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TÁRGY - SZENTSÉG 

 
 

ARANY SZÖVEG:  HÓSEÁS 6 : 6 

 

 
 

„Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot,   
Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Zsoltárok 51 : 10-13, 15-17 

 

 

10. Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.  

 

11. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!  

 

12. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass 

engem.  

 

13. hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád.  

 

15. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám.  

 

16. Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd 

szívesen.  

 

17. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted 

meg, Istenem! 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 

 

1. Mikeás 6 : 6-8  

 
6 Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal 

járuljak elébe, esztendős borjakkal? 

 
7 Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán 

elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? 

 
8 Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy 

élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. 

 

2. II Királyok 22 : 1(első .-ig), 2 (harmadik ,-ig)  

 
1 Nyolcéves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és harmincegy évig uralkodott 

Jeruzsálemben. 

 
2 Azt tette, amit helyesnek tart az Úr. Mindenben ősatyjának, Dávidnak az útján járt, 

 

3. II Királyok 23 : 21-23, 25  

 
21 Majd ezt parancsolta a király az egész népnek: Tartsatok páskát Isteneteknek, az Úrnak 

úgy, ahogy az le van írva a szövetségnek ebben a könyvében! 

 
22 Bizony nem tartottak ehhez hasonló páskát a bírák ideje óta, akik Izráelt ítélték, sem 

Izráel, sem Júda királyainak az idejében, 

 
23 csak Jósiás király tizennyolcadik évében tartottak ilyen páskát az Úrnak Jeruzsálemben. 

 
25 Nem volt hozzá hasonló király őelőtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívével, 

teljes lelkével és teljes erejével, egészen a Mózes törvénye szerint; és utána sem támadt 

hozzá hasonló. 
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4. Rómaiakhoz 12 : 1, 2  

 
1 Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok 

oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; 

 
2 és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 

megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. 

 

5. Máté 3 : 13-17  

 
13 Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. 

 
14 János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: "Nekem volna szükségem 

arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?" 

 
15 Jézus így válaszolt: "Engedd, hadd legyen így most, mert az illik hozzánk, hogy így 

töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki. 

 
16 Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a 

menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. 

 
17 És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm." 

 

6. Máté 26 : 17-20, 26-30  

 
17 A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték 

tőle: "Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el?" 

 
18 Ő ezt válaszolta: "Menjetek a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A 

Mester üzeni: Az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát 

tanítványaimmal." 

 
19 A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti 

vacsorát. 

 
20 Amikor este lett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítvánnyal. 

 
26 Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak 

adta, és ezt mondta: "Vegyétek, egyétek, ez az én testem!" 
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27 Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: "Igyatok ebből 

mindnyájan, 
 
28 mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. 
 
29 De mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama 

napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában." 
 
30 Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére. 
 

7. János 19 : 1, 16 (első .-ig)  
 
1 Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. 
 
16 Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. 
 

8. János 20 : 1, 11-18  
 
1 A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a 

sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 
 
11 Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, 
 
12 és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt; az egyik fejtől, a 

másik meg lábtól. 
 
13 Azok így szóltak hozzá: "Asszony, miért sírsz?" Ő ezt felelte nekik: "Mert elvitték az én 

Uramat, és nem tudom, hova tették." 
 
14 Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy 

Jézus az. 
 
15 Jézus így szólt hozzá: "Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" Ő azt gondolta, hogy a kertész 

az, ezért így szólt hozzá: "Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én 

elhozom." 
 
16 Jézus nevén szólította: "Mária!" Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: „Rabboni!" - 

ami azt jelenti: Mester. 
 
17 Jézus ezt mondta neki: "Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem 

menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti 

Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez." 
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18 Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: "Láttam az Urat!", és hogy 

ezeket mondta neki. 
 

9. Zsidókhoz 13 : 20, 21 (az első .-ig)  
 
20 A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi 

Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, 
 
21 tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, 

ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 241 : 19-22  
 

Minden áhítat szubsztanciája az isteni Szeretet visszatükrözése és demonstrálása, mely gyógyítja 

a betegséget és elpusztítja a bűnt. Mesterünk azt mondta, "Ha szerettek engem, megtartjátok az 

én parancsolataimat.” 
 

2. 25 : 3-12 
 

A vér lelki lényege az áldozat. Jézus szellemi áldozatának hathatóssága mérhetetlenül nagyobb 

annál, mint amit az emberi vérről alkotott fogalmunk kifejez. Jézus anyagi vére nem volt 

hathatósabb a bűntől való megtisztulásra, amikor az „átkozott fán” kioltották, mint amikor még 

az ereiben folyt amikor nap mint nap az Atyjának dolgaival foglalkozott.  Az Ő igazi teste és 

vére az Élete volt; és azok valóban eszik az ő testét és isszák az ő vérét, akik abban az isteni 

Életben részt vesznek. 
 

3. 32 : 28-26 
 

A Páska-vacsora, melyet Jézus tanítványaival a Nisan havában a keresztrefeszítés előtti estén 

evett, gyászos esemény volt, szomorú vacsora a nap végeztével, egy dicsőséges pályafutás 

alkonyán, gyorsan hulló árnyakkal körülvéve; és ez a vacsora örökre lezárta Jézus ritualizmusát 

vagy anyag iránti engedményeit. 
 

Követői, akik szomorúan és csendesen előre látták Mesterük elárulásának óráját, részesültek a 

mennyei mannában, amely táplálta régen az Igazság üldözött követőit a pusztában. Kenyerük 

valóban a mennyből szállt alá. A lelki lét e nagyszerű igazsága volt az, amely meggyógyította a 
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betegeket és kiűzte a tévedést. A Mester mindezt már korábban elmagyarázta, de most ez a 

kenyér táplálta és tartotta fenn őket. Ezt a kenyeret már vitték házról-házra, megtörve 

(megmagyarázva) azt másoknak, és most ez őket magukat vígasztalta.  
 
A szellemi létnek ezért az igazságáért Mesterüknek majd erőszakot kellett elszenvednie és a 

bánat poharát fenékig kellett ürítenie. El kellett hagynia őket. Egy örökké tartó győzelem 

nagyszerű dicsősége által betakarva, köszönetet mondott, és azt mondta: „Igyatok ebből 

mindnyájan”. 

 

Amikor a benne lévő emberi elem küzdött az istenivel, nagyszerű Tanítónk ezt mondta: „Ne az 

én akaratom, hanem a Tiéd legyen!” - vagyis: Ne a test, hanem a Szellem jusson bennem 

kifejezésre. Ez a lelki Szeretet új megértése. Mindent odaad Krisztusért, avagy az Igazságért. 

Áldja ellenségeit, meggyógyítja a betegeket, kiűzi a tévedést, feltámasztja a holtakat a vétekből 

és a bűnből, és a szegényeknek, a szelíd szívűeknek az evangéliumot hirdeti. 

 

4. 34 : 29-2 

 

Milyen kontraszt van Urunk utolsó vacsorája és utolsó lelki reggelije között, melyet 

tanítványaival költött el a derűs reggeli órákban az örömteli találkozáskor a Galileai tenger 

partján!   Bánata dicsőségbe fordult, tanítványainak gyásza pedig megbánásba - megzabolázott 

szívek és megdorgált büszkeség. 

 

5. 35 : 10-19, 25-29 

 

A lelki találkozás Urunkkal egy új világosság hajnalán az a reggeli, amelyről a Krisztusi 

Tudósok megemlékeznek. Meghajolnak Krisztus, az Igazság előtt, hogy többet nyerjenek 

újramegjelenéséből, és hogy csendesen legyenek együtt az isteni Alapelvvel, a Szeretettel. 

Megünneplik Mesterük győzelmét a halál felett, megpróbáltatását a testben a halál után, azt, 

hogy ez szemléltette az emberi próbatételt, és az ő szellemi és végső felemelkedését az anyag, 

vagy test, fölé, amikor az anyagi látáson túl emelkedett. 

 

A mi kereszteltetésünk megtisztulás minden tévedéstől. ... 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. 

 

6. 43 : 11-4  

 

Jézus utolsó bizonyítása volt a legmagasztosabb, a legmeggyőzőbb és leghasznosabb tanítványai 

számára. Kegyetlen üldözőinek rosszindulatát, árulójának hitszegését és öngyilkosságát legyőzte 
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az isteni Szeretet, az ember és az Isten igaz eszméjének igaz dicsőségére, melyet Jézus üldözői 

kigúnyoltak, és megölni igyekeztek. Annak az igazságnak a végső demonstrálása, amelyet Jézus 

tanított, és amelyért keresztre feszítették, új korszakot nyitott a világ számára. Azok, akik 

megölték őt, hogy meggátolják befolyását, állandósították és kiterjesztették azt. 

 

Jézus magasabbra emelkedett a bizonyításban a keserűség pohara által, amelyet ivott. Az emberi 

törvény elítélte őt, ő azonban az isteni Tudományt demonstrálta. Ellenségeinek embertelensége 

által elérhetetlenül, ő a lelki törvény szerint cselekedett az anyagnak és a halandóságnak 

ellenszegülve, és ez a lelki törvény tartotta őt fenn. 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. 

 

7. 33 : 31-17 

 

Hajlandók-e mindazok, akik Jézus emlékezetére kenyeret esznek és bort isznak, igazán kiinni az 

ő poharát, felvenni az ő keresztjét és mindent hátrahagyni a Krisztus-alapelvért? Akkor minek 

ezt az inspirációt egy halott rítusnak tulajdonítani, ahelyett, hogy megmutatnánk a tévedés 

kiűzése és a test „szent és Istennek kedves”-sé tétele által, hogy az Igazság megértésre került? 

Ha a Krisztus, az Igazság demonstráció által jutott hozzánk, akkor nem szükséges más 

megemlékezés, mivel a demonstrálás az Immánuel, vagy Velünk az Isten, és ha egy barát velünk 

van, miért van szükségünk megemlékezésre erről a barátról?  

 

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 – akkor azok elhozzák a millenniumot. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

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 

 

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.) 

 


