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TÁRGY - IGAZSÁG 

 
 

ARANY SZÖVEG:  ZSOLTÁROK 25 : 10 

 

  
„Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak,  

akik megtartják szövetségét és intelmeit.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  1 János 5 : 3-6, 20 

 

 

3. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az õ parancsolatait; az õ parancsolatai pedig 

nem nehezek. 

 

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

világot, a mi hitünk. 

 

5. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? 

 

6. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér 

által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság. 

 

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. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 
1. 5 Mózes 32 : 1-4 
 
1 Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld a számnak beszédeit! 
 
2 Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a 

gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!  
 
3 Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket! 
 
4 Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem 

csalárd; igaz és egyenes ő! 
 

2. Ézsaiás 28 : 16, 17 
 
16 Ezért így szól az én Uram, az Úr: A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, 

drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el! 
 
17 A törvényt zsinórmértékké teszem, és az igazságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó 

hazugságot, és víz árasztja el a rejtekhelyet. 
 

3. Példabeszédek 12 : 19 
 
19 Az igaz ajak mindig állhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az. 
 

4. János 1 : 6-8, 14, 16, 17 
 
6 Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. 
 
7 Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen 

általa. 
 
8 Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. 
 
14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének 

dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 
 
16 Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. 
 
17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent 

meg. 
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5. Márk 5 : 25-30, 32-34 
 
25 És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos vala, 
 
26 És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem 

javult, sőt inkább még rosszabbul lett, 
 
27 Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. 
 
28 Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. 
 
29 És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából. 
 
30 Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult 

a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat? 
 
32 És körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. 
 
33 Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda és elébe 

borula, és elmonda néki mindent igazán. 
 
34 Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj 

meg a te bajodból. 
 

6. Máté 5 : 1, 2, 6, 17 
 
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: 
 
6 Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek. 
 
17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, 

hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. 
 

7. Máté 7 : 24-27 
 
24 "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos 

emberhez, aki kősziklára építette a házát. 
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25 És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a 

háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. 
 
26 Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond 

emberhez, aki homokra építette a házát.  
 
27 És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a 

házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult." 
 

8. Zsidókhoz 4 : 12 
 
12 Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, 

az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 
 

9. Máté 16 : 13-18 
 
13 Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: 

Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? 
 
14 Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig 

Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. 
 
15 Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? 
 
16 Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. 
 
17 És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér 

jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. 
 
18 De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én 

egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. 
 

10. János 8 : 12-16, 31, 32  
 
12 Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem 

követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. 
 
13 A farizeusok ekkor ezt mondták neki: "Te önmagadról teszel bizonyságot: a te 

bizonyságtételed nem igaz." 
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14 Jézus így válaszolt nekik: "Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a 

bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek, ti azonban nem tudjátok, 

honnan jövök, vagy hová megyek. 

 
15 Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett.  

 
16 De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az 

Atya, aki elküldött engem. 

 
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. 

 

 

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. 254 : 10-12 

 

Amikor türelmesen várunk Istenre és tisztességesen keressük az Igazságot, Ő irányítja utunkat. 

 

3. 224 : 28-31 

 

Az Igazság a szabadság elemeit hozza magával. Zászlaján a Lélek-inspirált mottó: „A 

rabszolgaságot eltörölték.” Isten ereje hoz szabadulást a raboknak. Nincs erő, mely ellen tudna 

állni az isteni Szeretetnek. 

 

4. 136 : 1-2, 29-11 

 

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

küldetését. 
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A tanítványok jobban értették Mesterüket, mint mások; de nem értettek meg mindent, amit 

mondott és tett, különben nem kérdezgették volna őt olyan gyakran. Jézus türelmesen kitartott a 

létezés igazságának tanításában és demonstrálásában. Tanítványai látták, hogy az Igazságnak 

ezen hatalma meggyógyítja a betegeket, kiűzi a gonoszt és feltámasztja a halottakat; de a csúcsát 

ennek a csodálatos munkának még ők sem fogták fel lelkileg a keresztrefeszítés utánig, amikor 

szeplőtelen Mesterük a bűn, betegség, halál és a sír felett győzedelmeskedve állt előttük.  
 
Megértésre vágyva a Mester megismételte: „Ti pedig kinek mondtok engem?” Ez az ismételt 

kérdés azt jelentette: Ki vagy mi képes arra, hogy véghez vigye ezt a munkát, amely olyan 

titokzatos a tömegek számára? 
 
5. 137 : 16-11 
 

Szokott hevességével, Simon válaszolt testvérei nevében, és felelete egy fontos tényt tárt fel: 

„Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia!” Vagyis: A Messiás az, amit kijelentettél – a Krisztust, 

Isten, az Igazság, az Élet és a Szeretet szellemét, amely az elme által gyógyít. Ez a megállapítás 

váltotta ki Jézusból az áldást: „Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette 

ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám”; vagyis: a Szeretet megmutatta neked az Élet 

útját. 
 

Ezelőtt, a heves tanítványt csak közönséges nevén, Simon Barjónának, vagyis Jóna fiának 

nevezték; de most a Mester a következő szavakkal lelki nevet adott neki: „De én is mondom 

néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán [a görög petrosz szó jelentése szikla] építem fel 

az én egyházamat, és a pokol [Hádész, az alvilág vagy sír] kapui sem vesznek rajta diadalmat.” 

Más szóval, Jézus szándéka nem az volt, hogy közösségét a személyes Péterre mint halandóra 

alapítsa, hanem az Isten-hatalomra, mely Péternek az igaz Messiásról való vallomása mögött 

rejlett. 
 

Péter előtt most világossá vált, hogy az isteni Élet, Igazság és Szeretet, és nem egy emberi 

személyiség volt a betegek gyógyítója, és a szikla, a harmónia birodalmának biztos alapzata. 

Ezen a lelkileg tudományos alapon magyarázta Jézus az ő gyógyításait, amelyek a kívülállók 

számára csodának tűntek. 
 
6. 380 : 5-7, 19-21 
 

Az Igazság az örök szikla, a szegeletkő, „akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt.” 
 

Az Igazság hatalmán kívül semmi sem gátolhatja meg a tévedéstől való félelmet, és nem 

bizonyíthatja az ember uralmát a tévedés felett. 
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7. 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. 
 

8. 542 : 7-13 
 

Az Igazság, örök törvényein keresztül, leleplezi a tévedést (hibát). Az Igazság okozza, hogy a 

bűn (vétek) elárulja önmagát, és a fenevad bélyegét nyomja a tévedésre. Még az arra való hajlam 

is, hogy a bűnösséget felmentsük vagy elrejtsük, büntetést von maga után. Az igazságosság 

elkerülése és az igazság tagadása a vétek állandósítására irányul, a bűn előidézésére, az 

önfegyelem veszélyeztetésére, az isteni irgalmasság kigúnyolására. 
 

9. 368 : 2-19 
 

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. 
 

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. 
 

10. 191 : 8-15 
 

Amint rájövünk, hogy az anyagi, elméleti létalap a létezés félreértése, felvirrad az emberi 

gondolkodás felett az ember lelki és isteni Alapelve, és elvezeti azt oda „ahol a gyermek vala”  - 

magához az új és mégis régi eszme születéséhez, a lét és mindannak, amit az Élet magában 

foglal, lelki érzetéhez. Így majd az egész föld átalakul az Igazság által, ami világosságának 

szárnyain elűzi a tévedés sötétségét. 
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11. 225 : 5-13 
 

Az Igazság kezdeti vezetését felismerheted követői kevés számából és hűségéből. Így viszi 

előbbre a haladó idő a szabadság zászlaját. A világ hatalmasságai harcolni fognak, és 

őrszemeiknek megparancsolják, hogy addig ne eresszék át az igazságot, míg az fel nem 

iratkozik rendszereikbe; de a Tudomány - nem törődve a feltűzött szuronyokkal - továbbhalad. 

Valami zavargás mindig van, de az igazság zászlórúdjánál gyülekező van. 

 

12. 450 : 15-26 

 

Egyes emberek lassan engednek az Igazság érintésének. Kevesen adják át magukat küzdelem 

nélkül, és sokan vonakodnak elismerni, hogy megadták magukat; de amíg ezt el nem ismerik, a 

gonosz kérkedik a jó feletti fölényével. A Krisztusi Tudós arra vállalkozott, hogy csökkentse a 

gonoszt, betegséget és halált; és azáltal fogja legyőzni őket, hogy megérti semmiségüket, és 

Isten vagy jó mindenségét. Számára a betegség nem kisebb kísértés, mint a bűn, és Isten felettük 

álló hatalmának megértése által gyógyítja meg mindkettőt. A Krisztusi Tudós tudja, hogy ezek a 

hiedelem tévedései, amelyet az Igazság meg tud semmisíteni és meg is semmisít. 

 

13. 380 : 4 csak 

 

Mindig az Igazság a győztes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 
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_____________________ 

 

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.) 

 


