő fölé emelik. Ennek a
következménye, hogy Női Minőség alul, illetve leértékelődik (a mostani Szűz Mária
Koronázási ábrázolások, a Nő az Anya mostani helyzetei a társadalomban!)
3. MEDER → Folyamszabályozás
4. LÉLEK → azonosítása a SZELLEM – mel, vagy a TEST – tel!
Menjünk tovább, bolygassuk meg még ezt a tételt! Ha a SZELLEM – et azonosítom fejjel,
az aggyal, akkor itt ezen a szinten elsősorban az agyban lejátszódó, agyi folyamatokat kell érteni,
tárgyalni. Ilyenek például a gondolatok; a különféle nézetek, képzetek (vallási, társadalmi,
kapcsolati, stb.); fogalmak, fogalmi rendszerek; ideálok; jelképek; az álmok; a képzelet, stb.
Ha a LELKET azonosítom a SZÍV – vel, akkor itt a különböző érzelmeket, hangulatokat,
stb. kell vizsgálnom. Ilyenek például az öröm; a bánat; a harag; a vágyak; a düh; a gyűlölet; az
empátia; a félelem; a megértés; a szerelem (szeretet); az elfogadás; a jó és rossz közötti
különbségtétel; stb. De ide tartozik még az ERKÖLCS KÉRDÉSKÖRE IS!
Amennyiben a TEST – et azonosítom a fizikai, anyagi szinttel, akkor itt különböző
SZELLEMI, illetve LELKI folyamatok fizikai, anyagi szinten (Teremtett Minőség) történő
kifejezéséről kell beszélnünk. Ilyenek például a vágyak ki, illetve megélése; a másik ember
tisztelete, illetve megalázása; a természet gondozása, illetve kifosztása; a saját testem elfogadása,
karbantartása, óvása, egységének megőrzése, illetve elhanyagolása, stb.
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Erre a felosztásra, meghatározásra azért volt szükség, hogy most, és a későbbiekben
egyszerűbben tájékozódjunk.
Van egy könyv, német szerzőtől, mégpedig RÜDIGER DAHKLE „A lélek nyelve a beteg”
címmel. A szerző a különböző betegségeket tárgyalja, abból a nézőpontból, hogy az valójában
különböző LELKI (én még hozzátenném, hogy SZELLEMI) folyamatoknak az anyagi, fizikai
(TEST – i) szinten megjelenő LENYOMATAI! Például a különböző vágyak elfojtása; ki, illetve
meg nem élése; a harag; a düh; a félelem; stb. mind – mind lenyomatot hoz létre, amelyek magát a
TEST – et diszharmonikussá, beteggé teszi. (persze ennek az ellenkezője is igaz /vagyis igaznak
kell lennie/, hogy a szeretet, az öröm, a boldogság stb. a TEST – et harmonikussá, egészségessé
változtatja!) Ezek szerint maga a betegség sem más, mint a két felső szinten (a SZELLEMI és a
LELKI, a kettő Teremtői Minőség!) létrejövő, megjelenő diszharmónia, kibillenés lenyomata, a
kiváltó ok NEM A TESTBEN KELETKEZIK (ott csak formát, alakot ölt)!!
(Ezzel megint csak az orvostudományra kellene gondolni, hogy betegség címén elsősorban a
SZELLEM és a LÉLEK diszharmonikus kapcsolatát, a közöttük létrejövő kapcsolat hiányát, illetve
szemben állását kellene vizsgálni, s csak másodsorban a TEST – et, a TEST – ben létrejövő
elváltozásokat! Ebből is látni, hogy míg a felső két szint /SZELLEM – LÉLEK/ szerves egységet,
kapcsolatot alkot, úgy a középső és az alsó szint is /LÉLEK – TEST/ szerves egységben,
kapcsolatban van egymással!) Innen is látható, hogy az alsó szint (TEST – TERMTETT
MINŐSÉG) önállóan nem Teremtői Minőség, csak a másik kettővel (vagy minimum az egyikkel)
együtt működve! (Itt utalnék a pszichoszomatikus betegségekre, pszichoszomatikára. Pszicho =
Lélek, Szoma = Test!)
A már említett Halállal kapcsolatban itt jegyezném meg, az elhunytnak a magyar nyelvben
megjelenő kifejezéseit, ami önmagában is utal arra, hogy nem pusztán ANYAG (TEST) az ember
igazi lételeme. (Jobb létre szenderült, megboldogult, távozott az árnyékvilágból! Ez utóbbi
egyértelmű utalás számomra, hogy az anyagi létet tekinti „árnyékvilágnak”, nem valósnak!)
Visszatérve tehát a TEST semmilyen körülmények között nem választható, nem különíthető
el a két felső szinttől! Teljesen különálló szintként nem értelmezhető, nem kezelhető, felső irányítás
és vezérlés nélkül nem teremtő, nem életképes → ergo „pusztítani fog”. (Igazság szerint elkülönül a
felső két szinttől /a felső két szint teremtő, az alsó teremtett/, de mivel szerves egységet képez velük
nem tárgyalhatjuk különállónak!) Amennyiben ebből a rendszerből, ha csak az egyik Teremtői
szintet kiveszem, „kiiktatom”, már torzulni fog a Hierarchia, kárt okoz (lásd, a hímzést)! Ezekből a
megállapításokból, következtetésekből viszont az szűrhető le tanulságképpen, hogy az alsó szint
(TEST) függ a felső két szinttől (SZELLEM és LÉLEK), azoknak is a MINŐSÉGÉTŐL (például
építő, vagy romboló), hatalmas befolyással, meghatározottsággal bír az Ő számára.
Nézzük tovább, vizsgáljuk meg a TEST – et, mint ANYAG – ot!
Itt a Metafizikai, Kvantumfizikai meghatározás fog nekünk segíteni, továbbvinni, célba juttatni. A
Kvantumfizika szerint az ANYAG meghatározása a következő: az anyag olyan energia, ami keretek
közé van szorítva, ezért úgyis nevezik „állóhullámba zárt energia”. Tehát az anyagot „besűrűsödött”
energiaként kezeli! Nem szeretnék ebbe nagyon belemászni (bár a későbbiekben még érintenünk
kell a Kvantumfizikát), de a lényeg az, hogy az anyagot „energiaként” határozza meg, ami viszont
„állóhullámként”, zárt rendszert alkot! Ebből azonban az a tétel következik, ha egy zárt rendszerben
energiát használok el, akkor az az energia a saját rendszeréből nem pótolható, csakis egy külső,
nagyobb, az Ő rendszere feletti rendszerből!
Egy viszonylag jó példa erre mondjuk a gitárnak a húrja. Amennyiben a gitárhúr rezeg, mozgásban
van (hangot ad ki), a két befogott vége között „állóhullámként” mozog. Ha a gitáros (aki játszik a
hangszeren) a rendszeren kívülről nem közöl a rendszerrel plusz energiát (nem pengeti meg a
húrokat), akkor az állóhullámú mozgás, amit a gitárhúr végez szépen lassan „elfogyasztja” a
rendelkezésre álló energiát, és leáll, stabil, álló egyensúlyi helyzetet vesz fel. Ha újra mozgásba
szeretnénk hozni, úgy megint a rendszeren kívülről kell a számára energiát biztosítani (meg kell
pengetni a húrt)!
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Az előző példában amennyiben a gitárhúrt az ANYAG – gal (TEST) azonosítom, a felette lévő
rendszert a LÉLEK – kel (gitáros), akkor ugyanott tartunk, ahol eddig. Magyarul az ANYAG –
TEST (állóhullám) önmagában nem, csak egy felettes rendszerrel együtt képes létezni! Ezek szerint
a TEST – nek a szükséges energiát NEM (csak) A RENDSZERÉBŐL KAPJA, HANEM A
RENDSZERE FELETT TALÁLHATÓ NAGYOBB EGYSÉGEKBŐL (LÉLEK – SZELLEM)!
Most ezek után, ebből a nézőpontból vizsgálva az „Ábrahámos – Izsákos” hímzés
háromalakos mintáját, mit látunk?

Mint látható, mindhárom alak e Hierarchia szerint van osztva, tehát szépen elkülönül a nyakvonal és
az övvonal (SZELLEM – LÉLEK – TEST). A LÉLEK szintjét már azonosítottuk, a SZÍV – vel, így
a SZERETET – hez (SZERELEM – hez) jutottunk.
A Férfi Princípium (Kiáradóan Teremtő Minőség, szemből nézeti jobb oldali alak) LELKI
szintje ér össze a Női Princípium (Befogadóan Teremtői Minőség, középső alak) TEST – i
szintjével. A Női Princípium szemmel láthatólag TEST – i szinten nem teremt, Ő csak alakot,
formát ad a teremtésnek. Befogadja az „áldást” (ÁLDOTT ÁLLAPOTBA KERÜL!), ÉLETET AD!
Azonban, ha az ember szaporodását nézzük, akkor az NEMI úton, Nemi Aktus révén, a TEST
szintjén történik! Ez így igaz, de ezek szerint, ha a Férfi Teremtő Erő a LELKÉT (SZÍVÉT,
SZERETETÉT) nem viszi bele ebbe a kapcsolatba (a gyermekvállalás), akkor szigorúan csakis a
TESTI vágyak kiélése történik (NEM SZAKRÁLIS értelemben vett TEREMTÉS)! Tehát a
Kiáradóan Teremtő Minőségnek kell egy magasabb rendszerből (LÉLEK – ből) bevinni az energiát
az alacsonyabb rendű rendszerbe, a Befogadóan Teremtő Minőségbe (TEST)! A Befogadóan
Teremtő Minőség csak IGE – vel teremt (ott is folyamatban van), az Ő elsődleges feladata A
TEREMTÉSNEK A FORMÁLÁSA, formába öntése, alakot adása, működtetése, irányítása, a
rend fenntartása, illetve annak megtartása, amely feladatok mellesleg a kettő Teremtői Minőség
feladatkörei közül A LEGNAGYOBB, LEGLÉNYEGESEBB!
A Női Princípium, jelleg egyébként is a LÉLEK helyén van, azzal azonos, s mivel Ő a Befogadóan
Teremtő Minőség, így a jól működő Női jelleg (YIN) már „elvileg” (gyakorlatilag is) magában
hordozza a SZERETETET (SZÍVCSAKRA), Nála „elvileg” ez kellene, hogy legyen az alap, ami Őt
saját magát megtartja! Ezért elvileg nem kellene külön kihangsúlyozni (lényegében maga a
SZERETET és a YIN minőség azonos)!
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A Női Princípium, a Befogadóan Teremtő Minőség pedig szintén a LELKÉBŐL (SZÍVBŐL,
SZERETETBŐL) kapcsolódik a Teremtett Minőségnek (TEST) a SZELLEMISÉGÉVEL.
Mivel a TEST önmagától nem Teremtő Minőség, így a legmagasabb szinten kell az
irányítását gyakorolni (SZELLEM – i szinten). Ennyiben eltér a felső és a középső, illetve a
középső és az alsó szint kapcsolata. Míg az első esetben Teremtői Minőségekről beszélünk, így egy
alsóbb szintre (TEST) bejuttatott „energia, információ” fel tud emelkedni, addig a második
helyzetben, mivel a bal oldali alak már nem képes teremteni (Teremtett Minőség), így ott a behatás
csakis a legfelső helyzetből képzelhető el.
Azt hiszem ennyi épp elég ennek a Hierarchiának a kibontásához, részletezéséhez. Persze
sokkal bővebben lehetne az egyes érintett tételeket tárgyalni, a kapcsolati rendszerét átvilágítani, de
van még mit átnézni, átbeszélni, úgyhogy menjünk tovább!
A figyelmet azért felhívnám, hogy amit kerestünk a rendszerben, már megtaláltuk! A SZÍV alapján
azonosítani tudtuk a SZERETETET (SZERELMET), pontosan a rendszer közepén, ahol a
Hierarchia mozgása, folyamata történik, ahol az ÉLET ELEME megjelenik! Úgyis mondhatnám,
hogy a rendszer, A HIERARCHIA „SZÍVE”, „A LELKE” A SZERETET!
Tehát megtaláltuk (méghozzá fő helyen), és bizonyítani is tudtuk már most JÉZUS tanítását, így a
következőkben már csak pontosítjuk, részletezzük. Gondolom ezek után már senkinek sincs kételye
JÉZUS szavainak EGYETEMESSÉGE felől!

JEGYZETEK
Mint látható, sokkal beljebb merészkedtünk és részletesebb, konkrétabb megállapításokhoz
jutottunk ennek a Hierarchiának a tárgyalásánál, mint amikor az előzményekben kizárólag
alárendelő szempontból értékeltük. Az is észrevehető, hogy azok a falak, ellentmondások, amelyek
ott jelentkeztek, a Hierarchia mozgása alapján szépen és könnyedén lebonthatóak, átértékelhetőek.
Az is látszik, hogy LÉLEK – nek sokkal szorosabb a kapcsolata a TEST – tel, mint a SZELLEM –
mel. Míg a SZELLEM – mel folyamatosan elkülönül (de megmarad a szerves egysége), addig a
TEST – tel sok esetben összemosódik, egylényegűvé válik. Persze itt is megmarad egy bizonyos
elkülönülés (Teremtői, illetve Teremtett Minőség), de ez a különbség nem olyan jellegű, mint a
SZELLEM és a LÉLEK között. Ábrázolásoknál ez olykor észrevehető, például a Magyar Szent
Koronán az Apostolok, illetve a Szentek zománcképei között. Míg a Szentek képei a SZELLEM és
a LÉLEK szintjét jelenítik meg, úgy az Apostolok ábrázolásai mindhárom szintet magukba
foglalják (SZELLEM – LÉLEK – TEST), az úgynevezett „kulcsluk” formában, amelyben a
zománckép megjelenik nincs elkülönülve az övvonal, így a felosztása SZELLEM, illetve LÉLEK –
TEST! Lássuk a képet:

az abroncs zománcképe
(Gábriel Arkangyal)

a keresztpánt zománcképe
(Scs Iakobus/Szent Jakab)
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Amennyiben eddig eljutottunk a képzőművészeti alkotásokat is lehet így osztályozni, mégpedig:
1. SZELLEM → arcképek (nyakvonal felett)
2. LÉLEK → mellképek („elvileg” övvonal felett)
3. TEST → teljes alak
Első helyzet:

Dózsa György fejszobra

Fejtő Ferenc fejszobra

Csendőr fejszobra

Második helyzet:

Bem József mellszobra

Kossuth Lajos mellszobra

Gárdonyi Géza mellszobra

Harmadik helyzet:

Gróf Batthyány Lajos

Déryné Széppataki Róza

Bocskai István

Mint a képeken is látszik, szépen el lehet különíteni a nyakvonalat (fejszobor) és az övvonalat
(mellszobor).
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FORRÁSADATOK
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

http://jezustanitasok.hu/content/read/15__hogyan_lesz_az_energiabol_anyag_-48
Dr. Héjjas István: A megismerés útjai - Hit vagy tudomány?
Dr. Héjjas István: Illúzió és valóság
Amit Goswami: Képzelt ablak
http://bharata.hu/elmelet/honnan-szarmazik-a-lelek.html
http://lexikon.katolikus.hu/L/lélek.html
http://www.berthadudde.hu/HTML/testlelekszj.htm
http://biblebasicsonline.com/hungarian/04/0402.html
http://onlinebibliaora.hu/topic/test_lelek_szellem/
http://www.gotquestions.org/Magyar/test-lelek-szellem.html
http://magyartheologia.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=413248
http://lexikon.katolikus.hu/S/Szentlélek.html
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