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TÁRGY - SZENTSÉG 

 
 

ARANY SZÖVEG:  I PÉTER 5 : 2 

 

  
“legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját;   

ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  JAKAB 1 : 21-27 

 

 

21. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó 

maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani 

lelketeket. 

 

22. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. 

 

23. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a 

tükörben nézi meg az arcát. 

 

24. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. 

 

25. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem 

feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete. 

 

26. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is 

becsapja, annak a kegyessége hiábavaló. 

 

27. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az 

özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Máté 9 : 10-13 
 
10 És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és 

letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. 
 
11 Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: "Miért eszik a ti mesteretek 

vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?" 
 
12 Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: "Nem az egészségeseknek van szükségük 

orvosra, hanem a betegeknek. 
 
13 Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert 

nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." 
 

2. Máté 12 : 1-8, 10-14 
 
1 Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, tanítványai pedig 

megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. 
 
2 mikor ezt meglátták a farizeusok, szóltak neki: "Íme, tanítványaid olyat tesznek, amit 

nem szabad tenni szombaton." 
 
3 Ő pedig ezt válaszolta nekik: "Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével 

együtt megéhezett? 
 
4 Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna 

szabad megennie sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. 
 
5 Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a 

szombatot, mégsem vétkeznek? 
 
6 De mondom nektek, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. 
 
7 Ha pedig értenétek, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot - nem ítéltétek 

volna el azokat, akik nem vétkeztek. 
 
8 Mert az Emberfia ura a szombatnak is."     
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10 És ímé, vala ott egy sorvadt kezű ember. Megkérdezték Jézustól: "Szabad-e szombaton 

gyógyítani?" - hogy vádat emeljenek ellene. 
 
11 Ő pedig ezt mondta nekik: "Ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az 

verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? 
 
12 Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál! Szabad tehát jót tenni szombaton!" 
 
13 Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: "Nyújtsd ki a kezedet!" Az kinyújtotta, és 

meggyógyult a keze: ugyanolyan ép lett, mint a másik.  
 
14 A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele.  
 

3. Márk 14 : 16, 17, 22-25 
 
16 Elindultak tehát a tanítványok, és bementek a városba; itt mindent úgy találtak, ahogyan 

megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. 
 
17 Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel; 
 
22 És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, odaadta nekik, és ezt 

mondta: "Vegyétek, ez az én testem." 
 
23 Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan,     
 
24 és ezt mondta nekik: "Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik.  
 
25 Bizony, mondom néktek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, 

amikor újat iszom az Isten országában." 
 

4. János 19 : 17, 18 (:-ig) 
 
17 És emelvén az õ keresztfáját, méne az úgynevezett Koponya helyére, amelyet héberül 

Golgothának hívnak: 
 
18 ahol megfeszítették őt, 
 

5. János 21 : 1-6, 9, 12, 15-17 
 
1 Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg: 

 
2 együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánaél, a galileai Kánából 

és Zebedeus fiai; a tanítványok közül pedig még kettő. 
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3 Simon Péter így szólt hozzájuk: "Elmegyek halászni." Ők erre ezt mondták: "Mi is 

elmegyünk veled."  Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem 

fogtak. 
 
4 Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy 

Jézus az. 
 
5 Jézus ekkor megkérdezte tőlük: "Fiaim, nincs valami ennivalótok?" Így válaszoltak neki: 

"Nincs." 
 
6 Ő pedig ezt mondta nekik: "Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok!" 

Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. 
 
9 Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. 
 
12 Jézus erre ezt mondta nekik: "Jöjjetek, egyetek!" A tanítványok közül azonban senki sem 

merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. 
 
15  Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: "Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, 

mint ezek?" Ő pedig így felelt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!" Jézus ezt 

mondta neki: "Legeltesd az én bárányaimat!" 
 
16 Másodszor is megszólította: "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Ő pedig így felelt: 

"Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!" Jézus erre ezt mondta neki: "Őrizd az én 

juhaimat!" 
 
17 Harmadszor is szólt hozzá: "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Péter elszomorodott, 

hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: "Uram, 

te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged." Jézus ezt mondta neki: "Legeltesd az én 

juhaimat!” 
 

6. János 14 : 15 
 
15 Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. 
 

7. Máté 10 : 8 
 
8 Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket 

ûzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. 
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Tudomány és Egészség 
 
1. 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. 
 
2. 20 : 8-23 
 
Jézus története új időszámítást vezetett be, amelyet keresztény korszaknak nevezünk; de ő nem 

alapított rituális imádást.  Ő tudta, hogy az emberek megkeresztelkedhetnek, részt vehetnek az 

úrvacsorán, támogathatják a papságot, megtarthatják a szombatot, hosszú imákat mondhatnak, 

és mégis érzékiesek és vétkesek lehetnek. 
 
Jézus viselte a mi erőtlenségeinket; ő ismerte a halandó hiedelem tévedését, „és az ő sebeivel [a 

tévedés elutasításával] gyógyulánk meg”. "Útált és emberektől elhagyott volt”, áldással 

viszonozta az átkot, és a halandókat önmaguk ellentétére, igen, Isten természetére tanította; és 

amikor a tévedés megérezte az Igazság erejét, ostor és kereszt várt a nagy Tanítóra. Mégsem tért 

le az útról, mert tudta jól, hogy az isteni parancs iránti engedelmesség és a bizalom Istenben 

megkímélnek attól, hogy újra kelljen járni az utat a vétektől a szentséghez. 
 
3. 25 : 13-16, 17-21 
 
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....Isten iránti 

engedelmessége következtében mindenki másnál spirituálisabban módon mutatta ki a lét 

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

megtartsátok.” 
 
4. 28 : 9-11 
 
Ugyan tiszteletben tartva mindent, ami az Egyházban vagy azon kívül jó, az ember Krisztus 

iránti elkötelezettsége inkább a demonstráláson, mint a hitvalláson alapszik. 
 
5. 31 : 12-22 (.-ig) 
 
A keresztény kötelességek sorában elsőként az Igazság és Szeretet gyógyító erejét tanította 

követőinek. Semmilyen fontosságot nem tulajdonított az élettelen szertartásoknak. Az élő 

Krisztus, a gyakorlati Igazság az, amely Jézust a „feltámadás és élet”-té teszi mindazok számára, 

akik tettekben követik őt. Becses előírásainak engedelmeskedve - demonstrációt követve 
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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. 

 

6. 4 : 5-11 
 

Mesterünk parancsolatait megtartani és példáját követni saját adósságunk feléje, és az egyetlen 

értékelhető bizonyítéka hálánknak mindazért, amit tett.  A formális imádat önmagában nem 

elegendő arra, hogy kifejezze a lojális és szívből jövő hálát, mivel ő azt mondta: „Ha szerettek 

engem, megtartjátok az én parancsolataimat.” 
 

7. 37 : 20-31 
 

A mai keresztények magukra vehetnék ezen életpálya gyakorlatiasabb jeletőségét! 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? Hallgasd 

ezeket a kényszerítő parancsokat: „Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok 

tökéletes!” „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden 

teremtménynek!” „Gyógyítsátok meg a betegeket!” 
 

8. 34 : 10-17 
 

Ha valamennyien, akik valaha is magukhoz vették a szentséget, valóban megemlékeztek volna 

Jézus szenvedéseiről, és ittak volna az ő poharából, forradalmasították volna a világot.  Ha 

mindazok, akik anyagi jelképekben keresik az ő emlékezetét, felveszik a keresztet, 

meggyógyítanak betegeket, kiűznek gonoszokat és a Krisztust vagy Igazságot hirdetik a 

rászorulóknak - a fogékony gondolatnak - elhozzák a millenniumot. 
 

9. 35 : 19-29 
 

A kereszteltetésünk megtisztulás minden tévedéstől. Az egyházunk az isteni Alapelvre, 

Szeretetre épül. Ezzel az egyházzal csak annyira egyesülhetünk, amennyire a Szellemtől 

újjászületünk, amennyire eljutunk az Életre, amely Igazság, és az Igazságra, amely Élet, azáltal, 

hogy előhozzuk a Szeretet gyümölcseit - hogy kiűzzük a tévedést, és meggyógyítjuk a 

betegeket. A mi Úrvacsoránk lelki közösség az egy Istennel. A mi kenyerünk „amely mennyből 

száll alá”, az Igazság. A mi poharunk a kereszt. A mi borunk a Szeretet ihlete, melyből 

Mesterünk kortyolt és ajánlott követőinek. 
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10. 43 : 27-4 
 

Az isteninek minden ponton le kell győznie az emberit. A Tudománynak, amelyet Jézus tanított 

és élt, diadalmaskodnia kell minden, az életre, szubsztanciára és intelligenciára vonatkozó 

anyagi hiedelem felett, és a sokféle tévedés felett, amely ezen hiedelmekből ered. 
 

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. 

 

11. 54 : 8-17 

 

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. 

 

12. 55 : 15-26 

 

Az Igazság halhatatlan eszméje végigszáguld a századokon, és szárnyai alá gyűjti a betegeket és 

bűnösöket. Fáradt reményem megkísérli megvalósítani azt a boldog napot, amelyen az ember 

felismeri a Krisztus Tudományát és úgy szereti felebarátját mint önmagát - amikor tudatosítja 

magában Isten mindenhatóságát és az isteni Szeretet gyógyító erejét abban, amit megtett és amit 

tesz az emberiségért. Az ígéretek beteljesülnek. Az isteni gyógyítás újramegjelenésének ideje 

minden korszakra kiterjed; és aki az ő földi mindenét az isteni Tudomány oltárára helyezi, az 

most iszik Krisztus poharából, és felruháztatik a Krisztusi gyógyítás szellemével és erejével. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.) 

 


