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TÁRGY - SZELLEM 

 
 

ARANY SZÖVEG:  ZAKARIÁS 4 : 6 

 

  
„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  I Korintusiakhoz 2 : 9, 10 

    Galatákhoz 5 : 16-18, 22, 23 

 

 

9. Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve 

meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. 

 

10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, 

még az Istennek mélységeit is. 

 

16. Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. 

 

17. Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak 

egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. 

 

18. Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. 

 

22. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,  

 

23. szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 143 : 1, 10 
 
1 Dávid zsoltára. URam, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre! Hallgass 

meg, mert hű és igaz vagy te! 
 
10 Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes 

úton! 
 

2. I Korintusiakhoz 12 : 13 
 
13 Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár 

görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. 
 

3. Márk 1 : 9-11 
 
9 Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és 

megkeresztelte őt János a Jordánban. 
 
10 És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy 

galamb; 
 
11 a mennyből pedig hang hallatszott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned 

gyönyörködöm." 
 

4. Lukács 4 : 14, 15, 33-36 
 
14 Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész 

környéken. 
 
15 És tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. 
 
33 A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan 

felkiáltott: 
 
34 "Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki 

vagy, az Isten Szentje!" 
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35 Jézus azonban ráparancsolt: "Némulj el, és menj ki belőle!" Erre az ördög odavetette őt 

közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. 
 
36 Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: "Milyen beszéd ez? 

Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek!" 
 

5. Máté 12 : 22-28 
 
22 Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a 

néma beszélt és látott. 
 
23 Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta: "Csak nem ez a Dávid Fia?" 
 
24 A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: "Ez nem űzheti ki az 

ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével." 
 
25 Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: "Minden ország, amely meghasonlik 

önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik 

önmagával. 
 
26 Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat 

fenn az országa? 
 
27 És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a 

ti bíráitok!   
 
28 Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az 

Isten országa. 
 

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

néktek, lélek és élet. 
 

7. II Korinthusiakhoz 3 : 4-6, 17, 18 
 
4 Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. 
 
5 Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit 

is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. 
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6 Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem 

Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. 
 
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. 

 

8. II Korinthusiakhoz 5 : 1-8 

 
1 Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentõl, nem kézzel 

csinált, örökké való házunk a mennyben. 

 
2 Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való 

hajlékunkat, 

 
3 ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. 

 
4 Mert akik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk 

levetkõztetni, hanem felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyelje azt az élet. 

 
5 Aki pedig minket erre elkészített, az Isten [az,] aki a Lélek zálogát is adta minékünk. 

 
6 Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az 

Úrtól.  

 
7 (Mert hit által járunk, nem látás után); 

 
8 Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk távol lenni e testtõl, és jelen lenni az 

Úrral. 

 

9. Rómaiakhoz 8 : 1-6, 16, 17 (második ;-ig) 

 
1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik 

nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. 

 
2 Mert a Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bûn és 

a halál törvényétõl. 
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3 Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, 

amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és 

kárhozatra ítélte a bűnt a testben, 

 
4 hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek 

szerint. 
 
5 Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek 

dolgaira. 
 
6 Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. 
 
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;  
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 335 : 12-15 
 
A Szellem az egyetlen szubsztancia, a láthatatlan és oszthatatlan Isten. A szellemi és örök 

dolgok lényegiek. Az anyagi és időleges dolgok lényegtelenek. 
 

2. 468 : 11-12 (;-ig), 12-13 (;-ig), 13-15 
 
A Szellem halhatatlan Igazság; ... A Szellem a valóságos és örök;...A Szellem az Isten, és az 

ember az Ő képmása és hasonlatossága. Tehát az ember nem anyagi; az ember szellemi. 
 
3. 481 : 2-9 
 

Az ember Istennek, a Szellemnek van alárendelve és semmi másnak. Isten lénye végtelenség, 

szabadság, harmónia és határtalan boldogság. „Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság.” Miként az 

egykori főpapoknak, úgy az embernek is szabad „a szentélybe - [Isten országába] való 

bemenetel.” 
 
Az anyagi érzet sohasem segít a halandóknak, hogy megértsék a Szellemet, Istent. Az ember 

csakis a lelki érzet által észleli és szereti az Istenséget. 
 
4. 505 : 16-17, 20-28 
 

A Szellem nyújtja a megértést, amely felemeli a tudatot és minden Igazságba bevezet. ... A lelki 

érzet a lelki jó felismerése. A megértés a választóvonal a valóságos és a valótlan között. A lelki 
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megértés feltárja az Elmét - az Életet, Igazságot és Szeretetet - és demonstrálja az isteni érzetet, 

a Krisztusi Tudományban az univerzum szellemi bizonyítékát nyújtva.  
 

Ez a megértés nem intellektuális, nem iskolai végzettség eredménye; ez mindennek a 

világosságra került valósága. 

 

5. 312 : 31-1 (az első .-ig) 
 

Jézus lelki eredete és ahogyan ő az isteni Alapelvet demonstrálta, gazgadon felruházta őt és 

feljogosította a fiúságra a Tudományban. 
 

6. 315 : 11-24, 29-2 
 

Az emberek ellentétes és hamis nézetei elrejtették érzékük elől azt, hogy Krisztus Isten fia.  

Nem tudták felismerni az ő szellemi létezését. Anyagi elméjük harcban állt vele. Gondolataik 

halandó tévedéssel voltak tele, Isten Krisztus Jézus által megjelenített szellemi eszméje helyett. 

Isten hasonlatosságát a vétek által veszítjük szem elől, amely elhomályosítja az Igazság lelki 

érzetét; és ezt a hasonlatosságot csak akkor ismerjük fel, valósítjuk meg, amikor legyőzzük a 

vétket és bizonyítjuk az ember örökségét, Isten fiainak szabadságát. 
 

Jézus lelki eredete és megértése tette őt képessé a lét tényeinek demonstrálására, annak 

kétségbevonhatatlan bizonyítására, hogy hogyan semmisíti meg a lelki Igazság az anyagi 

tévedést, gyógyítja meg a betegséget, és győzi le a halált. 
 
Részben emberi formát hordozva (azaz, amint az halandó szempontból tűnt), emberi anya által 

megfoganva, Jézus a Szellem és a test közötti, az Igazság és a hiba közötti, közvetítő volt. Az 

isteni Tudomány útját magyarázva és demonstrálva a megváltás útjává lett mindazok számára, 

akik elfogadták szavait. 
 
7. 146 : 2-12 
 

Az ókori Keresztények gyógyítók voltak. Miért veszett el a Kereszténység ezen eleme? Azért, 

mert a vallási rendszereinket többé-kevésbé az orvosi rendszereink kormányozzák. Az első 

bálványimádás az anyagba vetett hit volt. Az iskolák a gyógyszerekben való hitet hozták divatba 

az Istenségben való hit helyett. Azáltal, hogy az anyagra bízták, hogy saját diszharmóniáját 

elpusztítsa, az egészség és harmónia feláldozásra került.  Az ilyen rendszerek híján vannak a 

lelki hatalom életerejének, amely által az anyagi érzet a Tudomány szolgálója lesz, és a vallás 

Krisztusszerűvé válik. 
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8. 97 : 17-20 
 

Minél anyagibb a hiedelem, annál nyilvánvalóbb annak a tévedése, amíg az isteni Szellem, mely 

tartományában legfelsőbb, minden anyagot ural, és az ember a Szellem, azaz saját eredeti 

lényének hasonlatosságában találtatik.  
 
9. 490 : 19-27 
 

„A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg,” Az emberi hiedelem - vagyis az 

úgynevezett anyagi érzékektől nyert tudás - az észszerű logika szerint az agyag felbomló 

elemeivel együtt az embert is megsemmisítené. Az ember természetének és eredetének 

tudományosan Keresztény magyarázata halhatatlan bizonysággal semmisít meg minden anyagi 

érzetet. Ez a halhatatlan bizonyság vezeti be a lét lelki érzetét, amit semmilyen más módon nem 

lehet elnyerni. 
 

10. 7 : 18-21 
 

Ha az embereket mindig a lelki érzet irányítaná, akkor az elragadtatás pillanatait magasztosabb 

tapasztalatok és jobb élet követnék. 
 

11. 14 : 1-11 
 

Ha érzet szerint a testtel vagyunk, és a mindenhatóságot egy testi, anyagi személynek tekintjük, 

akinél meghallgatásra várunk, akkor nem „vagyunk a testen kívül” és „jelen [otthon] az Úrral” a 

Szellem demonstrációjában. Nem szolgálhatunk „két úrnak”. „Jelen [otthon] lenni az Úrral” 

nem puszta érzelmi elragadtatást vagy hitet jelent, hanem az Élet tényleges demonstrálását és 

megértését, ahogyan az a Krisztusi Tudományban feltárul. Az „Úrral lenni” azt jelenti, hogy 

engedelmeskedünk Isten törvényének, hogy az isteni Szeretet - a Szellem, és nem az anyag - 

feltétlen kormányzása alatt állunk. 
 

12. 96 : 4-11 (a második .-ig) 
 

A Szeretet végül kijelöli a harmónia óráját, és bekövetkezik a szellemivé válás, mivel a Szeretet 

Szellem. Mielőtt a hiba [tévedés] teljesen megsemmisül, megszakítások lesznek az általános 

anyagi rutinban. A Föld sivár lesz és kietlen, de nyár és tél, vetés és aratás (noha megváltozott 

formákban) mindvégig - mindennek a végső lelkivé válásáig - folytatódni fognak. „A 

legsötétebb óra előzi meg a hajnalt.” 
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13. 14 : 12-30 
 

Ébredj egyetlen pillanatra annak tudatára, hogy az Élet és az értelem tisztán lelki - sem az 

anyagban, sem az anyagból való - és a test nem fog panaszkodni. Ha a betegség hiedelmében 

szenvedsz, hirtelen jól fogod magad érezni. A szomorúság örömre változik, amikor a test a lelki 

Élet, Igazság és Szeretet uralma alatt áll. Innen ered Jézus ígéretének reménye: „Aki hisz én 

bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem;” - [mert az Ego 

hiányzik a testből, és jelen van az Igazsággal és Szeretettel.] Az Úr imája a Lélek imája, nem az 

anyagi érzeté. 
 

Az anyagi élet hiedelmétől és álmától teljesen elkülönülve, van az isteni Élet, amely feltárja a 

lelki megértést, és annak tudatát, hogy az ember uralkodik az egész földön. Ez a megértés kiűzi 

a tévedést és meggyógyítja a beteget, és általa úgy beszélhetsz, „mint akinek hatalma van”. 

 

 



 

 

 

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 Krisztusi 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 
 

Krisztusi 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.) 

 


