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TÁRGY —VALÓTLANSÁG 

 
 

ARANY SZÖVEG:  II KORINTUSIAKHOZ 4 : 6 

 

 
 

„Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon,  

õ gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének  

a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  ZSOLTÁROK 91 : 2, 3, 5, 6, 9-11 

 

 

2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom! 

 

3. Mert õ szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.  

 

5. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;  

 

6. A dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít.   

 

9. Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:  

 

10. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;  

 

11. Mert az õ angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.  
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Jakab 1 : 17 

 
17 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától 

száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. 

 

2. Zsoltárok 46 : 1-3 (első .-ig), 4, 5 

 
1 Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban. 

 
2 Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:  

 
3 Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. 

 
4 Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.  

 
5 Az Isten õ közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor. 

 

3. Márk 3 : 7 (Jézus) (.-ig), 10 

 
7 Jézus ezután visszavonult tanítványaival a Galileai-tó mellé. 

 
10 Ugyanis nagyon sok embert meggyógyított, ezért akik valamilyen betegségben 

szenvedtek, mind igyekeztek a közelébe férkőzni, hogy megérinthessék. 

 

4. Márk 5 : 21 (, -ig), 22, 23, 35, 36, 38-41 (első :-ig ), 41 (Leányka), 42 

 
21 mikor Jézus a bárkával a tó túlsó partjához ért, nagy tömeg gyűlt köré, 

 
22 Odajött hozzá Jairus, aki a helyi zsinagóga egyik vezetője volt. A lábához borult, 

 
23 és így könyörgött: „A leányom haldoklik. Kérlek, gyere el hozzám, tedd rá a kezed, hogy 

meggyógyuljon és éljen!” 
 
35 Még beszélt, amikor küldöttek érkeztek Jairus házából, és ezt mondták: „A leányod 

meghalt, nincs miért tovább fárasztanod a Mestert!” 
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36 Jézus azonban meghallotta, amit mondtak, és így biztatta Jairust: „Ne rémülj meg, csak 

higgy!” 
 
38 És méne a zsinagóga fejének házához, és látá a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót. 
 
39 És bemenvén, monda nékik: Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem 

alszik. 
 
40 Az emberek azonban kinevették. Õ pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vevé a 

gyermeknek atyját és anyját és a vele levõket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik 

vala. 
 
41 És megfogván a gyermeknek kezét, monda néki: Leányka, néked mondom, kelj föl.  
 
42 És a leányka azonnal fölkele és jár vala. Mert tizenkét esztendős vala. És nagy 

csodálkozással csodálkozának. 
 

5. Márk 6 : 1 (to ;) 
 
1 És kiméne onnét, és méne az õ hazájába, és követék õt az õ tanítványai. 
 

6. János 8 : 2, 26, 31-34, 39 (Ha), 40, 44, 56, 59 
 
2 Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, 

tanítja vala őket. 
 
26 Sok beszélni és ítélni valóm van felőletek: de igaz az, aki küldött engem; és én azokat 

beszélem a világnak, amiket tőle hallottam vala.  
 
31 Monda azért Jézus a benne hivő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, 

bizonnyal az én tanítványaim vagytok;  
 
32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. 

 
33 Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon 

mondod te, hogy szabadokká lesztek? 
 
34 Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, 

szolgája a bűnnek. 
 
39 Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. 
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40 Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet 

az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.  
 
44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni.  Az 

emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen õ benne 

igazság.  Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. 
 
56 Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült. 
 
59 Köveket ragadának azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a 

templomból, átmenvén közöttük; és ilyen módon eltávozék. 
 

7. Efézusiakhoz 5 : 14 (Serkenj) 
 
14 Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és Krisztus világossága ragyog rád. 
 

8. János 3: 19 
 
19 Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a 

sötétséget, mint a világosságot; mert az õ cselekedeteik gonoszak valának. 
 

9. II Korintusiakhoz 6 : 14-18 
 
14 Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és 

hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? 
 
15 És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? 
 
16 Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élõ Istennek temploma 

vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik 

Istenök, és ők én népem lesznek.   

 
17 Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne 

illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, 
 
18 És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható 

Úr. 
 

10. Efézusiakhoz 6 : 10-13 
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10 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az õ hatalmas erejében. 
 
11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden 

ravaszságával szemben. 
 
12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 

hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, 

melyek a magasságban vannak. 
 
13 Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama 

gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 472 : 24 (Minden)-26 
 

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az amit Ő 

teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik. 
 

2. 275 : 10-19 
 

Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy 

Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted. Szellem, Élet, Igazság, Szeretet 

egyként léteznek - és Isten Szentírásbeli nevei. Minden szubsztancia, intelligencia, bölcsesség, 

létezés, halhatatlanság, ok és okozat Istenhez tartozik. Ezek az Ő jellemzői, a végtelen, isteni 

Alapelv, Szeretet örök megtestesülései. Semmilyen bölcsesség nem bölcs, csak az Ő 

bölcsessége; semmilyen igazság nem igaz, semmilyen szeretet nem szeretetteli, semmilyen élet 

nem Élet, csak az isteni; semmilyen jó nincs, csak amelyet Isten ad. 
 

3. 207 : 20-26 
 

Csak egy eredendő ok van. Tehát nem létezhet okozat semmi más okból, és nem lehet valóság 

semmiben, ami nem ebből a nagyszerű és egyedüli okból fakad. A bűn, betegség, kór és halál 

nem tartoznak a létezés Tudományához. Ezek hibák, melyek feltételezik az Igazság, Élet vagy 

Szeretet hiányát. 
 

4. 215 : 15-21 
 

Néha hajlamosak vagyunk elhinni, hogy a sötétség ugyanolyan valóságos, mint a fény; de a 

Tudomány megerősíti, hogy a sötétség csak a fény hiányának halandó érzéke, amelynek 
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eljövetelekor a sötétség elveszti a valóság látványát. Tehát a bűn és szomorúság, betegség és 

halál a feltételezett hiányai az Életnek, Istennek, és a hiba fantomjaiként menekülnek az igazság 

és szeretet elől. 
 

5. 91 : 16-10 
 

Az anyagi önazonosságban elmerülve, az Élet vagy Elme szubsztanciáját csak halványan fogjuk 

fel és tükrözzük. Az anyagi önazonosság tagadása segíti az ember lelki és örök egyéniségének 

felismerését, és megsemmisíti az anyagból vagy az úgynevezett anyagi érzékek által szerzett 

téves tudást. 
 
Egyes hibás alaptételeket itt érdemes megvizsgálni annak érdekében, hogy a szellemi tények 

jobban érthetőek legyenek. 
 
A hiedelem első téves alaptétele, hogy szubsztancia, élet és intelligencia Istentől külön léteznek.  
 
A második téves alaptétel, hogy az ember elmebeli és anyagi is.  
 
A harmadik téves alaptétel az, hogy az elme gonosz és jó is; míg a valódi Elme nem lehet 

gonosz vagy a gonosz eszköze, mivel az Elme Isten. 
 
A negyedik téves alaptétel az, hogy az anyag intelligens, és hogy az embernek van egy anyagi 

teste, amely saját maga része. 
 
Az ötödik téves alaptétel, hogy az anyag magába foglalja az élet és halál eredetét - hogy az 

anyag nem csak, hogy képes gyönyört és fájdalmat tapasztalni, hanem képes ezen érzékeléseket 

nyújtani is. Ezen utolsó alaptételbe burkolt illúzióból ered a halandó testek felbomlása, az 

úgynevezett halálban. 
 
Az Elme nem egy koponyában lévő entitás, melynek hatalma van most és örökké vétkezni. 
 
6. 92 : 25-31 
 

Pirulnunk kellene, amikor valósnak hívunk valamit, ami csak egy tévedés. A gonosz alapja az 

Istenen kívül valami másban való hitre támaszkodik. Ez a hiedelem hajlamos két ellenkező erőt 

támogatni, ahelyett, hogy egyedül az Igazság követelményeit ösztönözné. Az a gondolati hiba, 

hogy a tévedés valóságos lehet, amikor az csupán az igazság hiánya, a hiba fölényéhez való 

hithez vezet. 

 

7. 191 : 28-32 
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Az illuzórikus érzékeknek tetszhet a saját ellentétükhöz való vonzódás, de a Keresztény 

Tudományban, az Igazság soha nem vegyül a hibával. Az Elmének nincs rokonsága az 

anyaggal, és így az Igazság képes kiűzni a test betegségeit. 

 

8. 546 : 23-26 

 

A Keresztény Tudomány egy anyagias korszakra virrad. A létezés nagyszerű szellemi tényei, 

mint a fénysugarak világítanak a sötétségben, bár a sötétség, nem értve őket, tagadhatja azok 

valóságát. 

 

9. 323 : 24-27 

 

Az igaz eszme Istenről az, ami elhozza az Élet és Szeretet tényleges megértését, megfosztja a 

sírt diadalától, eltöröl minden vétket és azt a téveszmét, hogy más elmék léteznek, és 

megsemmisíti a halandóságot. 

 

10. 324 : 32-7 

 

Jézus lényegében azt mondta: „Aki hisz énbennem, soha nem hal meg.” Azaz, az, aki felismeri 

az Élet igaz eszméjét, elveszti a halálban való hitét. Az, aki a jó igaz eszméjét hordozza, elveszti 

a gonosz minden érzetét, és ezen okból kifolyólag, bevezetést nyer a Szellem halhatatlan 

valóságaiba. Az ilyen ember az Életben lakozik - életben, melyet nem az élet fenntartására 

képtelen testből szerez, hanem az Igazságból, mely saját halhatatlan eszméjét bontakoztatja ki. 

 

11. 242 : 9-14 

 

Csakis egy út vezet a mennyországba, harmóniába, és a Krisztus az isteni Tudományban 

megmutatja nekünk ezt az utat. Ez az út pedig, nem ismerni semmilyen más valóságot - nem 

tudni mást az életről - mint a jót, Istent és az Ő visszatükröződését, és felülemelkedni az érzékek 

úgynevezett fájdalmain és gyönyörein. 

 

12. 368 : 2-5, 14-19 

 

A Tudomány által inspirált magabiztosság abban a tényben gyökerezik, hogy az Igazság valós és 

a tévedés valótlan. A tévedés gyáva az Igazság előtt. 

 

Amikor eljutunk oda, hogy jobban bízunk a létezés igazságában, mint a tévedésben, jobban 

hiszünk a Szellemben, mint az anyagban, jobban hiszünk az életben, mint a halálban, nagyobb a 
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hitünk Istenben, mint az emberben, akkor nem lesz olyan anyagi feltevés, amely meggátolna 

bennünket abban, hogy meggyógyítsuk a betegeket és megsemmisítsük a hibát. 

 

13. 494 : 25-29 

 

Az embert illető következő két teória közül melyiket vagy kész elfogadni? Az egyik a halandó 

bizonyság, változó, haldokló, valótlan. A másik az örök és valós bizonyíték, amely az Igazság 

pecsétjét hordozza, és melynek ölében halhatatlan gyümölcsök halmozódnak magasan. 

 

14. 495 : 14-24 

 

Amikor a betegség vagy bűn illúziója kísért, ragaszkodj kitartóan Istenhez és az Ő eszméjéhez. 

Ne hagyd, hogy az Ő hasonlatosságán kívül bármi más foglalja el a gondolataidat. Ne hagyd, 

hogy akár a félelem, akár a kétség elhomályosítsa tiszta érzékedet és nyugodt bizalmadat arról, 

hogy a harmonikus élet elismerése - amilyen az Élet örökké - elpusztíthatja az abban való 

bármely fájdalmas érzetet vagy hiedelmet, ami nem az Élet. Engedd, hogy a testi érzékek helyett 

a Keresztény Tudomány támogassa a létezésről való megértésedet, és ez a megértés kitölti majd 

a tévedés helyét Igazsággal, lecseréli a halandóságot halhatatlansággal és elnémítja a 

diszharmóniát harmóniával. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.) 

 


