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TÁRGY - IGAZSÁG 

 
 

ARANY SZÖVEG:  ZSOLTÁROK 86 : 11  

 

  
„Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 100 : 1-5 

 

 

1. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! 

 

2. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. 

 

3. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő 

legelőinek juhai vagyunk. 

 

4. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, 

áldjátok az ő nevét! 

 

5. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége! 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 117 : 1, 2 
 
1 Dicsérjétek az URat mind, ti népek, dicsőítsétek mind, ti nemzetek!  
 
2 Mert nagy az ő szeretete irántunk, az ÚR hűsége örökké tart. Dicsérjétek az URat! 
 

2. II Királyok 20 : 1-11 
 
1 Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, És eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a 

próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem 

gyógyulsz! 
 
2 És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak, 
 
3 És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én elõtted jártam, igazságban és egész 

szívvel, és hogy a mi jó elõtted, azt mûveltem! és sírt Ezékiás keservesen. 
 
4 Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje: 
 
5 Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének: Így szól az Úr, atyádnak, 

Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én 

meggyógyítalak, három nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. 
 
6 Megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig 

kiszabadítlak téged meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért és 

szolgámért, Dávidért. 
 
7 Majd ezt mondta Ézsaiás: Hozzatok egy csomó préselt fügét! Odavitték és a kelevényre 

tették; a király pedig életben maradt. 
 
8 Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és 

három nap múlva fölmehetek az Úr házába? 
 
9 Ézsaiás így felelt: Kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti azt az igét, amelyet 

kijelentett: Előre menjen az árnyék tíz fokkal, vagy visszafelé menjen tíz fokkal? 

 
10 Ezékiás ezt mondta: Könnyű az árnyéknak tíz fokkal megnyúlnia. Ne úgy legyen, hanem 

menjen az árnyék visszafelé tíz fokkal! 
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11 Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot tíz fokkal 

Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. 

 

3. Ézsaiás 25 : 1, 8 

 
1 Uram, te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez, 

ősrégi terveket, való igazságot. 

 
8 Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi 

népéről a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az Úr! 

 

4. János 4 : 1, 3-7, 9-11, 13-26 

 
1 Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt 

szerez és keresztel, mint János - 

 
3 elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. 

 
4 Samárián kellett pedig átmennie, 

 
5 és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz 

a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek. 

 
6 Ott volt Jákób forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. 

 
7 Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: "Adj innom!" 

 
9 A samáriai asszony ezt mondta: "Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én 

samáriai vagyok?" Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. 

 
10 Jézus így válaszolt: "Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: 

Adj innom!, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet." 

 
11 Az asszony így szólt hozzá: "Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd 

az élő vizet? 

 
13 Jézus így válaszolt neki: "Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, 
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14 de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert 

örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." 

 
15 Az asszony erre ezt mondta: "Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és 

ne kelljen idejárnom meríteni." 

 
16 Jézus így szólt hozzá: "Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza!" 

 
17 Az asszony így válaszolt: "Nincs férjem." Jézus erre ezt mondta: "Jól mondtad, hogy 

férjed nincs, 

 
18 mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál."  

 
19 Az asszony ekkor így felelt: "Uram, látom, hogy próféta vagy. 

 
20 A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy 

Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell." 

 
21 Jézus így válaszolt: "Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a 

hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 

 
22 Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a 

zsidók közül támad. 

 
23 De eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 

 
24 Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk." 

 
25 Az asszony így felelt: "Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és 

amikor eljön, kijelent nekünk mindent." 

 
26 Jézus ezt mondta neki: "Én vagyok az, aki veled beszélek." 

 

5. János 17 : 1, 6, 17  
 
1 Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; 

dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsõítsen téged; 
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6 Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál: tiéid valának, 

és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. 
 
17 Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. vii : 13-21 
 

Eljött az gondolkodók ideje. Az Igazság, doktrínáktól és hagyományos rendszerektől 

függetlenül, kopog az emberiség kapuján. Megelégedés a múlttal és az anyagiasság hűvös 

konvencionalitása felmorzsolódnak. Isten nem ismerése már nem gázlókő a hithez többé.  Az 

engedelmesség egyetlen garanciája az Ő helyes megértése, akinek helyes ismerete jelenti az 

örök Életet.  Bár birodalmak dőlnek meg, „az Úr uralkodik örökké”.  
 

2. 259 : 6-14 
 

Az isteni Tudományban, az ember Isten hű képmása. Az isteni természet legjobban Krisztus 

Jézusban fejeződött ki, aki a halandókra Isten igazabb tükröződését vetette és magasabbra 

emelte az életüket, mint amit szegényes gondolat-mintáik megengedtek - gondolatok, amelyek 

az embert bukottként, betegként, bűnösként és halandóként jelenítették meg. A tudományos 

létezés és isteni gyógyítás Krisztusi megértése magába foglalja a tökéletes Alapelvet és eszmét - 

tökéletes Istent és tökéletes embert - mint a gondolkodás és demonstrálás alapját. 
 

3. 286 : 1-15 
 

Egy emberi doktrínában való hit által keresni az Igazságot azt jelenti, hogy nem értjük a 

végtelent. Nem szabad a változhatatlant és a halhatatlant a végesen, a változékonyon és 

halandón keresztül keresnünk, és ezáltal a demonstrálás helyett hiedelemre támaszkodni, mert ez 

végzetes a Tudomány ismeretére. Az Igazság megértése az Igazságban való teljes bizalmat 

nyújt, és a lelki megértés jobb, mint minden égő áldozat. 
 

A Mester azt mondta, „senki sem mehet az Atyához [a létezés isteni Alapelvéhez], hanemha én 

általam”, a Krisztus, Élet, Igazság, Szeretet által; mert Krisztus azt mondja „Én vagyok az út.” A 

fizikai okozatiságot töviről hegyire félretette ez az eredeti ember, Jézus. Ő tudta, hogy az isteni 

Alapelv, Szeretet teremt és kormányoz mindent, ami valós. 
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4. 231 : 3-11 
 

Ha az Igazság nem szállt szembe helyesen egy bajjal, és nem győzte le teljesen, akkor a baj 

sohasem adja meg magát. Ha Isten nem semmisíti meg a bűnt, betegséget és halált, akkor azok 

nem semmisülnek meg a halandók elméjében, hanem ennek az úgynevezett elmének 

halhatatlannak tűnnek.  Amit Isten nem tud megtenni, az embernek nem szükséges 

megkísérelnie. Ha az Isten nem gyógyítja meg a betegeket, akkor nem gyógyulnak meg, mivel 

semmilyen kisebb hatalom nem ér fel a végtelen Minden-hatalommal; de Isten, az Igazság, Élet, 

Szeretet meggyógyítja a betegeket az igazak imája által. 
 

5. 167 : 22-31 
 

Nem bölcs dolog tétovázó vagy átmeneti állásponton lenni, vagy azt várni, hogy egyaránt 

dolgozhatunk a Szellemmel és anyaggal, Igazsággal és hibával. Csak egy út van - mégpedig 

Isten és az Ő eszméje - amely a lelki lényhez vezet. A test tudományos kormányzását az isteni 

Elmén keresztül kell elérni. Lehetetlen a test felett kontrollt elérni bármely más módon. Ezen 

alapvető pontot illetően teljesen megengedhetetlen a félénk konzervativizmus. Kizárólag az 

Igazságra való radikális támaszkodás által lehetséges a tudományos gyógyító erő megvalósítása. 
 

6. 230 : 1-10 
 

Ha a betegség valóságos, akkor a halhatatlansághoz tartozik; ha igaz, akkor az Igazság egy 

része. Megkísérelnéd-e gyógyszerekkel vagy anélkül, megsemmisíteni az Igazságnak egy 

tulajdonságát vagy állapotát? Ha azonban a betegség és a vétek illúzió, akkor ebből a halandó 

álomból vagy illúzióból való felébredés egészségbe, szentségbe és halhatatlanságba vezet 

bennünket. Ez az ébredés a Krisztus örök eljövetele, az Igazság előzetes megjelenése, amely 

kiűzi a tévedést és meggyógyítja a beteget. Ez az üdvözülés, amely Isten, az isteni Alapelv, a 

Szeretet által jön, amint azt Jézus demonstrálta. 
 

7. 130 : 26-5 
 

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

Alapelvével. 
 

8. 120 : 17-24 
 

Az Elme általi gyógyítás Tudománya megmutatja, hogy lehetetlen, hogy az Elmén kívül bármi 

más igazul tanúskodjon az ember állapotáról vagy bemutassa azt.  Ezért a Tudomány isteni 

Alapelve a fizikai érzékek bizonyságának megfordítása által feltárja az embert mint az 

Igazságban harmonikusan létezőt, amely az egészség egyetlen alapja; és így a Tudomány tagad 

minden betegséget, meggyógyítja a betegeket, megdönti a hamis bizonyítékot és elveti az 

anyagra épülő logikát. 

 

9. 288 : 31-7 

 

Az örök Igazság megsemmisíti, amit a halandók látszólag a tévedéstől tanultak, és az ember 

valós létezése mint Isten gyermeke napfényre kerül. A demonstrált Igazság örök élet. A halandó 

ember soha nem tud a tévedés ideiglenes törmelékéből, a vétek, betegség és halál hiedelméből, 

felemelkedni, amíg meg nem tanulja, hogy Isten az egyetlen Élet. A hiedelmet, hogy élet és 

érzékelés a testben van, annak megértésével kellene legyőzni, hogy mi képezi az embert mint 

Isten képmását.  Akkor a Szellem legyőzte a testet. 

 

10. 367 : 30-32 

 

Mivel az Igazság végtelen, a tévedést semmiként kellene ismerni. Mivel az Igazság mindenható 

a jóságban, az Igazság ellentétének nincs hatalma. 

 

11. 368 : 2-9 

 

A Tudomány által inspirált magabiztosság abban a tényben gyökerezik, hogy az Igazság valós és 

a tévedés valótlan. A tévedés gyáva az Igazság előtt. Az Isteni Tudomány kitart amellett, hogy 

mindezt az idő bizonyítani fogja. Mind az igazság, mind a tévedés közelebb jutottak, mint 

korábban bármikor a haladók általi megértéshez, és az igazság egyre tisztább lesz, ahogyan a 

tévedés önmagát elpusztítja. 

 

12. 174 : 17-21 

 

A Sinai mennydörgése és a Hegyi Beszéd nyomon követik és utolérik a korszakokat útjukban 

megdorgálva minden tévedést és kihirdetvén a mennyeknek országát a földön. Az Igazság 

feltárult. Csak gyakorolni kell. 

 



 

 

 

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.) 

 


