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TÁRGY - EMBER 

 
 

ARANY SZÖVEG: I Korintusiakhoz 15 : 57 

 

  
„Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  II KORINTUSIAKHOZ 4 : 8, 9  

    Rómaiakhoz 8 :  31, 35, 37-39 

 

 

8. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk 

kétségbe; 

 

9. üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk;  

 

31. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 

 

35. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, 

vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? 

 

37. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett, 

 

38. Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk, 

 

39. Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az 

Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.   
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Példabeszédek 11 : 3 (első ,-ig) 

 
3  A becsületeseket feddhetetlenségük vezeti, 

 

2. Filippiekhez 2 : 14, 15 

 
14 Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;   

 
15 Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és 

elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. 

 

3. Filippiekhez 4 : 11 (mert)-13 

 
11 ...mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. 

 
12 Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, 

jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. 

 
13 Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. 

 

4. 1 Mózes 37 : 2 (Amikor) (második ,-ig), 3, 4, 24 (első .-ig), 28 (első .-ig) 

 
2 Amikor József tizenhét éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, 

 
3 De Izráel Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt, s 

ezért tarka ruhát csináltatott neki. 

 
4 Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy 

meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzá szólni. 

 
24 Azután fogták, és beledobták a kútba. 

 
28 Közben azonban midjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták 

Józsefet az izmaelieknek húsz ezüstért.  
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5. 1 Mózes 39 : 1, 3, 7, 8 (első ,-ig), 12, 19 (Amikor)-20 (második ,-ig), 21, 22 
 
1 Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték, egy 

egyiptomi ember: Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. 
 
3 Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez 

hozzáfog. 
 
7 Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta: Hálj 

velem! 
 
8 Ő azonban vonakodott,  
 
12 Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta: Hálj velem! Ő azonban 

otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt. 
 
19 Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott: Ilyen dolgokat 

tett velem a szolgád! - akkor haragra gerjedt. 
 
20 Fogta Józsefet az ura, és börtönbe vetette,  
 

21 De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltté tette a börtönparancsnok 

előtt. 
 
22 A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő 

dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. 
 

6. 1 Mózes 41 : 1 (:-ig), 14 (első .-ig), 15, 16, 28-30 (első ,-ig), 33, 37-40 
 
1 Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó álmodott:  
 
14 Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből. 
 
15 A fáraó ezt mondta Józsefnek: Álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt 

hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. 
 
16 József így felelt a fáraónak: Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára. 

 
28 Erről mondtam a fáraónak, hogy Isten megmutatta a fáraónak, mit fog cselekedni.  
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29 Hét esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén. 

 
30 De az éhínség hét esztendeje következik utánuk,  

 
33 Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom 

élére. 

 
37 Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden szolgájának. 

 
38 A fáraó ezt mondta szolgáinak: Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek 

van? 

 
39 Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád 

hasonló értelmes és bölcs ember. 

 
40 Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a 

trón tesz engem nagyobbá nálad. 

 

7. 1 Mózes 42 : 3, 7 (első ,-ig) 

 
3 Elment tehát József tíz bátyja, hogy gabonát vásároljanak Egyiptomban. 

 
7 Amint József meglátta bátyjait, 

 

8. 1 Mózes 45 : 4, 5 

 
4 József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek közelebb hozzám! Ők közelebb mentek. Ekkor 

így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! 

 
5 De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért 

küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. 

 

9. I Péter 2 : 19-23 

 
19 Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor 

igazságtalanul szenved. 

 
20 De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben, ha 

kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. 
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21 Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, 

hogy az ő nyomdokait kövessétek: 

 
22 ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, 

 
23 mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, 

hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. 

 

10. Filippiekhez 2 : 12, 13 

 
12 Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán 

jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel 

munkáljátok üdvösségeteket, 

 
13 mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének 

megfelelően. 

 

11. Rómaiakhoz 8 : 28  

 
28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik [az] [ő] 

végzése szerint hivatalosak.   

 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 115 : 15-16 

 

EMBER:  Isten lelki eszméje, egyéni, tökéletes, örök. 

 

2. 258 : 13-15, 19-24 

 

Isten az emberben a végtelen eszmét fejezi ki, amely örökké fejleszti önmagát terjeszkedve és 

egyre magasabbra emelkedve egy határtalan alapról. 

 

A végtelen Alapelvet a végtelen idea és a lelki egyéniség tükrözi vissza, de az anyagi 

úgynevezett érzékek nem képesek tudomást venni sem az Alapelvről, sem annak eszméjéről. Az 

emberi képességek olyan arányban növekednek és tökéletesednek, ahogyan az emberiség elnyeri 

az ember és Isten igaz eszméjét. 



BIBLIA  LECKE  2021. MÁRCIUS 7., VASÁRNAPRA                                                                    3.6  

TÁRGY: EMBER 

            

 
Ezt a Biblia Leckét 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. 
 

 

3. 307 : 25 (Az)-30 
 

Az isteni Elme az ember lelke, és az Elme uralmat ad az embernek minden felett. Az ember nem 

anyagi alapon lett teremtve és arra sincs parancsa, hogy anyagi törvényeknek engedelmeskedjen, 

amelyeket a Szellem soha nem alkotott; az ő hatásköre a szellemi törvényekben, az Elme 

magasabb jogában van.  
 

4. 90 : 24-32 
 

Annak beismerése önmaga előtt, hogy az ember Isten saját hasonlatossága, az embert 

felszabadítja, hogy ura legyen a végtelen eszmének. Ez a meggyőződés rázárja az ajtót a halálra, 

és szélesre tárja azt a halhatatlanság felé. A Szellem megértésének és felismerésének végül is be 

kell következnie, és jól tesszük, ha időnket az isteni Alapelvről való elmélkedés útján a lét 

rejtélyeinek a megoldására fordítjuk.  Jelenleg nem tudjuk, hogy mi az ember, de bizonyosan 

tudni fogjuk azt, amikor az ember Istent tükrözi. 
 

5. 228 : 11-19 
 

Az ember rabszolgasorba döntése nem legitim. Akkor fog megszűnni, amikor az ember 

elfogadja örökrészeként a szabadságot, Isten-adta uralmát az anyagi érzékek felett. A halandók 

egy napon majd kinyilvánítják szabadságukat a Mindenható Isten nevében. Akkor maguk fogják 

kormányozni saját testüket az isteni Tudomány megértésével. Jelenlegi hiedelmeik elvetésével 

fel fogják ismerni a harmóniát mint lelki valóságot, és a diszharmóniát mint anyagi 

valótlanságot. 
 

6. 262 : 9-16 
 

Isten teremtése természetének és minőségének nem hatolhatunk a mélyére azáltal, hogy a 

halandó hiedelem sekélyébe merülünk. Fordítanunk kell gyenge szárnycsapásainkon - 

erőfeszítésünkön, hogy életet és igazságot találjunk az anyagban - és az anyagi érzékek fölé kell 

emelkednünk, a halandó fölé, Isten halhatatlan eszméjéhez. Ezek a tisztább, magasabb kilátások 

az Istenhez hasonlatos embert arra inspirálják, hogy elérje lényének abszolút középpontját és 

kerületét. 
 

7. 517 : 30-4 
 

Az isteni Szeretet megáldja saját eszméit, és előidézi sokasodásukat, - hogy kinyilvánítsák az Ő 

hatalmát. Az ember nem arra lett teremtve, hogy a földet művelje. Veleszületett joga az 

uralkodás, nem az alávetettség. Ura a föld és ég hiedelmének - ő maga csakis Alkotójának van 

alárendelve. Ez a lét Tudománya. 
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8. 444 : 2-6, 10-12 
 

Valamilyen módon, előbb vagy utóbb, mindenkinek felül kell emelkednie az anyagiságon, és a 

szenvedés gyakran az isteni eszköz ebben a felemelkedésben. „Akik Istent szeretik, minden 

javokra van” állapítja meg a Szentírás. 

 

Azok, akik Benne bíznak, lépésről lépésre rájönnek, hogy „Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! 

igen bizonyos segítség a nyomorúságban.” 
 

9. 22 : 11-17 
 

A „Munkáljátok ki saját üdvösségeteket,” a követelménye az Életnek és Szeretetnek, evégett 

dolgozik Isten veletek. „[Kereskedjetek], munkálkodjatok, míg megjövök!” Várjatok a 

jutalmatokra és „meg ne restüljetek a jó cselekvésben.” Ha igyekezeteteket félelmetes túlerők 

ostromolják, és nem kaptok azonnali jutalmat, ne térjetek vissza a tévedéshez, se ne váljatok 

restté a versenyben. 
 

10. 254 : 19 (Az) -23 
 

Az emberi ént ... az evangélium szellemével kell telíteni. Isten megköveteli, hogy ezt a feladatot 

szeretettel vállaljuk ma, és amilyen gyorsan ez praktikusan lehetséges, hagyjuk el az anyagit és 

dolgozzuk ki a lelkit, amely meghatározza a külsőt és ténylegest. 
 

11. 183 : 21-25 
 

Az Isteni Elme jogosan követeli az ember teljes engedelmességét, szeretetét és erejét. Kevesebb 

hűségre nincs rendelés. Az Igazságnak való engedelmesség hatalmat és erőt ad az embernek. A 

hibának való behódolás a hatalom elvesztését hozza magával. 
 

12. 202 : 15-23 
 

Ezen a Tudományon kívül minden változó, de a halhatatlan ember, létezésének isteni 

Alapelvével, Istennel, összhangban, sem nem vétkezik vagy szenved, sem nem hal meg.  

Vándorlásunk napjai szaporodni fognak, nem csökkenni, amikor Isten országa a földre jön; mert 

az igaz út az Élethez vezet a halál helyett, és a földi tapasztalatok feltárják a tévedés végességét 

és az Igazság végtelen képességeit, amelyben Isten uralmat ad az embernek az egész földön. 
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13. 571 : 15-19 

 

Mindenkor és minden körülmények között győzd le a gonoszt jóval. Ismerd önmagadat, és Isten 

ellát majd a bölcsességgel és lehetőséggel a gonosz feletti győzelemhez. A Szeretet vértezetébe 

öltözve az emberi gyűlölet nem érhet el.  
 

14. 452 : 10-15 
 
Amikor kinősz a régiből, ne félj felölteni az újat. Haladó irányod talán irigységet vált ki, de 

tiszteletet is kelt majd. Amikor tévedéssel állsz szemben, ne mulaszd el a dorgálást vagy a 

magyarázatot, amely elpusztítja a tévedést. Soha se lélegezz be erkölcstelen légkört, hacsak 

azért nem, hogy megtisztítsd azt. 

 

15. 261 : 4-7 

 

Rendületlenül tartsd gondolataidat a maradandón, jón és igazon, és ezeket olyan arányban fogod 

tapasztalni, amilyen arányban azok betöltik gondolkodásodat. 

 

16. 451 : 14-18 

 

Az ember abba az irányba megy, amerre néz, és ahol a kincse van, ott lesz a szíve is. Ha a 

reményeink és érzelmeink lelkiek, akkor ezek felülről és nem alulról jönnek, és mint egykoron, 

meghozzák a Szellem gyümölcsét. 

 

17. 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. 

 

18. 453 : 6-8 

 

Helyes és helytelen, igazság és tévedés harcolni fognak a tanulók elméjében, amíg a győzelem 

meg nem nyugszik a legyőzhetetlen igazság oldalán. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.) 

 


