
 
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. 
 

 

 

 
VASÁRNAP 2021. ÁPRILIS 4. 

 
 

TÁRGY —VALÓTLANSÁG 

 
 

ARANY SZÖVEG:   JELENÉSEK 19: 6  

 

 
 

„És hallottam valami nagy sokaság hangját,  

mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna:   

"Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!”  

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:   Jelenések 19: 11-16 

 

 

11. És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert 

igazságosan ítél és harcol, 

 

12. szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta 

kívül; 

 

13. és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. 

 

14. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. 

 

15. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja 

pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. 

 

16. Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Ézsaiás 40 : 1-5 

 
1 Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek. 

 
2 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött 

bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. 

 
3 Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat a 

kietlenben Istenünknek!   

 
4 Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen 

egyenessé és a dombvidék síksággá!  

 
5 Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az Úr maga 

mondja ezt. 

 

2. Lukács 4 : 14-21 

 
14 Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész 

környéken. 

 
15 És tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. 

 
16 És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a 

zsinagógába, és felálla olvasni. 

 
17  És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol 

ez vala írva: 

 
18 Az Úrnak lelke [van] én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az 

evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a 

foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon 

bocsássam a lesújtottakat, 

 
19 Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. 
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20 És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei 

ő reá valának függesztve. 
 
21 Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez [az] Írás a ti hallástokra. 
 

3. Lukács 8 : 41, 42 (harmadik ,-ig), 49-55 
 
41 Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt; és Jézus lába elé 

borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, 
 
42 mivel egyetlen leánya, aki mintegy tizenkét éves volt, halálán van. 
 
49 Még beszélt, amikor küldöttek érkeztek Jairus házából, és ezt mondták: „A leányod 

meghalt, nincs miért tovább fárasztanod a Mestert!” 
 
50 Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki: "Ne félj, csak higgy, és meggyógyul." 
 
51 mikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a 

kislány apját és anyját. 
 
52 Mindnyájan sírtak és gyászolták a leányt, de ő így szólt hozzájuk: "Ne sírjatok, nem halt 

meg, csak alszik!" 
 
53 Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. 
 
54 Ő azonban megfogta a leány kezét, és szólította: "Leányom, ébredj!" 
 
55 Ekkor visszatért bele a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak 

neki enni. 
 

4. Lukács 22 : 1, 2 
 
1 Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. 
 
2 A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a 

néptől. 
 

5. Lukács 23 : 1-4, 20, 21, 24, 33, 34, 45-47 
 
1 Azután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. 
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2 Ott így kezdték vádolni: "Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót 

fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király." 
 
3 Pilátus megkérdezte tőle: "Te vagy a zsidók királya?" Ő pedig ezt felelte: "Te mondod." 
 
4 Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz: "Semmi bűnt nem találok ebben az 

emberben." 
 
20 Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. 
 
21 De ezek kiáltoztak: "Feszítsd meg, feszítsd meg őt!" 
 
24 Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak: 
 
33 Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt, és a 

gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. 
 
34 Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 

cselekszenek." Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. 
 
45 A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. 
 
46 Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: "Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!" És ezt 

mondva meghalt.  
 
47 Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: "Ez az ember valóban 

igaz volt." 
 

6. Márk 16 : 9-15, 17-20  
 
9 A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent 

meg, akiből hét ördögöt űzött ki. 
 
10 Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. 
 
11 Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. 
 
12 Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. 
 
13 Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek.  
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14 Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre 

vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, 

miután feltámadt. 
 
15 És azt mondta nekik: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot 

minden teremtménynek. 
 
17 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új 

nyelveken szólnak, 
 
18 kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá 

a kezüket, és azok meggyógyulnak. 
 
19 Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten 

jobbjára ült. 
 
20 Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott 

velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. Ámen. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 
 

1. 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.  
 
2. 487 : 27-29 
 
A megértés, hogy az Élet Isten, Szellem, meghosszabbítja napjainkat azáltal, hogy megerősíti 

bizalmunkat az Élet elmúlhatatlan valóságában, annak mindenhatóságában és 

halhatatlanságában. 
 
3. 428 : 3-6, 30-10 
 
Az Élet valóságos, a halál az illúzió. A Lélek tényeinek kimutatása Jézus módján az anyagi érzet 

sötét látomásait harmóniára és halhatatlanságra oldja. 
 
A szerző reménytelen szervi betegségeket gyógyított meg, és életre és egészségre keltette a 

haldoklót annak megértése által, hogy Isten az egyetlen Élet. Vétek azt hinni, hogy bármi is 

legyőzheti a mindenható és örök Életet, és ezt az Életet annak megértésével kell világosságra 

hozni, hogy nincs halál, valamint a Szellem más kegyelmi ajándékaival. Mégis, az uralom 
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egyszerűbb kimutatásaival kell kezdenünk, és minél előbb kezdjük el, annál jobb.  Idő kell a 

végső kimutatás teljesítéséhez. Járás közben a szemünk irányít. Lábunk elé nézünk, és ha 

bölcsek vagyunk, nem csak egy lépésnyire tekintünk előre a lelki haladás útján.  

 

4. 429 : 31-12 
 

Jézus azt mondta: „Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.” (János 

viii.51) Ez a megállapítás nem a lelki életre korlátozott, hanem a létezés minden jelenségére 

kiterjed. Jézus kimutatta (demonstrálta) ezt a haldoklók meggyógyításával és a holtak 

feltámasztásával. A halandó elmének meg kell válnia a tévedéstől, le kell vetnie önmagát 

cselekedeteivel együtt, és akkor megjelenik a halhatatlan emberi mivolt, a Krisztus-eszmény. A 

hit terjessze ki határait és erősítse meg alapját azzal, hogy az anyag helyett a Szellemen 

nyugszik. Amikor az ember feladja a halálban való hiedelmét, akkor gyorsabban halad Isten, az 

Élet és Szeretet felé. A betegségben és halálban való hiedelem, éppoly biztosan, mint a hiedelem 

a vétekben, arra irányul, hogy kizárja az Élet és az egészség igazi érzetét. Mikor ébred rá az 

emberiség erre a nagyszerű tényre a Tudományban? 
 

5. 289 : 14-20 
 

Az a tény, hogy a Krisztus vagy Igazság legyőzte és most is legyőzi a halált, bizonyítja, hogy a 

„félelmek királya” csak halandó hiedelem vagy tévedés, amit az Igazság az Élet lelki 

bizonyítékaival semmisít meg; és ez azt mutatja, hogy ami az érzékek számára halálnak tűnik, az 

csak egy halandó illúzió, mivel a valódi ember és a valódi univerzum számára nincs halál-

folyamat. 
 

6. 24 : 27-31 
 

A keresztrefeszítés hatásossága abban a gyakorlati szeretetben és jóságban rejlik, amelyet az 

emberiség számára demonstrált. Az igazságot élték az emberek között; de amíg nem látták, hogy 

az Mesterüket képessé tette arra, hogy a sír felett győzedelmeskedjen, saját tanítványai sem 

tudták beismerni, hogy ilyen esemény lehetséges.  
 
7. 42 : 5-8, 15-2 
 

A halálban való általános hiedelem nem nyújt semmilyen előnyt. Nem teheti nyilvánvalóvá az 

Életet vagy Igazságot. Végül majd kiderül, hogy a halál egy halandó álom, amely a sötétségből 

jön, és a világosságban eltűnik. 
 

Isten hatalma nagy demonstrálójának feltámadása a test és anyag feletti végső győzelmének 

bizonyítása volt, és teljes bizonyítékot adott az isteni Tudományról - a halandók számára oly 

fontos bizonyítékot. A hiedelem, hogy az embernek Istentől elkülönült létezése vagy elméje van, 
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egy haldokló tévedés. Ezt a hibát Jézus az isteni Tudománnyal győzte le és bizonyította a 

nemlétét. A csodálatos dicsőség miatt, amellyel Isten az ő felkentjét megajándékozta, a kísértés, 

a vétek, a betegség és a halál nem félemlítették meg Jézust. Gondolják csak az emberek, hogy 

megölték a testet! Utóbb meg fogja nekik azt mutatni változatlanul. Ez demonstrálja, hogy a 

Krisztusi Tudományban az igazi embert Isten kormányozza - a jó, és nem a gonosz - ezért ő nem 

halandó, hanem halhatatlan. Jézus ennek a bizonyítéknak a Tudományára tanította követőit. 

Azért volt itt, hogy képessé tegye őket még meg nem értett állításának kipróbálására: „Aki hisz 

én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem;” Jobban 

meg kellett érteniük az ő Élet-alapelvét azáltal, hogy kiűzik a tévedést, meggyógyítják a 

betegeket és feltámasztják a halottakat, mint ahogy ezt megértették testi eltávozása után. 
 

8. 43 : 32-19 
 

A Szeretetnek győzedelmeskednie kell a gyűlölet felett. Az Igazságnak és Életnek kell 

megpecsételnie a győzelmet a tévedés és a halál felett, mielőtt a tövist fel lehetne cserélni 

koronára, és követné az áldás: „Jól vagyon, jó és hűséges szolgám”, és a Szellem legfelsőbb 

hatalma demonstrálható lenne. 
 
A sír magányos környezete menedéket nyújtott Jézusnak ellenségei elől, helyet, ahol 

megoldhatta a lét nagy problémáját. Háromnapi munkája a sírban az örökkévalóság pecsétjét 

ütötte az időre. Ő bebizonyította, hogy az Élet haláltalan, és hogy a Szeretet uralkodik a gyűlölet 

felett. Ő a Krisztusi Tudomány, az Elme anyag feletti hatalmának alapján szembeszállt és 

legyőzte az orvostudomány, sebészet és higiénia valamennyi követelményét. 
 
Ő nem vett be orvosságot a gyulladás csökkentésére. Nem támaszkodott ételre vagy tiszta 

levegőre, hogy visszaszerezze kimerült erejét. Nem volt szüksége a sebész ügyességére, hogy 

meggyógyítsa felhasított tenyerét, bekötözze megsebzett oldalát és a szétszaggatott lábait, hogy 

használhassa kezeit a kötés és a gyolcs eltávolítására, és hogy úgy használhassa lábait mint 

azelőtt. 
 

9. 44 : 28-5 
 

Tanítványai holtnak hitték Jézust, amíg a sírban rejtőzött, holott élt, és a szűk sírban 

demonstrálta a Szellem hatalmát a halandó anyagi érzet legyőzésére. Sziklafalak állták el az 

utat, és egy nagy követ kellett a sírbarlang bejáratától elhengeríteni, de Jézus leküzdött minden 

akadályt, felülemelkedett az anyag minden törvényén, és sötét pihenőhelyéről egy magasztos 

siker, egy örökkévaló győzelem dicsőségével koronázottan lépett elő. 
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10. 45 : 16-21 
 

Dicsőség Istennek és békesség a küszködő szíveknek! A Krisztus elgördítette a követ az emberi 

remény és hit ajtaja elől, és az Istenben való élet kinyilatkoztatása és demonstrációja által 

felemelte azokat annak lehetőségéhez, hogy egyek lehessenek az ember szellemi eszméjével és 

az ő isteni Alapelvével, a Szeretettel. 
 

11. 31 : 17-22 (.-ig) 
 

Becses előírásainak engedelmeskedve - demonstrációit követve amennyire csak megértjük 

azokat - iszunk az ő poharából, részesülünk az ő kenyeréből, megkeresztelkedünk az ő 

tisztaságával; és végül megpihenünk, letelepszünk vele az isteni Alapelv teljes megértésében, 

amely diadalmaskodik a halál felett. 

 



 

 

 

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.) 

 


