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ARANY SZÖVEG:  ZSOLTÁROK 34 : 22 

 

 
 

„Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét,  

és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.” 

 
 

 
VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  ZSOLTÁROK 19 : 10-15 

 

 

10. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak,  

 

11. kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél 

is.  

 

12. Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bőséges.  

 

13. Ki veheti észre minden egyes tévedését? Tisztíts meg engem a nem szándékos vétkektől 

is!  

 

14. Óvd meg, szolgádat, a szándékos bűnöktől, hogy ne uralkodjanak rajtam! Akkor ártatlan 

leszek, és nem vétkezek ellened.  

 

15. Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és 

megváltóm! 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 51 : 1-3, 9, 10, 15 
 
1 Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága 

szerint töröld el az én bűneimet! 
 
2 Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; 
 
3 Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem [forog.] 
 
9 Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. 
 
10 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. 
 
15 Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. 
 

2. Máté 8 : 18 
 
18 Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, úgy rendelkezett, hogy keljenek át a 

túlsó partra. 
 

3. Máté 9 : 1-13 
 
1 Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. 
 
2 És íme, vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a 

bénához: "Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid." 
 
3 Ekkor néhány írástudó így szólt magában: "Ez Istent káromolja."  
 
4 Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: "Miért gondoltok gonoszt 

szívetekben? 
 
5 Ugyan mi könnyebb, ezt mondani: Megbocsáttattak bűneid! - vagy ezt mondani: Kelj fel, 

és járj!? 
 
6 Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a 

földön: Kelj fel - így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!" 
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7 Az pedig felkelt, és hazament. 
 
8 Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket; és dicsőítették az Istent, aki ilyen 

hatalmat adott az embereknek. 
 
9 Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak 

hívtak, és így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felkelt, és követte őt. 
 
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." 
 

4. Máté 26 : 17-20, 26, 27 
 
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!" 
 
27 Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: "Igyatok ebből 

mindnyájan” 
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5. János 17 : 1, 2, 4-9, 20-22, 26 
 
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; 
 
2 mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, 

örök életet adjon. 
 
4 Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám 

bíztál, hogy elvégezzem: 
 
5 és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az 

enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett." 
 
6 Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál: tiéid valának, 

és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. 
 
7 Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van; 
 
8 mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták 

azokat, és valóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. 
 
9 Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, 

mert a tiéid. 
 
20 De nemcsak õ érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az õ beszédökre hisznek majd 

én bennem; 
 
21 hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, 

hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. 
 
22 Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi 

egyek vagyunk: 
 
26 És megismertettem õ velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen õ 

bennök, amellyel engem szerettél, és én [is] õ bennök [legyek.] 
 

6. I János 1 : 3, 5-9 
 
3 Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, 

és pedig a mi közösségünk az Atyával és az õ Fiával, a Jézus Krisztussal. 
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5 És ez az az üzenet, amelyet tõle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság 

és nincsen õbenne semmi sötétség.   
 
6 Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az 

igazságot cselekesszük. 
 
7 Ha pedig a világosságban járunk, amint õ maga a világosságban van: közösségünk van 

egymással, és Jézus Krisztusnak, az õ Fiának vére megtisztít minket minden bûntõl. 
 
8 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk 

az igazság. 
 
9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket 

minden gonoszságtól. 
 

7. Rómaiakhoz 5 : 8, 10, 11 
 
8 Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még 

bûnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. 
 
10 Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az õ Fiának halála által, sokkal 

inkább megtartatunk az õ élete által minekutána megbékéltünk vele. 
 
11 Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki 

által most a megbékélést nyertük. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 18 : 1-12 
 

Az engesztelés szemlélteti az ember egységét Istennel, amely által az ember visszatükrözi az 

isteni Igazságot, Életet és Szeretetet. 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. Jézus bátran cselekedett az érzékek elfogadott bizonyítékai ellenére, az 

álszenteskedő hitelvekkel és gyakorlatokkal szemben, és minden ellenfelet megcáfolt gyógyító 

erejével.  
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2. 19 : 6-11, 17-28 
 

Jézus elősegítette az ember Istennel való megbékélését azáltal, hogy az ember számára a 

Szeretet egy igazabb értelmét adta, Jézus tanításainak isteni Alapelvét, és a Szeretet ezen 

igazabb értelme megváltja az embert az anyag, a bűn és halál törvényétől a Szellem törvénye 

által - az isteni Szeretet törvényével. 
 

A megbánás és szenvedés minden kínja, minden igyekezet a megújulásra, minden jó gondolat és 

cselekedet segíteni fog bennünket, hogy megértsük Jézus engesztelését a vétekért és elősegíti 

annak hathatósságát; de ha a vétkes továbbra is imádkozik és megbánást tanúsít, vétkezik és 

bocsánatot kér, csekély része van az engesztelésben - az Istennel való (ki)egyezésben - mivel 

hiányzik belőle a gyakorlati megbánás, amely megreformálja a szívet és képessé teszi az embert 

arra, hogy a bölcsesség akaratát teljesítse.  Akik még részben sem tudják kimutatni Mesterünk 

tanításainak és gyakorlatának isteni Alapelvét, azoknak nincs részük Istenben. Ha 

engedetlenségben élünk Iránta, akkor ne érezzük magunkat biztonságban, bár Isten jó. 
 

3. 22 : 11-14, 23-27, 30-31 
 

„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.” 
 

A tévedéstől való végső szabadulás, amely által örvendezünk a halhatatlanságban, a korlátlan 

szabadságban és a bűntelen érzetben, nem érhető el virágos utakon, sem úgy, hogy cselekedetek 

nélküli hitünket másnak a helyettesítő erőfeszítésére tűzzük.  
 

Az igazságosság a vétkes megújulását követeli meg. A kegyelem csak akkor engedi el a 

tartozást, ha az igazságosság jóváhagyja azt. 
 

4. 23 : 1-11 
 

A bölcsesség és a Szeretet sok önfeláldozást követelhet meg tőlünk, hogy megmentsen 

bennünket a vétektől. Egyetlen áldozat, bármilyen nagy legyen is az, nem elég a vétek 

tartozásának kiegyenlítésére. Az engesztelés állandó önfeláldozást kíván a vétkestől. Hogy Isten 

az Ő szeretett Fián töltse ki haragját, istenien természetellenes. Az ilyen teória emberalkotta. Az 

engesztelés nehéz probléma a teológiában, tudományos magyarázata azonban az, hogy a 

szenvedés a vétkes érzék tévedése, amelyet az Igazság megsemmisít, és hogy végül mind a 

vétek, mind a szenvedés lehull az örökkévaló Szeretet lábai elé. 
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5. 48 : 10-16 
 

A gyötrelem verejtékére gondolva, amely szent áldással hullott a Gecsemáné kerjtjének füvére, 

zúgolódhat-e a legalázatosabb vagy leghatalmasabb tanítvány, amikor ugyanazt a poharat issza, 

és gondolhatja-e, vagy akárcsak kívánhatja-e a menekülést a felemelő próbától, amellyel a vétek 

bosszút áll megsemmisítőjén? Az Igazság és Szeretet kevés pálmát hoz az életmű beteljesítése 

előtt. 
 

6. 29 : 1-6 
 

A Keresztényeknek fel kell venniük a fegyvert a hiba ellen otthonukban és azon kívül is. Meg 

kell birkózniuk a bűnnel saját magukban és másokban, és folytatni ezt a harcot, amíg be nem 

fejezték menetüket. Ha megtartják hitüket, megszerzik az öröm koronáját. 
 

7. 45 : 6-21 
 

Mesterünk a halál és sír feletti győzelmével teljesen és véglegesen demonstrálta az isteni 

Tudományt. Jézus az emberek felvilágosításáért és az egész világ vétektől, betegségtől és 

haláltól való megváltásáért cselekedett. Pál azt írja: „Mert ha, mikor ellenségei voltunk, 

megbékéltünk Istennel az õ Fiának [látszólagos] halála által, sokkal inkább megtartatunk az õ 

élete által minekutána megbékéltünk vele. Három nappal testi temetése után beszélt a 

tanítványaival.” Üldözői kudarcot vallottak abban, hogy a halhatatlan Igazságot és Szeretetet 

egy sírba rejtsék. 
 

Dicsőség Istennek és békesség a küszködő szíveknek! A Krisztus elgördítette a követ az emberi 

remény és hit ajtaja elől, és az Istenben való élet kinyilatkoztatása és demonstrációja által 

felemelte azokat annak lehetőségéhez, hogy egyek lehessenek az ember szellemi eszméjével és 

az ő isteni Alapelvével, a Szeretettel. 
 

8. 228 : 25-32 
 

Istenen kívül nincs semmilyen erő. A mindenhatóság rendelkezik minden hatalommal, és 

bármely más erőt elismerni Isten meggyalázását jelenti. Az alázatos Názáreti megdöntötte azt a 

feltételezést, hogy a véteknek, betegségnek és halálnak hatalma van.  Bebizonyította, hogy 

tehetetlenek. A papok büszkeségének meg kellett volna törnie, amikor látták a Kereszténység 

demonstrációját amint felülmúlja halott hitük és szertartásaik hatását. 
 

9. 8 : 20-30 
 

Az alázatosságért való imádság, bármely buzgósággal is történik, nem mindig jelenti annak 

tényleges kívánását. Ha elfordulunk a szegénytől, akkor nem vagyunk készek arra, hogy 
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elnyerjük a jutalmat Attól, aki áldja a szegényeket. Bevalljuk, hogy gonosz szívüek vagyunk, és 

kérjük, hogy ez táruljon fel előttünk, de nem tudunk-e már most többet erről a szívről, mint 

amennyit hajlandóak vagyunk felebarátunk előtt feltárni? 
 

Vizsgáljuk meg magunkat, és ismerjük fel, mi szívünk vonzalma és célja, mivel csak így 

érthetjük meg, hogy valójában milyenek vagyunk. 
 

10. 21 : 1-14 
 

Ha az Igazság úrrá lesz a hibán a napi tevékenységedben és beszélgetéseidben, akkor végül 

elmondhatod „Ama nemes harczot megharczoltam ... a hitet megtartottam”, mert jobb ember 

lettél.  Ezáltal vesszük ki a magunk részét az Igazsággal és Szeretettel való (ki)egyezésben. A 

keresztények nem azért munkálkodnak, és imádkoznak tovább, mert azt várják, hogy másnak a 

jósága, szenvedése és diadala által elnyerik annak harmóniáját és jutalmát. 
 
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. 

 



 

 

 

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.) 

 


