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ARANY SZÖVEG:  1 JÁNOS 4 : 14 

 

 
 

„És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról,  

hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Ézsaiás 9 : 1-3, 5-7 

 

 

1. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra 

világosság ragyog.  

 

2. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint 

aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak.  

 

3. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján 

napján.  

 

5. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így 

fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!  

 

6. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert 

megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A 

Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!  

 

7. Egy igét küldött az Úr Jákóbnak, és az eljutott Izráelhez, 

 

 

LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
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A Biblia 
 

1. Ézsaiás 42 : 1-4  
 
1 Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel 

ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. 
 
2 Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. 
 
3 A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a 

törvényt. 
 
4 Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; 

tanítására várnak a szigetek. 

 

2. Ézsaiás 61 : 1-3  
 
1 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, 
 
2 Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok 

minden gyászolót. 
 
3 Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek olaját a 

gyász helyett, dicsőítés palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak 

neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére! 

 

3. Márk 1 : 1  
 
1 A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete, 
 

4. Márk 3 : 1-5, 13-15, 22-27 
 
1 Ezután ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadt kezű ember; 
 
2 figyelték Jézust: vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. 

 
3 Ekkor ezt mondta a sorvadt kezű embernek: "Állj ki középre!" 
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4 Hozzájuk pedig így szólt: "Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet 

megmenteni, vagy kioltani?" De azok hallgattak. 

 
5 Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt; majd így 

szólt ahhoz az emberhez: "Nyújtsd ki a kezedet!" Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a 

keze.     

 
13 Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart; ők pedig odamentek hozzá. 

 
14 Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék 

az igét, 

 
15 és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket.  

 
22 Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, 

és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. 

 
23 Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk: "Hogyan űzheti ki a Sátán a 

Sátánt? 

 
24 Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország; 

 
25 és ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. 

 
26 Ha tehát a Sátán önmaga ellen támadt, és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg 

tovább, hanem vége van. 

 
27 Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, 

hacsak előbb meg nem kötözi azt az erős embert; akkor kirabolhatja a házát.” 

 

5. János 8 : 31-36  

 
31 Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, 

bizonnyal az én tanítványaim vagytok; 
 

32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. 
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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 bûnt cselekszik, 

szolgája a bűnnek. 

 
35 A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. 

 
36 Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." 

 

6. János 14 : 5, 6, 10, 12, 15 

 
5 Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az 

utat?" 

 
6 Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, 

csakis énáltalam. 

 
10 Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a 

beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig 

bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. 

 
12 Bizony, bizony, mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a 

cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; Mert én az Atyához megyek, 

 
15 Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. 

 

7. János 15 : 1-12  

 
1 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. 

 
2 Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely 

gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen.  

 
3 Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. 

 
4 Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet 

gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. 
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5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok 

gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. 

 
6 Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, 

összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. 

 
7 ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit 

akartok, kérjétek, és megadatik nektek. 

 
8 Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim 

lesztek. 

 
9 Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én 

szeretetemben. 

 
10 Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig 

megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. 

 
11 Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé 

legyen. 

 
12 Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. 

 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 433 : 31-1 

 

De ímé, Krisztus, az Igazság, az Élet szelleme és a Halandó Ember barátja, ki tudja tárni a 

börtön kapuit és ki tudja szabadítani a foglyokat. 

 

2. 583 : 10-11 

 

Krisztus.  Isten isteni megnyilvánulása, amely eljön a testhez, hogy elpusztítsa a megtestesült 

tévedést. 

 

3. 288 : 29-1 

 

A Krisztus-elem a Messiásban tette őt az Útmutatóvá, az Igazsággá és Életté. 
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Az örök Igazság megsemmisíti, amit a halandók látszólag a tévedéstől tanultak, és az ember 

valós létezése mint Isten gyermeke napfényre kerül. 

 

4. 136 : 1-5, 32-1 

 

Jézus a Krisztus általi gyógyítás szellemi alapjára alapította egyházát és azon tartotta fenn 

küldetését. Azt tanította követőinek, hogy az ő vallásának isteni Alapelve van, amely elűzi a 

tévedést és meggyógyítja mind a betegeket, mind a vétkeseket. 

 

Jézus türelmesen kitartott a létezés igazságának tanításában és demonstrálásában. 

 

5. 315 : 29-7 

 

Részben emberi formát hordozva (azaz, amint az halandó szempontból tűnt), emberi anya által 

megfoganva, Jézus a Szellem és a test közötti, az Igazság és a hiba közötti, közvetítő volt. Az 

isteni Tudomány útját magyarázva és demonstrálva a megváltás útjává lett mindazok számára, 

akik elfogadták szavait. Tőle megtanulhatják a halandók, hogyan szabaduljanak meg a 

gonosztól. Minthogy a valóságos ember Alkotójával a Tudomány által összekötött, a 

halandóknak csak el kell fordulnia a vétektől, és szem elől kell veszíteniük a halandó ént, hogy 

rátaláljanak Krisztusra, a valódi emberre, és az ő Istenhez való kapcsolatára, hogy felismerjék az 

isteni gyermekiséget. 

 
6. 399 : 29-19 

 

Mesterünk azt kérdezte: „Hogyan tudna az ember egy erős ember házába bejutni és elrabolni 

annak javait, hacsak előbb meg nem kötözi azt az erős embert?” Más szóval: Hogyan tudom 

meggyógyítani a testet anélkül, hogy az úgynevezett halandó elménél kezdeném, amely 

közvetlenül kontrollálja a testet? Amint a betegség egyszer megsemmisül ebben az úgynevezett 

elmében, a betegségtől való félelem eltűnik, és így a betegség teljesen meggyógyítottá lesz. A 

halandó elme az „erős ember”, amelyet le kell igázni mielőtt annak egészségre és morálra való 

hatása eltávolítható. Amint ezt a hibát legyőztük, megfoszthatjuk az „erős ember”-t javaitól - 

nevezetesen a bűntől és betegségtől. 

 

A halandók csak úgy nyerik el az egészség harmóniáját, ahogyan feladják a diszharmóniát, 

elismerik az isteni Elme legfelsőbbségét, és felhagynak anyagi hiedelmeikkel. Az összezavart 

gondolatból gyökerestől távolítsd el a betegség képét, mielőtt a tudatos gondolatban, más néven 

a testben, kézzelfogható formát öltött, és megelőzheted a betegség kialakulását. Ez a feladat 

könnyűvé válik, ha megérted, hogy minden betegség egy tévedés, és egyiknek sincs jellege, sem 
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típusa, kivéve, amit a halandó elme hozzárendel. A gondolkodást a tévedés, vagy betegség, fölé 

emelve, és kitartóan küzdve az igazságért, el fogod pusztítani a tévedést. 

 

7. 25 : 13-21 

 

Jézus demonstrálás útján tanította az Élet útját, hogy megérthessük, hogyan gyógyítja ez az 

isteni Alapelv a beteget, űzi ki a tévedést, és diadalmaskodik a halál felett. Jézus jobban mutatta 

be Isten eszményét, mint azt olyan valaki tehette volta, akinek eredete kevésbé volt szellemi. 

Isten iránti engedelmessége következtében mindenki másnál spirituálisabban módon mutatta ki a 

lét Alapelvét. Innen ered intelmének ereje: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat 

megtartsátok.” 
 

8. 54 : 1-17 
 

Emberi életének nagysága által demonstrálta az isteni Életet. Tiszta szeretetének gazdagságából 

meghatározta a Szeretetet. Az Igazság bőségével legyőzte a tévedést. A világ, nem ismerve fel 

igazságosságát, nem vette azt tudomásul; de a föld részesült a harmóniából, amelyet megdicsőült 

példája vezetett be. 
 

Ki áll készen arra, hogy kövesse tanítását és példáját?  Előbb vagy utóbb mindenkinek a 

Krisztusba, Isten igaz eszméjébe, kell telepítenie magát. Jézus mérhetetlen emberi áldozatát az 

ihlette, hogy drágán szerzett kincseit bőségesen onthassa az üres vagy a vétekkel teli emberi 

tárházakba. Isteni megbízatásának tanúságaként adta azt a bizonyítékot, hogy az Élet, Igazság és 

Szeretet az Elme, s nem az anyag, által gyógyítja meg a beteget és a bűnöst és 

győzedelmeskedik a halál felett. Ez volt a legteljesebb bizonyíték, amelyet az isteni Szeretetről 

adhatott.  
 

9. 18 : 3-9 
 

A názáreti Jézus az ember Atyával való egységét tanította és demonstrálta, és ezért végtelen 

hódolattal tartozunk neki. Küldetése mind egyéni, mind kollektív volt. Élete munkáját helyesen 

végezte nem csak saját magának eleget téve, de a halandók iránti könyörületességből is - hogy 

megmutassa nekik, hogyan végezzék el saját munkájukat, de nem azért, hogy helyettük 

elvégezze, sem pedig, hogy egyetlen felelősség alól is felmentse őket. 
 

10. 227 : 14-26 
 

Felismerve az ember jogait, nem tudjuk nem előre látni minden elnyomás végét.  A rabszolgaság 

nem az ember legitim állapota.  Isten az embert szabadnak teremtette. Pál azt mondta: „Benne [a 
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szabadságban] születtem.” Minden embernek szabadnak kellene lennie. „Ahol az Úrnak lelke, 

ott a szabadság.” A Szeretet és Igazság szabaddá tesz, de a gonosz és tévedés rabsághoz vezet. 
 

A Keresztény Tudomány felemeli a szabadság zászlaját és így kiált: „Kövessetek! Meneküljetek 

a betegség, bűn és halál kötelékéből!” Jézus kijelölte az utat. Világ polgárai, fogadjátok el „Isten 

fiai dicsőségének szabadság”-át és legyetek szabadok! Ez a ti isteni jogotok. 
 

11. 37 : 22-27 
 

Lehetséges - sőt, minden gyermek, férfi és nő kötelessége és privilégiuma - valamilyen 

mértékben követni az Igazság és Élet, az egészség és szentség Mester általi demonstrációját. A 

keresztények az ő követőinek vallják magukat, de vajon olyan módon követik-e őt, ahogyan azt 

rendelte? 

 

12. 572 : 6-8 

 

A „Szeressétek egymást” (1 János, 3:23) egy inspirált író legegyszerűbb és legmélyebb tanácsa.   

 

13. 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. 

 

14. 434 : 6-7 

 

"Krisztus törvénye felülírja a mi törvényeinket; kövessük Krisztust!" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.) 

 


