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TÁRGY—ANYAG 

 
 

ARANY SZÖVEG: 1 Sámuel 16 : 7 

 

 
 

„...Mert az [Úr] nem azt nézi, amit az ember;   

mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  1 János 2 : 15-17  

    1 János 5 : 4, 20, 21 

 

 

15. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, 

nincs meg abban az Atya szeretete. 

 

16. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet 

kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. 

 

17. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad 

örökké. 

 

4. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a 

világot, a mi hitünk. 

 

20. De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az 

Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és 

az örök élet. 

 

21. Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Ámen. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsidókhoz 11 : 3  

 
3 Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a 

láthatatlanból állott elõ. 

 

2. 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 erõtelenséget a nép között. 

 

3. Máté 5 : 1, 2 

 
1 Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének 

az õ tanítványai. 

 
2 És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: 

 

4. Máté 6 : 19-21, 24-26, 33 

 
19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és 

ahol a tolvajok kiássák és ellopják, 

 
20 hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda 

nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. 

 
21 Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. 

 
24 Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy 

az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a 

Mammonnak. 
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25 Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit 

igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem 

az eledel, és a test hogynem az öltözet? 

 
26 Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; 

és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? 

 
33 Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. 

 

5. János 6 : 63 

 
63 A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok 

néktek, lélek és élet. 

 

6. Máté 16 : 1-4 

 
1 És hozzá menvén a farizeusok és sadduczeusok, kisértvén, kérék őt, hogy mutasson nékik 

mennyei jelt. 

 
2 Õ pedig felelvén, monda nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idõ lesz; mert 

veres az ég. 

 
3 Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók! az ég ábrázatját 

meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? 

 
4 E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik néki jel, hanemha a Jónás 

prófétának jele. És ott hagyván őket, elméne. 

 

7. Márk 7 : 14-16, 31-37 

 
14 És elõszólítván az egész sokaságot, monda nékik: Hallgassatok reám mindnyájan és 

értsétek meg: 

 
15 Nincs semmi az emberen kívülvaló, ami bemenvén õ belé, megfertőztethetné őt; hanem 

amik belőle jőnek ki, azok fertőztetik meg az embert. 

 
16 Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. 
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31 Jézus ismét elhagyta Tírusz határát, és Szidónon át a Galileai-tenger mellé ment a 

Tízváros határain keresztül. 

 
32 Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. 

 
33 Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára 

köpve megérintette a nyelvét; 

 
34 azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: "Effata, azaz: nyílj meg!" 

 
35 És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul 

beszélt. 

 
36 Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el; de minél inkább tiltotta, annál 

inkább híresztelték, és 

 
37 szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták: "Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is 

hallóvá teszi, a némákat is beszélővé." 

 

8. Máté 9 : 27-31 

 
27 És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé õt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj 

rajtunk, Dávidnak fia! 

 
28 Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus:  

Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.   

 
29 Akkor illeté az õ szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.  

 
30 És megnyilatkozának azoknak szemei; és rájok parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, 

senki meg ne tudja! 

 
31 Azok pedig kimenvén, elterjeszték az õ hírét abban az egész tartományban. 

 

9. Lukács 8 : 43-48 

 
43 És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát 

az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani,  
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44 Hátulról hozzá járulván, illeté az õ ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása. 

 
45 És monda Jézus: Ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter és 

akik õ vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és [azt] mondod: Ki az, 

aki engem illete? 
 
46 Jézus pedig monda: Illete engem valaki; mert én észrevettem, hogy erõ származék ki 

tõlem. 
 
47 Mikor pedig látta az asszony; hogy nem maradt titokban, reszketve elõjöve és elõtte 

leesvén, megjelenté néki az egész sokaság előtt, miért illette õt, és hogy azonnal 

meggyógyult. 
 
48 És õ monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel! 
 

10. Rómaiakhoz 8 : 1, 2  
 
1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik 

nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. 
 
2 Mert a Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és 

a halál törvényétől. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 275 : 20-24 
 

Az isteni metafizika, amint a lelki megértés előtt feltárul, egyértelműen azt mutatja, hogy 

minden Elme, és hogy az Elme Isten, mindenhatóság, mindenütt jelenlét, mindenttudás - azaz 

minden hatalom, minden jelenlét, minden Tudomány. Ennélfogva, a valóságban minden az 

Elme megnyilvánulása. 
 

2. 310 : 29-31 
 

Az Elme Isten, és Isten nem látható anyagi érzékkel, mert az Elme a Szellem, amelyet az anyagi 

érzet nem tud észlelni. 
 

3. 277 : 24-32 
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A valóság birodalma a Szellem. A Szellem hasonlótlansága az anyag, és a valós ellentéte nem 

isteni - hanem egy emberi elgondolás. Az anyag a 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 fogalom; néha gyönyörű, mindig hibás. 

 

4. 479 : 8 csak, 10-17 
 

Az anyag sem nem önmagától létező, sem nem a Szellem terméke. ... Az anyag sem látni, sem 

érezni, sem hallani, sem ízlelni, sem szagolni nem tud. Nem vesz tudomást önmagáról, sem 

érezni, sem látni, sem megérteni önmagát nem tudja. Vedd el az úgynevezett halandó elmét, 

amely az anyag feltételezett énjét alkotja, és az anyag nem képes tudomást venni az anyagról. 

Lát-e, hall-e, érez-e vagy használja-e a fizikai érzékek bármelyikét az, amit halottnak nevezünk? 
 

5. 279 : 22-29 
 

Az emberi filozófia, tan és orvostudomány minden rendszerét többé-kevésbé megfertőzte az a 

panteisztikus hiedelem, hogy az anyagban elme van; ez a hiedelem azonban egyaránt 

ellentmond a kinyilatkoztatásnak és a helyes érvelésnek. Logikus és tudományos következtetés 

csak annak ismeretével vonható le, hogy a létnek nincs két alapzata, anyag és elme, hanem csak 

egy - az Elme. 
 

6. 586 : 3-4 
 

SzEM.  Lelki észlelés - nem anyagi, hanem szellemi. 
 

7. 585 : 1-4 
 

FÜL.  Nem az úgynevezett testi érzékek szerve, hanem lelki megértés. 
 

A lelki felfogásra utalva Jézus azt mondta: „Füleitek lévén nem hallotok-é?” (Márk 8:18) 
 

8. 210 : 5-16 
 

A Kereszténység Alapelve és bizonyítéka a lelki érzék által kerül felismerésre. Ezeket Jézus 

demonstrációiban - azzal, hogy meggyógyította a betegeket, kiűzte a gonoszt és legyőzte a 

halált, „az utolsó ellenség, mely eltöröltetik” - látjuk, melyek megmutatták, hogy ő nem vette 

figyelembe az anyagot és annak úgynevezett törvényeit. 
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Tudván, hogy a Lélek és sajátosságai örökre megnyilvánulnak az ember által, a Mester 

meggyógyította a betegeket, látást adott a vakoknak, hallást a süketeknek, visszaadta járását a 

sántáknak, így hozván világosságra az isteni Elme által az emberi elmékre és testekre gyakorolt 

tudományos hatást, és ezzel a Lélek és üdvözülés egy jobb megértését nyújtotta.   
 

9. 486 : 23-26 
 

A látás, a hallás, az ember valamennyi lelki érzéke, örök. Nem veszhetnek el. Valóságuk és 

halhatatlanságuk a Szellemben és a megértésben van, nem az anyagban - innen a 

maradandóságuk. 

 

10. 487 : 6-12 
 

Több Kereszténység van a lelki látásban és hallásban, mint az anyagiban. Több Tudomány van 

az Elme-képességek állandó gyakorlásában, mint azok elvesztésében. Elveszni nem tudnak, 

amíg az Elme megmarad. Ennek a ténynek a megértése adott látást a vakoknak és hallást a 

süketeknek századokkal korábban, és ez fogja megismételni a csodát. 
 

11. 86 : 1-9 
 

Jézus egyszer azt kérdezte „Ki az, aki engem illete?” Feltételezve, hogy a kérdést csupán a 

fizikai érintés váltotta ki, a tanítványai azt válaszolták: „A sokaság nyom ... téged.” Jézus tudta, 

amit mások nem, hogy nem anyag, hanem halandó elme volt az, amelynek érintése segítségért 

folyamodott. Megismételt kérdését, egy beteg asszony hite válaszolta meg. Ezen mentális 

felhívásnak a gyors felismerése szemléltette spiritualitását. Annak tanítványok általi félreértése, 

feltárta anyagiságukat. 
 

12. 269 : 21-28 
 

Az anyagi érzékek bizonysága sem nem feltétlen, sem nem isteni. Ezért én fenntartás nélkül 

Jézusnak, az ő apostolainak, a prófétáknak és az Elme Tudományának bizonyságára 

támaszkodok. Egyéb alapok nincsenek. Minden más rendszer - rendszerek, melyek teljesen vagy 

részben az anyagi érzékek által nyert ismereteken alapszanak - hasonlók a szélingatta nádhoz és 

nem a kősziklára épített házakhoz. 
 

13. 95 : 28-3 
 

Kábító káprázatoktól elringatva, a világ a gyermekkor bölcsőjében alszik, és átálmodozza az 

órákat. Az anyagi érzet nem tárja fel a létezés tényeit; a lelki érzet azonban az örök Igazsághoz 



BIBLIALECKE  2022. SZEPTEMBER 18., VASÁRNAP                                                                    8.8 

ANYAG 

            

 
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. 
 

emeli az emberi tudatot. Az emberiség lassan halad ki a vétkes érzetből a lelki megértésbe; az 

attól való vonakodás, hogy mindent helyesen tanuljanak meg, láncolja le a kereszténységet. 
 

14. 205 : 7-12, 15-21, 32-3 
 

Mikor kerül az abban való hiedelem tévedése, hogy az élet az anyagban van, és hogy a bűn, 

betegség és halál Isten által teremtettek, leleplezésre? Mikor kerül megértésre, hogy az anyagnak 

sem értelme, sem élete, sem érzékelése nincs, és hogy az ezzel ellentétes hiedelem minden 

szenvedés termékeny forrása? 
 

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 köd 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. 

 

Amikor teljesen megértjük az Istenihez való viszonyunkat, akkor nem lehet más Elménk, csak 

az Övé - más Szeretetünk, bölcsességünk vagy Igazságunk, az Életről más értelmünk, és nem 

tudhatunk az anyag vagy tévedés létezéséről. 

 

15. 21 : 9-14 

 

Ha a tanítvány spirituálisan halad, akkor igyekszik bejutni. Folyamatosan elfordul az anyagi 

érzettől, és a Szellem romolhatatlan dolgai felé néz. Ha őszinte, az elejétől fogva lelkiismeretes 

lesz, és minden nap halad egy kicsit a helyes irányba, míg végül örömmel fejezi be menetét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 4. 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! 
 

“Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás   

nem árthat nektek sem amikor alszotok, sem ébrenlétetekben.”  
(T&E, 442. o.) 

 


