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TÁRGY —VALÓTLANSÁG 

 
 

ARANY SZÖVEG:  GALATÁKHOZ 3 : 3 

 

 
 

„Ennyire esztelenek vagytok?   

Amit Lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni?” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Galatákhoz 3 : 1  

     I Korintusiakhoz 3 : 16, 18  

    II Korintusiakhoz 4 : 18  

    II Péter 1 : 16, 19 

 

 

1. ...ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha 

közöttetek feszítették volna meg! 

 

16. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?  

 

18. Senki meg ne csalja önmagát! Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a 

világban, legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen. 

 

18. Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, 

a láthatatlanok pedig örökkévalók. 

 

16. Mert nem kitalált meséket követtünk... 

 

19. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét 

helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag 

szívetekben. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. I Mózes 1 : 1, 26 (első ;-ig), 27, 31 (első .-ig) 

 
1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. 

 
26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra;  

 
27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és 

nővé teremtette őket. 

 
31 És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.  

 

2. I Mózes 2 : 6, 7 

 
6 Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. 

 
7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. 

Így lett az ember élőlénnyé. 

 

3. I Mózes 6 : 1, 5 (látta) 

 
1 Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik 

születtek, 

 
5 látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az 

ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, 

 

4. Rómaiakhoz 1 : 13 (:-ig), 16 ( harmadik ,-ig), 18-23, 25 (első .-ig) 

 
13 Szeretném, testvéreim, ha tudnátok: 

 
16 Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek 

üdvösségére, 

 
18 Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és 

gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot.  

 



BIBLIALECKE  2022. ÁPRILIS 3., VASÁRNAPRA                                                                    3.3  

TÁRGY: VALÓTLANSÁG 

            

 
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. 
 

19 Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá 

tette számukra. 
 
20 Az Ő láthatatlan dolgai ugyanis a világ teremtésétől fogva, az õ örökké való hatalma és 

istensége, alkotásainak értelmes vizsgálata révén tisztán megláthatók. Ennélfogva nincs 

mentségük, 
 
21 hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem 

hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett.  
 
22 Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolonddá lettek, 
 
23 és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és 

csúszómászók képével. 
 
25 Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és 

szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. 
 

5. I János 2 : 24, 26, 27 
 
24 Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, 

amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. 
 
26 Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, 
 
27 de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, 

hogy valaki tanítson titeket; sőt amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem 

hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne. 
 

6. Márk 1 : 14 (elment), 15, 29-32, 39-42 
 
14 elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: 
 
15 "Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az 

evangéliumban." 
 
29 Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt 

Simon és András házába. 
 
30 Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak, 
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31 aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és 

szolgált nekik. 

 
32 Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat; 

 
39 És elment Galilea-szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. 

 
40 Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: "Ha akarod, 

meg tudsz tisztítani." 

 
41 Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj 

meg!” 

 
42 És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult. 

 

7. Lukács 9 : 38-44 (:-ig) 55 (Nem) 

 
38 És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból: "Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az 

én egyetlenem. 

 
39 Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt és tajtékzik, és 

nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. 

 
40 Megkértem tanítványaidat, hogy űzzék ki, de nem tudták." 

 
41 Ekkor Jézus így szólt: "Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és 

meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat!" 

 
42 Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban 

ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta az apjának. 
 

43 Ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, 

amit tett, ezt mondta tanítványainak: 

 
44 Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat:  

 
55 Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, 

 

8. Rómaiakhoz 6 : 1, 14-16 
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1. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? 
 
14 Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem 

alatt. 
 
15 Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? 

Távol legyen: 
 
16 Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az 

engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bûnnek 

halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? 
 

9. 1 Tesszalonika 2 : 12 (éljetek), 13   
 
12 ...éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. 
 
13 Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek 

általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, 

aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 468 : 12-15 
 

A Szellem a valós és örökkévaló; az anyag a valótlan és időleges. A Szellem az Isten, és az 

ember az Ő képmása és hasonlatossága. Tehát az ember nem anyagi; az ember szellemi. 
 

2. 277 : 24 (A Szellem)-32 
 

A Szellem hasonlótlansága az anyag, és a valós ellentéte nem isteni - hanem egy emberi 

elgondolás. Az anyag tényállításbeli hiba. Ez a hiba a premisszában, hibákhoz vezet az 

eredményben minden állításban, melybe bekerül. Semmi, amit az anyagról mondani vagy hinni 

tudunk, nem halhatatlan, mivel az anyag időleges és ennélfogva egy halandó jelenség, egy 

emberi elgondolás; néha gyönyörű, mindig hibás. 
 

3. 521 : 26-2 
 

Mózes első könyvének második része tartalmaz egy megállapítást erről az Istenről és a 

világegyetemről alkotott anyagi szemléletről, megállapítást, amely az előbbi feljegyzett, 
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tudományos igazság egyenes ellentéte. A tévedés vagy anyag története, ha igaz volna, 

érvénytelenítené a Szellem mindenhatóságát; ez azonban hamis történet, ellentétben az igazzal. 

 

4. 522 : 21-24, 29-1 

 

Isten embert illető lángoló vádjai, amikor az nem Saját képében, a Szellem hasonlatosságában 

találtatik, meggyőzik az értelmet és egyeznek a kinyilatkoztatással abban a kijelentésben, hogy 

az anyagi teremtés hamis. 

 

Az Élet, Igazság és Szeretet létrehoznak-e halált, hibát és gyűlöletet? A teremtő kárhoztatja-e 

saját teremtését? Az isteni törvény tévedhetetlen Alapelve változik-e vagy megbán-e bármit? Ez 

nem lehet így.  

 

5. 523 : 7-10 

 

Az anyag teremtményei a párából vagyis hamis igényből vagy megtévesztésből jelennek meg, és 

nem a mennyezetből, vagyis a megértésből, amelyet Isten az igaz és hamis között épít.  

 

6. 360 : 13-21 

 

Kedves olvasó, neked melyik elme-kép vagy megjelenített gondolat a valóságos - az anyagi 

vagy a szellemi? Mindkettőt nem birtokolhatod. A saját eszményedet hozod felszínre. Az 

eszmény vagy időleges vagy örök. Vagy a Szellem vagy az anyag a mintaképed. Ha két modellt 

próbálsz követni, akkor gyakorlatilag egyetlen modelled sincs. Mint az órainga, ide-oda vetődsz, 

beleütközöl az anyag bordázatába és a valós és valótlan között ingadozol. 

 

7. 285 : 7-14 

 

Mi, tehát az anyagi személyiség, amely szenved, vétkezik és meghal? Az nem ember, Isten 

képmása és hasonlatossága, hanem az ember hamisítványa, a megfordított hasonlatosság, a 

hasonlótlanság, melyet véteknek, betegségnek és halálnak nevezünk. Annak az állításnak a 

valótlanságát, hogy a halandó Isten igaz képmása, jól illusztrálja a Szellem és anyag, Elme és 

test ellentétes természete, mivel az egyik intelligencia, míg a másik értelmetlenség.  

 

8. 278 : 12-16 

 

Az, hogy az anyag szubsztanciális (lényegi), vagy hogy élete és érzékelése van, a halandók 

hamis hiedelmeinek egyike, és ez csak a feltételezett halandó tudatban létezik. Ennélfogva, 

amint megközelítjük a Szellemet és Igazságot, úgy veszítjük el az anyagról való tudatosságot. 
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9. 171 : 25-30 

 

Az anyag úgynevezett törvényei nem mások, mint azon hamis hiedelmek, hogy értelem és élet 

jelen vannak ott, ahol az Elme nincs. Ezek a hamis hiedelmek az előidéző okai minden véteknek 

és betegségnek. Az ezzel ellentétes igazság, miszerint az intelligencia és élet szellemiek, soha 

nem anyagiak, elpusztítja a vétket, betegséget és halált. 

 

10. 79 : 17 csak 

 

Jézus kiűzte a gonosz szellemeket, vagyis hamis hiedelmeket. 

 

11. 476 : 28-8 

 

Amikor Jézus Isten gyermekeiről, nem az emberek gyermekeiről, beszélt, ezt mondta: „Az Isten 

országa ti bennetek van” azaz az Igazság és a Szeretet uralkodnak a valóságos emberben, ami 

megmutatja, hogy az ember mint Isten képe nem bukott, hanem örök. Jézus a Tudományban a 

tökéletes embert látta, aki megjelent neki ott, ahol a halandóknak bűnös, halandó ember jelenik 

meg. Ebben a tökéletes emberben a Megváltó Isten saját hasonlatosságát látta, és az ember ezen 

helyes nézete meggyógyította a beteget. Tehát Jézus azt tanította, hogy Isten országa érintetlen, 

univerzális, és hogy az ember tiszta és szent. Az ember nem a Lélek anyagi szállása; ő maga 

lelki. A Lélek, mivel Szellem, nem látható bármiben, ami tökéletlen vagy anyagi. 

 

12. 461 : 24-30 

 

A hibáról (tévedésről) való igazság az, hogy a hiba nem igaz, és ennek megfelelően valótlan. A 

vétek tévedésének vagy valótlanságának tudományos bizonyításához először fel kell ismerned a 

vétek követelését, utána pedig meg kell semmisítened azt. A betegség tévedésének vagy 

valótlanságának tudományos bizonyításához azonban, mentálisan látatlanná kell tenned a 

betegséget; akkor nem fogod érezni, és ezáltal megsemmisült. 

 

13. 339 : 11-19 

 

A vétkest nem bátoríthatja az, hogy a Tudomány demonstrálja a gonosz valótlanságát, mert a 

vétkes valóságot csinálna a vétekből - valóságossá tenné azt, ami valótlan, és így halmozna 

„haragot a haragnak .... napjára.” Egy önmaga ellen irányuló összeesküvésben vesz részt, a 

szörnyű valótlanságra való ráébredése ellen, amely becsapta őt. Csakis azok érthetik meg 

teljesen a gonosz valótlanságát, akik megbánják a vétket és elengedik a valótlant. 

 

14. 205 : 15-21 
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A tévedés homályában (annak a hiedelemnek a tévedésében, hogy az anyagnak értelme lehet a 

jóra vagy rosszra) tiszta pillantásokat Istenről csak akkor kaphatunk, ahogy a pára eloszlik vagy 

olyan halvánnyá válik, hogy valamely szóban vagy tettben, mely az igaz eszmét jelzi, 

felismerjük az isteni eszmét - a jó legfelsőbbségét és valóságát, és a gonosz semmiségét és 

valótlanságát. 

 

15. 368 : 10-19 

 

Azon végzetes hiedelmek ellen, hogy a tévedés ugyanolyan valóságos, mint az Igazság, hogy a 

gonosz a jóval egyező hatalmú, ha nem erősebb, hogy a diszharmónia olyan normális, mint a 

harmónia, még a betegség és bűn béklyójától való megszabadulás reménye is alig nyújt ihletet, 

hogy a bátorítsa az igyekezetet. 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 hitünk Istenben, mint az emberben, akkor nem lesz olyan anyagi 

feltevés, amely meggátolna bennünket abban, hogy meggyógyítsuk a betegeket és 

megsemmisítsük a hibát. 

 

16. 521 : 12 (Tekintsünk)-17 

 

Tekintsünk el attól az ellenkező feltevéstől, hogy az ember anyagilag teremtetik, és fordítsuk 

tekintetünket a teremtés lelki feljegyzéséhez, amelynek „gyémánt heggyel” és az angyalok 

tollával kell a megértésbe és a szívbe vésve lennie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.) 

 


