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

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

című könyvből való Korrelatív Szakaszokat tartalmaz. 
 

 

 

 
VASÁRNAP 2020. MÁRCIUS 29. 

 
 

TÁRGY —VALÓSÁG 

 
 

ARANY SZÖVEG:  JÁNOS 19 : 11 

 

 
 

“Semmi hatalmad sem volna rajtam,  

ha felülről nem adatott volna néked.” - Krisztus Jézus  

 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Rómaiakhoz 13 :  1  

                   I Krónikák 29 : 11, 12  

         Zsoltárok 145 : 10–13 
 
 

1. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, 

hanem csak Istentől.   
 

11. Oh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, 

valami a mennyben és a földön van, [tied]! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel 

magadat, hogy légy minden fejedelmek felett!  
 

12. A gazdagság és a dicsőség mind te tőled [vannak,] és te uralkodol mindeneken; a te 

kezedben van mind az erősség és mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek 

felmagasztaltatása és megerősíttetése.  
 

10. Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.  
 

11. Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.  
 

12. Hogy tudtul adják az ember fiainak az õ hatalmát, és az õ országának fényes dicsőségét.  
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13. A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart.  

 

LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. I Mózes 1 : 1, 3, 7 (,-ig), 21 (a 2. ,-ig) ,), 26 (uralkodjék-ig), 27 (,-ig), 31 (az első .-ig) 
 
1 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 
 
3  És monda Isten: Legyen világosság: és lõn világosság. 
 
7 Teremté tehát Isten a mennyezetet,  
 
21 És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindenféle ... nyüzsgő élőlényeket,  
 
26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék 

... 
 
27 Teremté tehát az Isten az embert az ő saját képére, 
 
31 És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.  
 

2. Ézsaiás 43 : 10, 11, 13 
 
10 Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr; és szolgám, akit elválasztottam, hogy 

megtudjátok és higgyetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem 

alkottatott, és utánam nem lesz! 
 
11 Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító! 

 
13 Mostantól fogva is én az leszek, és nincs, aki az én kezemből kimentsen; Én cselekszem, 

és ki változtatja azt meg? 
 

3. Máté 4 : 23  
 
23 És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, 

és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és 

mindenféle erőtelenséget a nép között. 
 

4. Máté 9 : 1-8  
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1 Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. 

 
2 És íme, vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a 

bénához: "Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid." 

 
3 Ekkor néhány írástudó így szólt magában: "Ez Istent káromolja."  

 
4 Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: "Miért gondoltok gonoszt 

szívetekben? 

 
5 Ugyan mi könnyebb, ezt mondani: Megbocsáttattak bűneid! - vagy ezt mondani: Kelj fel, 

és járj!? 

 
6 Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a 

földön: Kelj fel - így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!" 

 
7 Az pedig felkelt, és hazament. 

 
8 Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket; és dicsőítették az Istent, aki ilyen 

hatalmat adott az embereknek. 

 

5. Máté 21 : 23  

 
23 Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt 

odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle: "Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta 

neked ezt a hatalmat?" 

 

6. Máté 22 : 15, 29  

 
15 Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják tőrbe. 

 
29 Jézus így válaszolt nekik: "Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az 

Isten hatalmát. 

 

7. János 14 : 10 (Azokat), 12 (az első ;-ig)  

 
10 Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya 

pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. 
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12 "Bizony, bizony, mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a 

cselekedeteket, amelyeket én cselekszem;  
 

8. Apostolok Cselekedetei 3 : 1, 2, 4, 6-8, 11, 12  
 
1 Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, 

kilenczre. 
 
2 És hoznak vala egy embert, ki az õ anyjának méhétõl fogva sánta vala, kit minden nap le 

szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát 

azoktól, akik bemennek a templomba. 
 
4 Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz mi reánk! 
 
6 Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem amim van, azt adom 

néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! 
 
7 És õt jobbkezénél fogva felemelé, és azonnal megerõsödének az õ lábai és bokái. 
 
8 És felszökvén, megálla és jár vala és beméne õ velök a templomba, járkálva és szökdelve 

és dícsérve az Istent. 
 
11 Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, aki meggyógyult, az egész nép 

álmélkodva összefuta õ hozzájok a tornáczba, mely Salamonénak neveztetik. 
 
12 Mikor pedig ezt látta Péter, monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy 

mit néztek mi reánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, 

hogy az járjon?  
 

9. II Péter 1 : 2, 3, 16 
 
2 Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak 

megismerésében. 
 
3 Mivelhogy az õ isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és 

kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és 

hatalmával elhívott; 
 
16 Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus 

hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az õ nagyságának. 
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10. Efézusiakhoz 1 : 16 (– adni), 17, 18 (,-ig), 19, 21  
 
16 Nem szűnöm meg hálát adni ... 

 
17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek 

bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Õ megismerésében; 

 
18 És világosítsa meg értelmetek szemeit,  

 
19 És mi az Õ hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Õ hatalma erejének 

ama munkája szerint, 

 
21 Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, 

mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: 

 

11. Efézusiakhoz 3 : 14, 15, 20, 21  

 
14 Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, 

 
15 Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, 

 
20 Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem 

mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, 

 
21 Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre 

örökkön örökké. Ámen! 

 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 478 : 26-27 

 

Kizárólag az valós, ami Istent tükrözi. 

 

2. 228 : 25 csak  

 

Istenen kívül nincs semmilyen erő. 

 

3. 207 : 20-23 
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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. 

 

4. 108 : 19-29 

 

Amikor látszólag közel a halandó létezés határához, már a halál árnyékának völgyében álltam, 

megtanultam az isteni Tudomány ezen igazságait: hogy minden valódi létezés Istenben, az isteni 

Elmében van, és hogy az Élet, Igazság és Szeretet teljhatalmú és örökké jelenlévő; hogy az 

Igazság ellentéte, melyet tévedésnek, bűnnek, betegségnek, kórnak, halálnak neveznek, a hamis 

anyagi érzéknek, az anyagban lévő elmének a hamis tanúbizonysága; hogy ez a hamis érzék - a 

hiedelem szerint - a halandó elme egy szubjektív állapotát fejleszti ki, amelyet ugyanez az 

úgynevezett elme anyagnak nevez, ezáltal kizárva a Szellem valós érzékét. 

 

5. 275 : 10-12  

 

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

Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted. 

 

6. 515 : 28-8 

 

Most hasonlítsd az embert a tükör előtt isteni Alapelvéhez, Istenhez. Nevezd a tükröt isteni 

Tudománynak és nevezd az embert tükröződésnek. Majd figyeld meg, milyen hű, a Keresztény 

Tudomány szerint, a tükörkép az eredetihez. Ahogy a tükörképed megjelenik a tükörben, úgy te 

is, lelkiként, Isten tükörképe vagy. A szubsztancia, Élet, intelligencia, Igazság és Szeretet, 

amelyből Isten áll, tükröződnek az Ő teremtésében; és amikor a testi érzékek hamis tanúságát 

alárendeljük a Tudomány tényeinek, ezt a hű képmást fogjuk látni mindenhol. 

 

7. 52 : 23-28 (;-ig) 

 

Isten legfelsőbb földi képviselője, amikor az ember azon képességéről beszélt, hogy az isteni 

hatalmat tükrözze, profetikusan azt mondta tanítványainak, nem csak az ő korszakukra, hanem 

minden időkre: „Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én 

cselekszem;” 

 

8. xi : 9-14 

 

A Keresztény Tudományban a testi gyógyulás ma, csakúgy mint Jézus idejében, az isteni 

Alapelv működéséből következik, amely előtt a bűn és betegség elvesztik valóságukat az emberi 
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tudatban, és eltűnnek ugyanolyan természetesen és szükségszerűen, mint ahogy a sötétség helyet 

ad a világosságnak és a bűn a megújulásnak. 

 

9. 418 : 12-15, 28-32  

 

Tisztán kell értened, hogy a betegség sem a létezés valósága jobban, mint a bűn. A betegség, 

bűn és halál ezen halandó álma meg kell, hogy szűnjön a Keresztény Tudomány által. 

 

Mondd az igazságot a tévedés minden formájának. Daganatok, fekélyek, tuberkulózis, 

gyulladás, fájdalom, deformált ízületek mind az ébredezés félálombeli árnyai, a halandó 

gondolat sötét képei, amelyek menekülnek az Igazság fénye előtt.  

 

10. 192 : 32-14 

 

Elhívtak, hogy látogassam meg Clark urat Lynnben, aki ágyhoz volt kötve hat hónapja 

csípőbetegséggel, melyet egy facövekre esés okozott kisfiúként. A házba belépve találkoztam az 

orvosával, aki azt mondta, hogy a beteg haldoklik. Az orvos épp akkor vett mintát a csípőn lévő 

fekélyből, és azt mondta, hogy a csont szuvas volt több hüvelyk hosszan. Még meg is mutatta 

nekem a mintát, melyen a csont ezen állapotának bizonyítéka látszott. Az orvos kiment. Clark úr 

kimeredt szemmel, vakon feküdt. A halál harmata kiült a homlokára. Az ágyához mentem. Pár 

pillanat múlva az arca megváltozott; halál-sápadtságát természetes szín váltotta fel. A szemhéjak 

óvatosan becsukódtak és a légzése természetes lett; aludt. Úgy tíz perc múlva kinyitotta a szemét 

és azt mondta: „Új embernek érzem magam. A szenvedésem teljesen eltűnt.” 

 

11. 193 : 17-19, 20-21 

 

Mondtam neki, hogy keljen fel, öltözzön fel és vacsorázzon a családjával. Így tett. Másnap 

láttam őt az udvaron. ... A sebből megszűnt a váladékozás és a seb begyógyult. 

 

12. 243 : 32-6 

 

Minthogy Isten jó és minden létezés forrása, Ő nem hoz létre morális vagy fizikai torzulást; 

tehát az ilyen torzultság nem valós, hanem illúzió, a hiba káprázata. Az Isteni Tudomány felfedi 

ezen nagyszerű tényeket. Ezek alapján demonstrálta Jézus az Életet, soha nem félve a hiba 

bármilyen formájától, sem nem engedelmeskedve annak. 

 

13. 177 : 19-24 
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Azonban egy hazugság, az Igazság ellentéte, nem nevezheti meg a tulajdonságait és hatásait 

annak, amit anyagnak neveznek, és nem alkothatja meg a test úgynevezett törvényeit, sem nem 

tud egy hazugság erőfölényt fenntartani bármilyen vonalon az Isten, Szellem és Igazság ellen. 

 

14. 454 : 11-13  

 

Hogy a gonosz vagy anyag sem intelligenciával, sem hatalommal nem bír, az abszolút 

Keresztény Tudomány doktrinája, és ez az a nagyszerű igazság, amely megfosztja a tévedést 

minden álcájától. 

 

15. 421 : 15-18 (a második .-ig) 

 

Ragaszkodj vehemensen a nagyszerű, mindenre kiterjedő tényhez, hogy Isten, Szellem a 

minden, és hogy Ő rajta kívül nincs semmi.  Nincsen semmilyen betegség. 

 

16. 130 : 26-7 

 

Ha a gondolat megriad a Tudomány erős kijelentésétől Isten vagy az Igazság legfelsőbbségét 

illetően, és kételkedik a jó fensőbbségében, akkor nem kellene ellenkező irányban éppúgy 

megdöbbennünk a gonosz erőteljes követelésein, és kétségbe vonnunk azokat, és többé nem 

gondolnunk természetesnek a bűn szeretetét és természetellenesnek az azzal való felhagyást - 

többé nem képzelni a gonoszt örökké jelenlévőnek és a jót hiányzónak? Az Igazságnak nem 

kellene ugyanolyan meglepőnek és természetellenesnek tűnnie, mint a tévedés, és a tévedésnek 

nem kellene olyan valósnak tűnnie, mint az igazság. A betegségnek nem kellene olyan valósnak 

tűnnie, mint az egészség. A Tudományban nincs tévedés, és az életeinket a valóságnak kell 

vezérelnie annak érdekében, hogy azok harmóniában legyenek Istennel, minden létezés isteni 

Alapelvével. 

 

Ha egyszer az isteni Tudomány megsemmisítette, a testi érzékek szerinti hamis bizonyíték 

eltűnik. 

 

17. 76 : 18-21 

 

A szenvedő, vétkes, haldokló hiedelmek valótlanok. Amikor az isteni Tudomány egyetemesen 

megértésre kerül, akkor ezeknek nem lesz hatalmuk az ember felett, mert az ember halhatatlan 

és isteni felhatalmazás alapján él.  

 

18.  472 : 24 (Minden)-26 
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Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az amit Ő 

teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik. 

 



 

 

 

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. 
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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. 
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_____________________ 

 

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.) 

 


