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TÁRGY - SZELLEM 

 
 

ARANY SZÖVEG:  JÓB 33 : 4 

 

 
 

„Az Istennek lelke teremtett engem, és  

a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  ZSOLTÁROK 104 : 24, 30, 31  

  1 JÁNOS 1 : 1-3 

 

 

24. Mily számtalanok a te mûveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld 

a te gazdagságoddal.  

 

30. Kibocsátod a te lelkedet, megteremted őket, és újjá teszed a földnek színét.  

 

31. Legyen az Úrnak dicsõség örökké; örvendezzen az Úr az õ teremtményeiben;  

 

1. Ami kezdettõl fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és 

kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjérõl.  

 

2. (És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök 

életet, amely az Atyánál vala és megjelent nékünk;)  

 

3. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és 

pedig a mi közösségünk az Atyával és az õ Fiával, a Jézus Krisztussal.  
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. ZSOLTÁROK 139 : 7-10, 14 (;-ig)  
 
7 Hova menjek lelked elől?  Orcád elől hova fussak? 
 
8 Ha a mennybe hágok fel, ott vagy;  ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. 
 
9 Ha a hajnal szárnyaira kelnék,  és a tenger túlsó szélére szállanék: 
 
10 Ott is a te kezed vezérelne engem,  és a te jobbkezed tartana engem. 
 
14 Magasztallak téged, mert félelmesen és csodálatosan teremtettél;  
 

2. János 4 : 24 (:-ig) 
 
24 Az Isten Szellem: 
 

3. 1 János 4 : 13 
 
13 Errõl ismerjük meg, hogy benne élünk és õ mibennünk; mert a saját Szelleméből adott 

minékünk. 
 

4. Rómaiakhoz 8 : 2 (a), 6, 9-11, 13-17, 35, 37-39 
 
2 ...a Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bûn és a 

halál törvényétõl. 
 
6 Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. 
 
9 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek.  

Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. 
 
10 Hogyha pedig Krisztus ti bennetek [van,] jóllehet a test holt a bûn miatt, a Lélek ellenben 

élet az igazság miatt. 
 
11 De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki 

feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az õ ti 

bennetek lakozó Lelke által. 
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13 Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel 

megöldökölitek, éltek. 
 
14 Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. 
 
15 Mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét, hogy félelemben legyetek, hanem a fiúságnak 

Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! 
 
16 Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. 
 
17 Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha 

ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsõüljünk meg. 
 
35 Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, 

vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? 
 
37 De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett, 
 
38 Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk, 
 
39 Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az 

Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.   
 

5. 1 János 1 : 5-7 
 
5 És ez az az üzenet, amelyet tõle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság 

és nincsen õbenne semmi sötétség.   
 
6 Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az 

igazságot cselekesszük. 
 
7 Ha pedig a világosságban járunk, amint õ maga a világosságban van: közösségünk van 

egymással, és Jézus Krisztusnak, az õ Fiának vére megtisztít minket minden bûntõl. 
 

6. Máté 4 : 23, 24  
 
23 És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, 

és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és 

mindenféle erõtelenséget a nép között. 
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24 És elterjede az õ híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a 

különféle betegségekben és kínokban sínlõdõket, ördöngösöket, holdkórosokat és 

gutaütötteket; és meggyógyítja vala õket. 

 

7. Máté 15 : 30 

 
30 És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magokkal sántákat, vakokat, némákat, 

csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezék õket a Jézus lábai elé; és meggyógyítá õket, 

 

8. Acts 9 : 36-42 

 
36 Joppéban pedig vala egy nõtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva 

Dorkásnak, [azaz zergének] mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és 

alamizsnákban, melyeket osztogatott. 

 
37 Lõn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután megmosták õt, 

kiteríték a felházban. 

 
38 Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel vala, a tanítványok meghallván, hogy Péter ott 

van, küldének két férfiút õ hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. 

 
39 Felkelvén azért Péter, elméne azokkal.  Mihelyt oda ére, felvezeték õt a felházba: és elébe 

állának néki az özvegyasszonyok mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, 

melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt. 

 
40 Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a [holt] testhez fordulván, 

monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle. 

 
41 És az kezét nyújtva néki, felemelé õt; és beszólítván a szenteket és az 

özvegyasszonyokat, eleikbe állatá õt elevenen. 

 
42 És tudtára lõn az egész Joppénak; és sokan hivének az Úrban. 

 

9. II Korintusiakhoz 3 : 17, 18 (Mi) 

 
17 Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.   

 
18 Mi pedig az Úrnak dicsõségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon 

ábrázatra elváltozunk, dicsõségrõl dicsõségre, úgy mint az Úrnak Lelkétõl. 
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10. Galatákhoz 6 : 8 
 
8 Mert aki vet az õ testének, a testbõl arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekbõl arat 

örök életet. 
 

11. János 6 : 63 
 
63 A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok 

néktek, lélek és élet. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 467 : 3 (E)-4 
 

E Tudomány első kívánalma „Ne imádj más istent rajtam kívül!”. 
 

2. 266 : 27-29 (az első .-ig) 
 

Az ember Isten ideája; az üdvözült jelenlétet tükrözi vissza, fénnyel világítva meg az 

univerzumot. 
 

3. 88 : 14 csak 
 

Az ideák szellemiek, harmonikusak és örökkévalók. 
 

4. 361 : 16-18  
 

Ahogy egy vízcsepp egy az óceánnal, a napsugár egy a nappal, úgy Isten és ember, Atya és fiú 

egyek a létben. 
 

5. 468 : 8-15 
 

Kérdés. — Mi a létezés tudományos megállapítása? 

Válasz. — Az anyagban nincs sem élet, igazság, intelligencia sem szubsztancia. Minden a 

végtelen Elme és annak végtelen megnyilvánulása, mert Isten a Minden a Mindenekben. A 

Szellem a halhatatlan Igazság; az anyag a halandó tévedés. A Szellem a valós és örökkévaló; az 

anyag a valótlan és időleges. A Szellem az Isten, és az ember az Ő képmása és hasonlatossága. 

Tehát az ember nem anyagi; az ember szellemi. 
 

6. 346 : 2-5 
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Amikor az emberről azt mondják, hogy Isten képmásaként teremtetett, akkor nem a bűnös és 

beteges halandó emberre utalnak, hanem az ideális emberre, aki Isten hasonlatosságát tükrözi. 
 
7. 480 : 1-7 
 
Amikor a Keresztény Tudományban a Szellem szubsztanciája megjelenik, az anyag semmisége 

felismerésre kerül. Ahol az Isten szelleme van - és olyan hely nincs, ahol Isten nincs - a gonosz 

semmivé válik, - a Szellem valamiségének ellentétjévé. Ha nincs szellemi tükröződés, akkor 

csak az üresség sötétsége marad a mennybéli árnyalatok nyoma nélkül. 
 
8. 485 : 14-27 
 
Emelkedj gyengéden az anyagból a Szellembe. Ne gondolj arra, hogy mindennek a szellemi 

végső állapotát akadályozod, hanem érkezz természetesen a Szellembe jobb egészség és erkölcs 

által és szellemi növekedés eredményeként. Nem a halál, hanem az Élet megértése teszi az 

embert halhatatlanná. A hiedelem, hogy élet lehet az anyagban, lélek a testben és hogy az ember 

porból vagy egy petéből keletkezett, annak a halandó tévedésnek az eredménye, amelyet 

Krisztus, vagy az Igazság, lerombol a létezés szellemi törvényének beteljesítésével, amely 

szerint az ember tökéletes, csakúgy mint „ahogy Mennyei Atyátok tökéletes”. Ha a gondolat 

más erők uralma alá hajtja magát, nem tudja a testen saját szépséges elképzeléseit körvonalazni, 

hanem azokat kitörölve idegen tényezőket vázol fel, amelyeket betegségnek és bűnnek hívnak.   
 
9. 301 : 17-23, 24-29 
 
Minthogy Isten a szubsztancia és az ember az isteni képmás és hasonlatosság, az embernek 

kizárólag a jó szubsztanciáját, a Szellem és nem az anyag lényegét kellene kívánnia, és a 

valóságban nem is birtokol mást. A hiedelem, hogy az embernek valamely más szubsztanciája 

vagy elméje van, nem szellemi és megszegi az első parancsolatot: Egy Istened, egy Elméd 

legyen. ...A téveszme, vétek, betegség és halál az anyagi érzet hamis bizonyságából erednek, 

amely egy feltételezett, a végtelen Szellem fókuszpontján kívüli álláspontból, az Elme és a 

szubsztancia fordított képét mutatja, amelyben minden fonák. 
 
10. 303 : 21-15 
 
A hiedelem, hogy fájdalom és élvezet, élet és halál, szentség és szentségtelenség keverednek az 

emberben - hogy  

a halandó, anyagi ember Isten hasonlatossága és maga is teremtő - végzetes hiba. 
 
Isten, Saját képmása és hasonlatossága nélkül egy nemlét lenne vagy kifejezés nélküli Elme. 

Saját természetének tanúja vagy bizonyítéka nélkül lenne. A szellemi ember Isten képmása és 

ideája 
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, egy idea, amely sem elveszni nem tud, sem nem választható el isteni Alapelvétől. Amikor az 

anyagi érzékek bizonyítéka engedett a lelki érzetnek, az apostol kijelentette, hogy semmi sem 

idegenítheti el őt Istentől, az Élet és az Igazság örömteljes érzetétől és jelenlététől. 
 
A dolgok anyagi érzetén alapuló tudatlanság és hamis hiedelem az, ami elrejti a lelki szépséget 

és jóságot. Ezt megértve, Pál azt mondta: „sem halál, sem élet, ... sem jelenvalók, sem 

következendõk, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el 

minket az Istennek szerelmétõl.” A Keresztény Tudomány tanítása a következő: hogy az isteni 

Szeretet nem fosztható meg megnyilvánulásától vagy tárgyától; hogy az öröm nem fordulhat 

bánatba, mert a bánat nem uralkodik az öröm felett; hogy a jó soha nem hozhat létre gonoszt; 

hogy az anyag soha nem hozhat létre elmét, és az élet nem eredményezhet halált. A tökéletes 

ember - Isten, az ő tökéletes Alapelve által kormányozva - bűntelen és örök. 
 
11. 476 : 9-15, 32-4  
 
Isten az ember Alapelve, és az ember Isten ideája. Tehát az ember nem halandó, sem nem 

anyagi. A halandók el fognak tűnni, és a halhatatlanok vagy Isten gyermekei meg fognak jelenni 

mint az ember egyedüli és örök valóságai. A halandók nem Isten bukott gyermekei. Nekik soha 

nem volt tökéletes létező állapotuk, amelyet aztán később visszanyerhetnének. 
 
Jézus a Tudományban a tökéletes embert látta, aki megjelent neki ott, ahol a halandóknak bűnös, 

halandó ember jelenik meg. Ebben a tökéletes emberben a Megváltó Isten saját hasonlatosságát 

látta, és az ember ezen helyes nézete meggyógyította a beteget. 
 
12. 470 : 32-5 
 
Isten és az ember, az isteni Alapelv és eszme kapcsolata a Tudományban megsemmisíthetetlen, 

és a Tudomány nem ismer eltérést a harmóniától, sem visszatérést ahhoz, hanem azt állítja, hogy 

az isteni rend, vagyis a lelki törvény, amelyben Isten és mindaz, amit ő teremt, tökéletes és örök, 

változatlan maradt a saját örök történetében. 
 
13. 516 : 2-4, 21-23 
 
Ahogy a saját tükörképed megjelenik a tükörben, úgy te, szellemiként, Isten tükröződése vagy. 

 
 
Férfi és nő, Istennel együtt létezőként és örökként mindörökre kifejezik megdicsőült kvalitásban 

a végtelen Atya-Anya Istent. 
 
14. 476 : 18-22  
 
A bűnnek, betegségnek és halálnak el kell tűnnie, hogy helyet adjon a halhatatlan emberhez 

tartozó tényeknek. 
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Tanuld ezt meg, Ó halandó, és kutasd őszintén az ember szellemi státuszát, amely minden 

anyagi egyéniségen kívül áll. 
 
15. 477 : 20 (Az identitás)-25 
 
Az identitás a Szellem tükröződése, az élő Alapelv, Szeretet tükröződése változatos formában. A 

Lélek az ember lényege, Élete és intelligenciája, amely egyéniesített, de nem az anyagban. A 

Lélek soha nem tükrözhet bármit, ami a Szellemnél alacsonyabb rendű. 

 



 

 

A NAPI FELADATOK 
 

- Mary Baker Eddy -  
 

Mindennapi Ima 
 

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni:  „Jöjjön el a Te 

országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki 

belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és 

kormányozza azokat!  

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk. pont  4 
 

Indítékokra és Tettekre 

vonatkozó Szabály 
 

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, 

akár személyes ragaszkodás vezérelje.  A Tudományban az isteni Szeretet egyedül 

kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn 

megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház 

tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, 

jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves 

befolyásoltatástól. 

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk. pont  1 
 

Készenlét a Feladatra 
 

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális 

szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, 

a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – 

igazolásra vagy elítélésre. 

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk. pont  6 

_____________________ 

 

Ügyelj Rá 
Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal 

 

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. 

oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.  

 

“Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a 

mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, 

akár ébrenlétetekben.”  (T&E, 442. o.) 


