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TÁRGY - LÉLEK 

 
 

ARANY SZÖVEG:  ZSOLTÁROK 34 : 22 

 

  
„Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét,  

és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Zsoltárok 34 : 2-6, 22 

 

 

2. Áldom az Urat minden idõben, dicsérete mindig ajkamon van! 

 

3. Dicsekedik lelkem az Úrban; [s] hallják ezt a szegények és örülnek. 

 

4. Dicsõítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az õ nevét! 

 

5. Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmembõl kimentett engem. 

 

6. Akik õ reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul. 

 

23. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.  
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 121 : 1-8 

 
1 Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.  

 
2 Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. 

 
3 Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ. 

 
4 Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!     

 
5 Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől.   

 
6 Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. 

 
7 Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. 

 
8  Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké! 

 

2. Józsué 22 : 1 (hivatá)-6 

 
1 hivatá Józsué a Rúbenitákat, a Gáditákat és a Manassé fél nemzetségét, 

 
2 És monda nékik: Ti megtartottátok mindazt, amit Mózes, az Úrnak szolgája parancsolt 

néktek, és hallgattatok az én szómra mindenben, amit parancsoltam néktek; 

 
3 Nem hagytátok el a ti atyátokfiait immár sok nap óta mind e mai napig, és megtartottátok 

a megtartandókat, az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatját. 

 
4 Most pedig nyugodalmat adott az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiainak, amint megmondta 

vala nékik; most azért térjetek vissza, és menjetek a ti sátraitokba, a ti örökségteknek 

földére, amelyet Mózes, az Úrnak szolgája adott vala néktek túl a Jordánon. 

 
5 Csak igen vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot és a törvényt, amelyet 

parancsolt néktek Mózes, az Úrnak szolgája, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, és 

járjatok minden õ útján, és tartsátok meg az õ parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá, és 

szolgáljatok néki teljes szívetekbõl és teljes lelketekbõl. 
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6 És megáldá õket Józsué, azután elbocsátá õket, és elmenének az õ sátraikba. 
 

3. Józsué 23 : 1-6, 14 
 
1 Lõn pedig sok nappal azután, hogy nyugodalmat adott vala az Úr Izráelnek minden õ 

körülötte lévõ ellenségeitõl: megvénhedék Józsué és megidõsödék.  
 
2 Elõhívá ekkor Józsué az egész Izráelt, annak véneit, fejeit, bíráit és felügyelõit, és monda 

nékik: Én megvénhedtem és megidõsödtem. 
 
3 Magatok is láttatok mindent, amit az Úr, a ti Istenetek mind eme népekkel cselekedett ti 

elõttetek; mivelhogy maga az Úr, a ti Istenetek harczolt érettetek. 
 
4 Ímé elosztám néktek sors által a fennmaradt népeket örökségül a ti nemzetségeitek 

szerint, a Jordántól kezdve, és mindazokat a népeket, amelyeket kipusztítottam, és a nagy 

tengert is napnyugat felõl. 
 
5 Az Úr pedig, a ti Istenetek kiûzi õket a ti orczátok elõl, és kiûzi õket ti elõletek, hogy 

örököseivé legyetek az õ földüknek, amint megmondotta vala néktek az Úr, a ti Istenetek. 
 
6 Legyetek azért igen erõsek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek mind azt, ami meg 

van írva a Mózes törvényének könyvében; hogy el ne távozzatok attól se jobbkézre, se 

balkézre; 
 
14 Én pedig ímé megyek már a minden földinek útján: Tudjátok meg azért teljes szívetek és 

teljes lelketek szerint, hogy egy szó sem esett el mindama jó szóból, amelyeket az Úr, a ti 

Istenetek szólott vala felõletek. Minden betelt rajtatok, egy szó sem esett el azokból! 
 

4. Ézsaiás 58 : 10-12 
 
10 Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a 

sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. 
 
11 És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat 

megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el 

nem fogy. 

 
12 És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás 

építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. 
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5. Máté 16 : 21-28 

 
21 Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell 

menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és 

harmadnapon föltámadni. 

 
22 Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte: "Isten mentsen, Uram, ez nem történhet 

meg veled!" 

 
23 Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez: "Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, 

mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint." 

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

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

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

érettem, megtalálja azt. 

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

vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? 

 
27 Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor 

megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. 

 
28 Bizony mondom néktek: Azok között, akik itt állanak, vannak némelyek, akik nem 

kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek Fiát eljőni az ő országában. 

 

6. Jeremiás siralmai 3: 24-26  

 
24 Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. 

 
25 Jó az Úr azoknak, akik várják õt; a léleknek, amely keresi õt. 

 
26 Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. 

 

Tudomány és Egészség 
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1. 6 : 14-16 

 

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

Alapelvét. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 587 : 25-27 

 

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

tökéletes boldogság; a Lélek atmoszférája. 

 

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.) 

 


