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TÁRGY - SZELLEM 

 
 

ARANY SZÖVEG:  GALATÁKHOZ 5 : 25 

 

  
„Ha Lélekben élünk, Lélek szerint is járjunk.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Zsoltárok 47 : 2, 5, 7  

Zsoltárok 104 : 24, 30, 31 

 

 

2. Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval. 

 

5. Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsõségét, akit szeret. 

 

7. Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek! 

 

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

a te gazdagságoddal. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIALECKE  2022. FEBRUÁR 6., VASÁRNAPRA                                                                    7.2  

TÁRGY: SZELLEM 

            

 
Ezt a Biblialeckét 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. János 3 : 1-8 
 
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. 
 

2. János 4 : 5-7, 9-24 
 
5 és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz 

a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek. 
 
6 Ott volt Jákób forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. 
 
7 Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: "Adj innom!" 
 
9 A samáriai asszony ezt mondta: "Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én 

samáriai vagyok?" Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. 

 
10 Jézus így válaszolt: "Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: 

Adj innom!, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet." 
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11 Az asszony így szólt hozzá: "Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd 

az élő vizet? 
 
12 Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál, Jákóbnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebbõl 

ivott õ is, a fiai is és jószága is? 
 
13 Felele Jézus és monda néki: Mindaz, aki ebbõl a vízbõl iszik, ismét megszomjúhozik: 
 
14 Valaki pedig abból a vízbõl iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem 

szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz 

õ benne. 
 
15 Monda néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne 

jõjjek ide meríteni! 
 
16 Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jõjj ide! 
 
17 Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs 

férjem; 
 
18 Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad. 
 
19 Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. 
 
20 A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy 

Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. 
 
21 Jézus így válaszolt: "Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a 

hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 
 
22 Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a 

zsidók közül támad. 
 
23 De eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 
 
24 Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk." 
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3. János 20 : 24 (Tamás)-29 
 
24 Tamás pedig, egy a tizenkettõ közül, akit Kettõsnek hívtak, nem vala õ velök, amikor 

eljött vala Jézus. 
 
25 Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Õ pedig monda nékik: Ha nem 

látom az õ kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az 

én kezemet be nem bocsátom az õ oldalába, semmiképpen el nem hiszem. 
 
26 És nyolcz nap múlva ismét benn valának az õ tanítványai, Tamás is õ velök. Noha az ajtó 

zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek! 
 
27 Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd 

[ide] a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívõ. 
 
28 És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem! 
 
29 Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és 

hisznek. 
 

4. Galatákhoz 5 : 16-18, 22-25 
 
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. 
 
24 Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. 
 
25 Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. 
 

5. Rómaiakhoz 8 : 2 (a Krisztus)  
 
2 ...a Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bûn és a 

halál törvényétõl. 
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Tudomány és Egészség 
 

1. 109 : 32-7 
 

A Szellem három nagy igazsága, a mindenhatóság, a mindenütt jelenvalóság, a mindentudás - a 

Szellem, amely minden hatalommal bír, minden teret betölt, minden Tudományt alkot - örökre 

ellentmond a hiedelemnek, hogy az anyag tényleges lehet. Ezek az örök igazságok feltárják az 

ősi létezést mint Isten teremtésének ragyogó valóságát, amelyben mindazt, amit Ő teremtett, 

jónak nyilvánít az Ő bölcsessége. 
 

2. 222 : 31-13 
 

Meg kell semmisítenünk azt a hamis hiedelmet, hogy az élet és intelligencia az anyagban van, és 

magunkat arra kell építenünk, ami tiszta és tökéletes. Pál azt mondta: „Lélek szerint járjatok, és 

a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.” Előbb vagy utóbb megtanuljuk, hogy az ember véges 

képességeinek béklyóját az a káprázat kovácsolja, hogy az ember a Lélek helyett a testben él, a 

Szellem helyett az anyagban. 
 

Az anyag nem fejezi ki a Szellemet. Isten végtelen, mindenütt jelenlévő Szellem. Ha a Szellem 

minden, és mindenütt jelen van, akkor mi az anyag, és hol van? Ne felejtsd el, hogy az Igazság 

nagyobb a tévedésnél, és a nagyobb nem fér a kisebbe. A Lélek Szellem, és a Szellem nagyobb a 

testnél. Ha a Szellem egyszer a testben volt, a Szellem véges lenne, ezért nem lehetne Szellem. 
 

3. 140 : 4-22 
 

Azt, hogy isten egy testi lény, senki nem tudja igazán megerősíteni. A Biblia úgy mutatja be Őt, 

mint aki azt mondja: „Orczámat azonban ... nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén.” 

Nem anyagilag, hanem lelkileg ismerjük Őt mint isteni Elme, mint Élet, Igazság és Szeretet. 

Olyan mértékben engedelmeskedünk Neki, és imádjuk Őt, amilyen mértékben felfogjuk az 

isteni természetet és megértéssel szeretjük Őt, nem harcolva többé a testiség felett, hanem örülve 

Istenünk gazdagságának. A vallás akkor a szívé lesz, nem a fejé. Az emberiség nem lesz többé 

zsarnoki és eltiltó a szeretet hiányától - kiszűrve a szúnyogot és lenyelve a tevét. 
 

Csak annyira imádunk lelkileg, amennyire felhagyunk az anyagi imádással. A lelki áhítat a 

kereszténység lelke. Az anyag eszközével imádni pogányság. A zsidó és más rítusok csak 

jelképei és árnyékai az igazi imádásnak. „Az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az 

Atyát”. 
 

4. 317 : 16-21 következő oldal 
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Az ember egyénisége nem kevésbé kézzelfogható azért, mert lelki, és mert az élete nem az 

anyag szeszélyének van kiszolgáltatva. Lelki egyéniségének megértése az embert valósabbá és 

rettenthetetlenebbé teszi az igazságban, és lehetővé teszi számára, hogy legyőzze a bűnt, 

betegséget és halált. Urunk és Mesterünk megmutatta magát tanítványainak a sírból való 

feltámadását követően, mint ugyanaz a Jézus, akit a Kálvária tragédiája előtt szerettek. 

 

Az anyagias Tamásnak, aki az eszmei Megváltót a Szellem helyett az anyagban kereste, és aki a 

halhatatlanság biztosítékáért az anyagi érzékekhez és a testhez fordult inkább, mint a Lélekhez, 

Jézus bizonyítékot szolgáltatott, hogy változatlan volt a keresztrefeszítés után is. Ezen buta és 

kétkedő tanítványnak Jézus fizikai valóság maradt mindaddig, míg a föld lakója maradt. Tamás 

számára semmi más nem tehette a létezést valóságossá, mint az anyag látványa. Nem esett 

nehezére az anyagban hinni, de hogy felfogja a Szellem lényegiségét - hogy tudja, hogy semmi 

sem törölheti el az Elmét és halhatatlanságot, melyben a Szellem uralkodik - már nehezebb volt. 

 

A testi érzékek a betegségeket valóságokként definiálják; de a Szentírás kijelenti, hogy Isten 

teremtett mindent, miközben a testi érzékek azt jelzik, hogy az anyag betegséget okoz és az 

isteni Elme nem tudja és nem fogja meggyógyítani azt. Az anyagi érzékekből ered és azok 

támasztják alá mindazt, ami anyagi, valótlan, önző és lealjasult. Ezek a lelket a földbe, az életet 

a pokol tornácára helyeznék, és minden dolgot romlásra ítélnének. El kell hallgattatnunk az 

anyagi érzék ezen hazugságát a lelki érzék igazságával. Meg kell szüntetnünk azt a tévedést, 

amely a bűn és halál hiedelmét hozta, és amely eltörölné a mindenhatóság tiszta érzetét. 

 

Bűnösebb-e a beteg ember mindenki másnál? Nem! de amíg diszharmonikus, annyiban nem 

Isten képmása. Belefáradva anyagi hiedelmeikbe, melyekből oly sok szenvedés származik, a 

beteges emberek egyre lelkibbé válnak, ahogy a tévedés - vagy a hiedelem, hogy az élet az 

anyagban van - behódol a lelki Élet valóságának. 

 

5. 252 : 16-20, 31-8 

 

Az anyagi érzet a valóság arroganciájával felemeli hangját és azt mondja: 

 

Teljesen tisztességtelen vagyok, és ezt senki sem tudja. Csalhatok, hazudhatok, házasságtörést 

követhetek el, rabolhatok, gyilkolhatok és mézesmázos aljassággal elkerülöm, hogy 

felfedezzenek. 

 

A Szellem ennek az ellenkezőjéről tanúskodva az mondja: 
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Én Szellem vagyok. Az ember, akinek az érzékei szellemiek, az én hasonlatosságom. Ő a 

végtelen megértést tükrözi vissza, mert Én a Végtelenség vagyok. A szentség szépsége, a lét 

tökéletessége, az elmúlhatatlan dicsőség - mind az Enyém, mert Én vagyok Isten. 

Halhatatlanságot adok az embernek, mert Én vagyok az Igazság. Én foglalok magamba és 

juttatok minden boldogságot, mert Én vagyok a Szeretet. Én életet adok, kezdet és vég nélkül, 

mert Én vagyok az Élet. Én vagyok a legfelsőbb és én adok mindent, mert Én vagyok az Elme.  

Én vagyok mindennek a szubsztanciája, mert Én Vagyok aki Vagyok. 

 

6. 492 : 3-6 

 

A helyes érveléshez egyetlen tényt tartsunk észben, mégpedig a lelki létezést. Valójában nincs 

más létezés, mivel az Élet nem egyesíthető hasonlótlanságával, a halandósággal. 

 

7. 471 : 13-20 

 

El kell fogadni az isteni Tudomány tényeit - bár ezen tények bizonyítékát nem támasztja alá a 

gonosz, az anyag vagy az anyagi érzet - mivel a bizonyítékot, hogy Isten és ember együtt 

léteznek, teljesen alátámasztja a lelki érzet. Az Ember Isten tükröződése most és mindig is az 

volt. Isten végtelen, ezért örökké jelenlévő, és nincs más hatalom vagy jelenlét. Ezért a 

világegyetem lelkisége a teremtés egyetlen ténye. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.) 

 


