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TÁRGY - LÉLEK 

 
 

ARANY SZÖVEG: Példabeszédek 11 : 17 

 

  
„Önmagával tesz jót a szeretet embere, a kegyetlen pedig saját magának árt.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 23 : 1-6 

 

 

1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 

 

2. [A Szeretet] füves legelőkön nyugtat engem, [és] a [Szeretet] csendes vizekhez terelget 

engem. 

 

3. az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért. 

 

4. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem 

vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. 

 

5. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig 

van poharam. 

 

6. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában 

lakozom hosszú ideig. 

 

 

 

 

 

 



BIBLIA  LECKE  2021. FEBRUÁR 14., VASÁRNAPRA                                                                    7.2  

TÁRGY: LÉLEK 

            

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

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

című könyvből való Korrelatív Szakaszokat tartalmaz. 
 

 

LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 103 : 1-4 
 
1 Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.     
 
2. Lelkem, áldjad az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled! 
 
3. Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből, 
 
4 Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 
 

2. 5 Mózes 1 : 3 (elbeszélte) 
 
3 elbeszélte Mózes Izráel fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr, 
 

3. 5 Mózes 11 : 13-21 
 
13 Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek, ha szeretni 

fogjátok Isteneteket, az Urat, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, 
 
14 akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és kései esőt, és betakaríthatod 

gabonádat, mustodat és olajodat. 
 
15 Adok füvet a meződre állataidnak, és te is ehetsz, és jóllakhatsz. 
 
16 Vigyázzatok, hogy szívetek el ne csábítson benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok 

más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt, 
 
17 mert akkor fellángol az Úr haragja ellenetek, bezárja az eget, nem lesz eső, és a föld nem 

hozza meg termését, ti pedig hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az Úr ad nektek. 
 
18 Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket, kössétek jelül a kezetekre, és 

legyenek fejdíszként a homlokotokon. 

 
19 Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha 

lefekszel, és ha felkelsz. 
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20 Írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra, 
 
21 hogy hosszú ideig éljetek, és éljenek fiaitok is azon a földön, amelyről megesküdött az Úr 

atyáitoknak, hogy nekik adja, amíg csak ég lesz a föld fölött. 
 

4. Ézsaiás 26 : 8, 9 
 
8 Ítéleted idején is benned reménykedtünk, Uram, neved dicséretére vágyott a lelkünk. 
 
9 Lelkem hozzád vágyódik éjjel, teljes szívből kereslek téged. Mert ha ítéletet tartasz a 

földön, igazságot tanulnak a világ lakói. 
 

5. I Krónikák 22 : 7 (Dávid)-12, 17-19  
 
7 Ezt mondta Dávid Salamonnak: Fiam, én magam szándékoztam házat építeni Istenem, az 

Úr nevének tiszteletére. 
 
8 De az Úr igéje így szólt hozzám: Sok vért ontottál, nagy háborúkat viseltél. Nem 

építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert sok vért ontottál ki előttem a földre. 
 
9 De fiad fog születni, ő a nyugalom embere lesz, mert nyugalmat adok neki a körülötte 

levő összes ellenségtől. Salamon lesz a neve, mert békességet és nyugalmat adok 

Izráelnek az ő idejében. 
 
10 Ő épít majd házat nevem tiszteletére. Ő a fiam lesz, és én atyja leszek, és örökre 

megszilárdítom királyi trónját Izráelben. 
 
11 Most hát, fiam, az Úr legyen veled, hogy sikeresen fölépíthesd Istenednek, az Úrnak a 

házát, ahogyan kijelentette rólad. 
 
12 Bárcsak adna neked az Úr észt és értelmet, amikor Izráel fölé rendel, hogy megtartsd 

Istenednek, az Úrnak a törvényét! 
 
17 Izráel összes vezetőinek pedig megparancsolta Dávid, hogy segítsenek fiának, 

Salamonnak: 

 
18 Bizony veletek volt Istenetek, az Úr, és nyugalmat adott nektek mindenfelől! Mert 

kezembe adta az ország lakóit, és meghódolt az ország az Úr előtt és az ő népe előtt. 
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19 Most azért igyekezzetek szívvel-lélekkel keresni Isteneteket, az Urat. Fogjatok hozzá, és 

építsétek föl Istennek, az Úrnak a szentélyét, hogy bevihessétek az Úr szövetségládáját és 

az Isten szentélyének az edényeit abba a templomba, amely az Úr neve tiszteletére épül. 
 

6. Márk 12 : 28 (az írástudók) (egy-ig), 28 (megkérdezte) -34 (első .-ig) 
 
28 ... az írástudók közül egy ... megkérdezte tőle: "Melyik a legfőbb az összes parancsolat 

közül?" 
 
29 Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi 

Istenünk egy Úr. 
 
30 Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből 

és teljes erődből. Ez az első parancsolat. 
 
31 A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más 

ezeknél nagyobb parancsolat. 
 
32 Az írástudó ezt mondta neki: "Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és 

rajta kívül nincsen más; 
 
33 és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük 

felebarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál." 
 
34 Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: "Nem vagy messze az 

Isten országától.” 
 

7. Ézsaiás 61 : 10-11 
 
10 Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába 

öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint 

menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. 
 
11 Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd 

igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. 
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Tudomány és Egészség 
 

1. 6 : 14-16 

 

Ahhoz, hogy elérjük a mennyországot, a létezés harmóniáját, meg kell értenünk a létezés isteni 

Alapelvét. 

 

2. 587 : 25-27 

 

MENNYORSZÁG.  Harmónia; a Szellem uralma; az Alapelv általi kormányzás; spiritualitás; 

tökéletes boldogság; a Lélek atmoszférája. 

 

3. 120 : 4-6 

 

A Lélek vagy Szellem az Isten, változtathatatlan és örök; és az ember együttlétezik a Lélekkel, 

Istennel és tükrözi azt, mert az ember Isten képmása. 

 

4. 477 : 22-29 

 

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. 

Az ember a Lélek kifejez(őd)ése. Az indiánok meglátták az alapul fekvő valóság néhány 

sugarát, amikor egy bizonyos szép tavat a „Nagy Szellem mosolyá”-nak neveztek el. 

 

5. 390 : 4-11 

 

Nem tagadhatjuk, hogy az Élet önfenntartó, és soha nem szabadna tagadnunk a Lélek 

örökkévaló harmóniáját csupán azért, mert a halandó érzékek számára látszólagos diszharmónia 

van. Isten, az isteni Alapelv általunk való meg nem értése az, ami látható diszharmóniát okoz, és 

az Ő helyes megértése helyreállítja a harmóniát. Az Igazság végül mindannyiunkat arra késztet 

majd, hogy felváltsuk az érzékek élvezeteit és fájdalmait a Lélek örömeivel. 

 

6. 311 : 7-25 

 

A Lélek halhatatlan, mert Szellem, amelynek nincs önpusztító eleme. Az ember lelkileg 

elveszett-e? Nem, ő csak egy anyagi érzetet veszíthet el. Minden vétek a testből ered. Nem lehet 

lelki. A bűn itt, vagy a túlvilágon, csak addig létezik, amíg fennáll az anyagban lévő Elme 

káprázata. A bűn érzete, és nem a bűnös lélek az, amely elvész. A gonoszt a jó érzete semmisíti 

meg. 
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Azon hamis feltevés által, hogy a lélek az érzetben és az elme az anyagban lakozik, a hiedelem a 

lélek - a szellemi igazság - ideiglenes elvesztésének vagy hiányának érzetébe téved. A tévedés 

ezen állapota a halandó álom, amely szerint az élet és szubsztancia anyagban létezik, ez pedig a 

létezés halhatatlan valóságának az egyenes ellentéte. Amíg azt hisszük, hogy a lélek vétkezhet, 

vagy hogy a halhatatlan Lélek a halandó testben van, addig soha nem érthetjük meg a létezés 

Tudományát. Amikor az emberiség megérti ezt a Tudományt, ez lesz az Élet törvénye az ember 

számára - mégpedig a Lélek magasabb törvénye, mely az anyagi érzéken felülkerekedik a 

harmónia és halhatatlanság által. 

 

7. 427 : 2-7 

 

Az Élet a Lélek törvénye, igen, az Igazság szellemének törvénye, és a Lélek soha nincs 

képviselője nélkül. Az ember egyéni léte éppúgy nem halhat meg vagy tűnhet el a tudatlanságba, 

mint a Lélek, mivel mindkettő halhatatlan. 

 

8. 307 : 25 (Az)– 30 

 

Az isteni Elme az ember lelke, és az Elme uralmat ad az embernek minden felett. Az ember nem 

anyagi alapon lett teremtve és arra sincs parancsa, hogy anyagi törvényeknek engedelmeskedjen, 

amelyeket a Szellem soha nem alkotott; az ő hatásköre a szellemi törvényekben, az Elme 

magasabb jogában van.  

 

9. 302 : 15 (a harmonikus)– 24 

 

...a harmonikus és halhatatlan ember mindig is létezett, és mindig az anyagban létező bármely 

élet, szubsztancia és intelligencia halandó illúzióján túl van és felette áll. Ez a megállapítás 

tényen alapszik és nem mesén. A létezés Tudománya feltárja, hogy az ember tökéletes, mint 

ahogy az Atya is tökéletes, mert a lelki ember Lelke vagy Elméje Istenben van, a minden lét 

isteni Alapelvében, és mivel ezt a valódi embert a Lélek kormányozza az érzék helyett, a 

Szellem törvénye, nem pedig az anyag úgynevezett törvényei.   

 

10. 322 : 3-13 

 

Amikor a megértés az élet és intelligencia álláspontjait az anyagiról egy szellemi alapra váltja, 

elérjük az Élet realitását, a Lélek kontrollját az érzék felett, és a Kereszténységet vagy Igazságot 

saját isteni Alapelvében ismerjük majd fel. Ennek kell lennie a csúcspontnak, mielőtt a 

harmonikus és halhatatlan embert elérjük és annak képességei feltáródnak. Azon roppant munka 

fényében, amelyet azt megelőzően kell elvégeznünk, hogy az isteni Tudomány felismerése 
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eljöhet, nagyon fontos, hogy gondolatainkat az isteni Alapelv felé fordítsuk, hogy a véges 

hiedelem felkészülhessen a tévedés feladására. 

 

11. 60 : 24-11 

 

Egy rossz hallású fül harmóniának nevezi a diszharmóniát, mert nem értékeli az összhangot. Így 

a fizikai érzék, mivel nem ismeri fel a lét igazi boldogságát, hamis alapzatra helyezi azt. A 

Tudomány helyesbíteni fogja a diszharmóniát, és megtanít bennünket az élet édesebb 

harmóniáira. 

 

A Léleknek végtelen forrásai vannak, amelyekkel megáldja az emberiséget, és a boldogságot 

hamarabb nyernénk el, és biztosabban a miénk maradna, ha a Lélekben keresnénk. Egyedül a 

magasztosabb örömök elégíthetik ki a halhatatlan ember vágyódásait. Nem korlátozhatjuk a 

boldogságot a személyes érzet határain belülre. Az érzékek nem nyújtanak valódi örömet. 

 

Az emberi érzelmekben a jónak túlsúlyban kell lennie a gonosz felett, és a lelkinek az állati 

felett, különben a boldogságot soha nem éri el. Ennek a mennyei állapotnak az elnyerése 

nemesebbé tenné utódainkat, csökkentené a bűnözést és magasabb célok felé irányítaná 

törekvéseinket. A bűn minden völgyét fel kell tölteni, és az önzés minden hegyét el kell hordani, 

hogy Istenünk országútja elkészülhessen a Tudományban. 

 

12. 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.  

 

13. 9 : 17-24 

 

„Szere[ted] azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és 

teljes erődből”? Ez a parancsolat sokat magába foglal, még valamennyi csupán anyagi érzékelés, 

vonzalom és imádás feladását is. Ez a Kereszténység El Doradója. Magába foglalja az Élet 

Tudományát, és csak a Szellem isteni irányítását ismeri el, amelyben a Lélek a mesterünk, és az 

anyagi érzetnek és emberi akaratnak nem lesz helye. 

 

14. 273 : 18 csak 

 

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 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.) 

 


