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TÁRGY — LÉLEK ÉS TEST 

 
 

ARANY SZÖVEG:  Rómaiakhoz 13 :  1 

 

 
 

„Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Efézusiakhoz 4 : 1-7 

 

 

1. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik 

elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok.  

 

2. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, 

 

3. Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. 

 

4. Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; 

 

5. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; 

 

6. Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és 

mindnyájatokban munkálkodik. 

 

7. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke 

szerint. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. I Korintusiakhoz 3 : 16 
 
16 Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? 
 

2. 5 Mózes 27 : 1 
 
1 Ezután Mózes, Izráel véneivel együtt, ezt parancsolta a népnek: Tartsátok meg 

mindazokat a parancsokat, amelyeket ma parancsolok nektek. 
 

3. 5 Mózes 28 : 1-4, 8, 9 
 
1 Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted 

mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden 

népe fölé emel téged Istened, az Úr. 
 
2 Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a 

szavára. 
 
3 Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 
 
4 Áldott lesz méhed gyümölcse, termőfölded gyümölcse és állataid ivadéka, teheneid ellése 

és juhaid szaporulata. 
 
8 Áldást bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, 

amelyet Istened, az Úr ad neked. 
 
9 Az Úr a maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, ha megtartod 

Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz. 
 

4. Rómaiakhoz 12 : 1, 2 
 
1 Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok 

oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; 
 
2 és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 

megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. 
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5. János 3 : 1-15 
 
1 Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: 
 
2 Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert 

senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. 
 
3 Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem 

születik, nem láthatja az Isten országát. 
 
4 Monda néki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő 

anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? 
 
5 Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, 

nem mehet be az Isten országába. 

 
6 Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. 
 
7 Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. 
 
8 A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: 

így van mindenki, aki Lélektől született. 
 
9 Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? 
 
10 Jézus így válaszolt: "Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod? 
 
11 Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk 

bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. 
 
12 Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd 

a mennyeiekről szólok nektek? 
 
13 Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia. 
 
14 És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is 

felemeltetnie, 
 
15 hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. 

 

 



BIBLIA  LECKE  2020. NOVEMBER 22., VASÁRNAPRA                                                                    8.4  

TÁRGY: LÉLEK ÉS TEST 

            

 
Ezt a Biblia Leckét a Plainfieldi Keresztény Tudomány Egyháza, Független készítette.  Szentírás Idézeteket és a 

Keresztény Tudomány tankönyvéből, a Mary Baker Eddy által írt Tudomány és Egészség Kulccsal a Szentíráshoz 

című könyvből való Korrelatív Szakaszokat tartalmaz. 
 

6. Márk 8 : 34-37 

 
34 Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg 

magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. 

 
35 Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én 

érettem, megtalálja azt. 

 
36 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt 

vall? 

 
37 Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? 

 

7. I Korintusiakhoz 6 : 19 (nem), 20 

 
19 ...nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet 

Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? 

 
20 Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, 

amelyek az Istenéi. 

 

8. Kolosséiakhoz 3 : 1, 2, 15-17 

 
1 Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus 

van, az Istennek jobbján ülvén, 

 
2 Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. 

 
15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy 

testben. És legyetek háládatosak. 

 
16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes 

bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; 

hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. 

 
17 Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az 

Atya Istennek őáltala. 
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9. 1 Tesszalonika 5 : 16-23 

 
16 Mindenkor örüljetek, 

 
17 szüntelenül imádkozzatok,  

 
18 mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 

 
19 A Lelket ne oltsátok ki, 

 
20 a prófétálást ne vessétek meg, 

 
21 de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, 

 
22 a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. 

 
23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész 

valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus 

Krisztus eljövetelére. 

 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 477 : 22-24, 26 csak 

 

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

 

Az ember a Lélek kifejez(őd)ése. 

 

2. 310 : 14 (Így)-17 

 

Így tárja fel a Tudomány a Lelket mint Istent, melyet a vétek és halál nem érint - mint központi 

Életet és intelligenciát, amely körül az Elme rendszereiben minden dolog harmonikusan kering.   

 

3. 71 : 5-9 

 

Minden valóságnak az identitása vagy ideája örökké folytatódik; de a Szellem vagy mindennek 

az isteni Alapelve, nincs a Szellem formációiban benne. A Lélek szinonim a Szellemmel, 
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Istennel, a teremtő, kormányzó, végtelen Alapelvvel a véges formán kívül, amely formák csak 

tükröznek. 

 

4. 301 : 5-23, 30-9 
 

Kevesen értik, hogy a Krisztusi Tudomány mit ért a visszatükrözés szón. A halandó, anyagi 

ember önmaga előtt szubsztanciának tűnik, de érzete tévedést foglal magába, és így az anyagi és 

időleges. 
 
Másrészről, a halhatatlan, lelki ember tényleg szubsztanciális, és az örök szubsztanciát, a 

Szellemet tükrözi, amiben a halandók reménykednek. Ő visszatükrözi az istenit, amely az 

egyetlen és örök entitást képezi. Ez a visszatükrözés a halandó érzet számára 

transzcendentálisnak tűnik, mivel a lelki ember szubsztancialitása felülmúlja a halandó látást, és 

csakis az isteni Tudomány által tárul fel. 
 

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. 
 

Ez a hamisság azt feltételezi, hogy a lélek az anyagi formáknak egy nem-szubsztanciális lakója, 

az ember pedig anyagi és nem spirituális. A halhatatlanságot nem korlátozza a halandóság. A 

Lelket nem határolja végesség. Az Alapelv nem töredékes ideákban található. 
 

Az anyagi test és elme időleges, de a valódi ember lelki és örök. Ezzel a magyarázattal nem 

veszik el a valódi ember azonossága, hanem megtaláltatik, mivel a létezés és minden azonosság 

tudatos végtelensége kerül felismerésre és az változatlan marad. Lehetetlen, hogy az ember 

bármi olyat elveszítsen, ami valódi, amikor Isten a minden és örökké az emberé. 
 

5. 467 : 17-23 
 

A Tudomány feltárja, hogy a Szellem, Lélek nincs a testben, és Isten nincs az emberben, hanem 

az ember Istent visszatükrözi. A nagyobb nem lehet a kisebben. A hiedelem, hogy a nagyobb a 

kisebben lehet tévedés, ami rosszat szül. A Lélek Tudományában vezető tétel, hogy az Alapelv 

nincs benne saját ideájában. A Szellem, Lélek nincs az emberbe zárva, és sosincs az anyagban. 
 

6. 466 : 19-31 
 

A lelkek vagy szellemek kifejezés éppúgy helytelen, mint az istenek kifejezés. A Lélek vagy 

Szellem az Istenséget jelöli és semmi mást. Nincsen véges lélek vagy szellem. A Lélek vagy 

Szellem csak egyetlen Elmét jelent, és nem tehető többesszámba. A pogány mitológia és a zsidó 
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hittudomány állandósította a téveszmét, hogy az intelligencia, lélek és élet az anyagban lehet; és 

minden emberi hiedelemnek bálványimádás és ritualizmus az eredménye. A Kereszténység 

Tudománya szórólapáttal a kezében jön, hogy elválassza a pelyvát a búzától. A Tudomány 

helyesen fogja kijelenteni Istent, és a Kereszténység demonstrálni fogja ezt a kinyilatkoztatást és 

annak isteni Alapelvét, úgy, hogy jobbá teszi az emberiséget fizikailag, erkölcsileg és lelkileg. 

 

7. 122 : 24-10 

 

Az anyagi érzet szerint az ütőér átvágása megszünteti az életet; a lelki érzet számára és a 

Tudományban az Élet változatlanul folytatódik, és a Lét örök. Az időleges élet hamis érzet a 

létezésről. 

 

Elméleteink ugyanazt a hibát követik el a Lélekre és a testre vonatkozóan, mint Ptolemaiosz 

tette a naprendszerre nézve. Ragaszkodnak ahhoz, hogy a lélek a testben van és hogy ezért az 

elme az anyagnak alárendelt. A csillagászat tudománya megsemmisítette az égitestek 

kapcsolatára vonatkozó hamis elméletet, és a Keresztény Tudomány biztosan meg fogja 

semmisíteni a földi testeinkre vonatkozó nagyobb tévedést. Akkor feltárul majd az ember igaz 

eszméje és Alapelve. A ptolemaioszi baklövés nem tudta befolyásolni a lét harmóniáját úgy, 

mint ahogy azt a lélekre és testre vonatkozó tévedés teszi, amely megfordítja a Tudomány 

rendjét, és az anyagnak tulajdonítja a Szellem hatalmát és előjogát úgy, hogy az ember a 

világegyetem legesleggyengébb és legdiszharmónikusabb teremtményévé válik. 

 

8. 119 : 25-6 

 

A napkeltét figyelve, azt találjuk, hogy azt hinni, hogy a föld mozog és a nap nyugvó állapotban 

van, ellentmond az érzékek bizonyítékának. Ahogy a csillagászat az ellenkezőjére fordítja az 

ember naprendszer mozgásáról való észlelését, úgy a Keresztény Tudomány megfordítja a Lélek 

és test látszólagos relációját, és a testet aláveti az Elmének. Így van ez az emberrel, aki csupán a 

nyugalomteljes Elme alázatos szolgálója, bár a véges értelem számára másképp tűnik. Ezt 

azonban addig sosem értjük meg, amíg elfogadjuk, hogy a lélek a testben van, vagy az elme az 

anyagban, és hogy az ember az értelem nélkülibe foglaltatik. A Lélek vagy Szellem az Isten, 

változtathatatlan és örök; és az ember együttlétezik a Lélekkel, Istennel és tükrözi azt, mert az 

ember Isten képmása. 

 

9. 114 : 23-29 

 

A Keresztény Tudomány minden okot és hatást elmebeliként és nem fizikaiként határoz meg. 

Felemeli a titokzatosság fátylát a Lélekről és testről. Megmutatja az ember tudományos 

kapcsolatát Istenhez, kibogozza a lét bonyolult kétértelműségeit, és felszabadítja a fogva tartott 
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gondolkodást.  Az isteni Tudományban a világegyetem, az embert beleértve, szellemi, 

harmonikus és örök. 

 

10. 210 : 11-16 

 

Tudván, hogy a Lélek és sajátosságai örökre megnyilvánulnak az ember által, a Mester 

meggyógyította a betegeket, látást adott a vakoknak, hallást a süketeknek, visszaadta járását a 

sántáknak, így hozván világosságra az isteni Elme által az emberi elmékre és testekre gyakorolt 

tudományos hatást, és ezzel a Lélek és üdvözülés egy jobb megértését nyújtotta.  

 

11. 200 : 8-15 (a második .-ig) 

 

Aki nem alkalmas a Lélek magyarázására, bölcsen tenné, ha nem vállalkozna a test 

magyarázatára. Az Élet most független az anyagtól, mindig is az volt, és mindig is az lesz; mivel 

az élet Isten, és az ember Isten gondolata, mely nem anyagilag, hanem lelkileg formáltatott, és 

nincs hanyatlásnak és pornak alávetve.   A Zsoltáríró azt mondta: „Úrrá tetted őt kezeid 

munkáin, mindent lábai alá vetettél.” 

 

12. 273 : 16-18 

 

Az anyag és az orvostudomány úgynevezett törvényei soha nem tették a halandókat egésszé, 

harmonikussá és halhatatlanná. Az ember harmonikus, amikor a Lélek kormányozza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 4. pont   
 

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 1. pont   
 

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 6. pont   

_____________________ 

 

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 sem amikor alszotok, sem ébrenlétetekben.”  
(T&E, 442. o.) 

 


