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TÁRGY—ISTEN, AZ EMBER MEGTARTÓJA 

 
 

ARANY SZÖVEG:  ZSOLTÁROK 27 : 11 

 

 
 

„Taníts meg engem a te utadra, oh Uram!   
Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Zsoltárok 27 : 1, 3-5, 8, 13, 14 

 

 

1. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? 

 

3. Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis [ő benne] bízom én. 

 

4. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden 

idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. 

 

5. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejteké-

ben, sziklára emel fel engem. 

 

8. Ha ezt mondod: Járuljatok színem elé! - szívem így válaszol: Színed elé járulok, Uram!  

 

13.  az ÚR színe előtt járhatok az élők földjén.  

 

14. Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. ZSOLTÁROK 36 : 6 7 
 
6 Uram, az égig [ér] a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig! 
 
7 Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, [mint] a nagy mélységek; Az embert és barmot te 

tartod meg, Uram! 
 

2. Zsoltárok 55 : 23 
 
23 Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az 

igaz. 
 

3. 2 Mózes 17 : 1-6, 8-13 
 
1 Ezután útnak indult Izráel fiainak egész közössége a Szín-pusztából, és ment táborhelyről 

táborhelyre az Úr parancsa szerint. Tábort ütöttek Refídímben, de nem volt ivóvize a nép-

nek. 
 
2 A nép ismét perbe szállt Mózessel, és azt mondta: Adj nekünk vizet, hogy ihassunk! Mó-

zes pedig így felelt nekik: Miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az Urat? 
 
3 De a nép szomjazott a vízre, ezért tovább zúgolódott a nép Mózes ellen, és ezt mondta: 

Azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal ölj meg minket gyer-

mekeinkkel és jószágunkkal együtt?!  
 
4 Ekkor segítségért kiáltott Mózes az Úrhoz. Ezt mondta: Mit csináljak ezzel a néppel? Kis 

híja, hogy meg nem köveznek! 
 
5 De az Úr így szólt Mózeshez: Menj végig a nép előtt, és végy magadhoz néhányat Izráel 

vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amellyel a Nílusra ütöttél, és menj! 
 
6 Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és ihat a 

nép. Mózes így cselekedett Izráel vénei előtt. 
 
8 Eljött Amálék, és megtámadta Izráelt Refídímben. 
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9 Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak: Válassz ki férfiakat, vonulj ki, és ütközz meg Amá-

lékkal! Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. 
 
10 Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, 

Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. 
 
11 És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izráel volt az erősebb, amikor 

pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. 
 
12 De Mózes kezei elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr 

pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve ma-

radt naplementig. 
 
13 Így győzte le Józsué Amálékot és annak hadát fegyverrel. 
 

4. 5 Mózes 34 : 7 
 
7 Százhúsz éves volt Mózes, amikor meghalt, nem homályosodott meg a szeme, és nem 

hagyta el életereje. 
 

5. 2 Sámuel 22 : 33-35, 37, 40 (első ,-ig), 50 
 
33 Isten az én erõs kõváram, Ki vezérli utamat. 
 
34 Lábaimat olyanná teszi, mint a szarvasé, S magas helyekre állít engem. 
 
35 Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. 
 
37 Lépéseimet kiszélesítetted alattam.  És bokáim meg nem tántorodtak 
 
40 Mert te erõvel öveztél fel engem a harczra, 
 
50 Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, S nevednek dícséretet éneklek. 
 

6. Máté 4 : 23, 24 
 
23 És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, 

és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és 

mindenféle erõtelenséget a nép között. 
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24 És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a 

különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és guta-

ütötteket; és meggyógyítja vala őket. 
 

7. Máté 5 : 1, 2 
 
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: 
 

8. Máté 11 : 28-30 
 
28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én meg-

nyugvást adok nektek. 
 
29 Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és aláza-

tos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 
 
30 Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. 
 

9. Apostolok Cselekedetei 9 : 36-41 
 
36 Joppéban pedig vala egy nõtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkás-

nak, [azaz zergének] mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, me-

lyeket osztogatott. 
 
37 Lõn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután megmosták õt, 

kiteríték a felházban. 
 
38 Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel vala, a tanítványok meghallván, hogy Péter ott 

van, küldének két férfiút õ hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. 
 
39 Felkelvén azért Péter, elméne azokkal.  Mihelyt oda ére, felvezeték õt a felházba: és elébe 

állának néki az özvegyasszonyok mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, 

melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt. 
 
40 Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a [holt] testhez fordulván, 

monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle. 
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41 És az kezét nyújtva néki, felemelé õt; és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyo-

kat, eleikbe állatá õt elevenen. 

 

10. Zsoltárok 92 : 5 (megvidámítottál), 13-15  
 
5 ... megvidámítottál engem Uram a te cselekedeteddel a te kezednek mûveiben örvende-

zem. 
 
12 Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libánonon. 
 
13 Plánták [õk] az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak. 
 
14 Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellõk lesznek; 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 387 : 27-32 
 

A Kereszténység történelme magasztos bizonyítékokat szolgáltat a fenntartó befolyásról és a vé-

delmező hatalomról, amellyel az embert mennyei Atyja, a mindenható Elme felruházza, aki hitet 

és megértést ad az embernek, hogy megvédje magát nem csak a kísértéstől, hanem a testi szen-

vedéstől is. 
 

2. 5 : 16 (Isten)-18 
 

Isten szeretetének gazdagságával árasztja el a megértést és a vonzalmakat, és szükség szerint ad 

nekünk naponta erőt. 
 

3. 407 : 11 (a Krisztusi)-16 
 

A Krisztusi Tudomány a legfelsőbb csodaszer, mely a halandó elme gyengeségének erőt ad - 

erőt a halhatatlan, mindenható Elméből - és az emberiséget önmaga fölé emeli tisztább vágyak-

hoz, sőt, lelki hatalomhoz és az emberek iránti jóindulathoz. 
 
4. 80 : 1-3 
 

Az igazság megértésének arányában van erőnk, és az erőnk nem csökken attól, hogy az igazság-

nak hangot adunk. 
 

5. 485 : 30-3 
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Azt mondani, hogy az erő az anyagban van, annyi, mint azt mondani, hogy az erő az emelőrúd-

ban van. Annak az elképzelésnek, hogy bármiféle élet vagy értelem volna az anyagban, nincs 

alapja a tényekben, és nem lehet hited a hamisságban, amikor megismerted a hamisság igazi ter-

mészetét. 

 

6. 198 : 29-14 
 

Abból, hogy a kovács karjának izmai erősen fejlettek, nem következik, hogy ezt a testgyakorlás 

eredményezte, vagy hogy egy kevésbé igénybe vett karnak gyengének kell lennie. Ha a műkö-

dés oka az anyag volna, és ha az izmok a halandó elme hozzájárulása nélkül felemelhetnék a ka-

lapácsot és leüthetnék az üllőre, akkor igaznak gondolhatnánk azt, hogy a kopácsolás nagyob-

bítja az izmokat. 

 A kalapács mérete nem növekszik a gyakorlástól. Miért nem, hiszen az izmok éppúgy anyagiak, 

mint a fa és a vas? Azért, mert senki sem hiszi, hogy az elme ilyen eredményt idéz elő a kala-

pácsnál. 
 
Az izmok nem önműködőek. Ha az elme nem mozgatja azokat, azok mozdulatlanok. Innen ered 

a nagyszerű tény, hogy az ember csakis az Elme utasítására fejlődik és erősödik, annak eredmé-

nyeként, hogy az erőt követel és nyújt.  A kovács karja nem az izmok dolgoztatása miatt erősö-

dik, hanem a kovács edzésben való hite miatt. 
 

7. 217 : 24-8 
 

A fáradtság elleni tudományos és végleges gyógyír az, hogy megismered az Elme hatalmát a test 

vagy a fizikai fáradtság bármilyen káprázata felett, és ezáltal megsemmisíted ezt a káprázatot, 

mivel az anyag nem lehet fáradt és megterhelt. 
 
Az mondod: „A munka fáraszt engem.” De mi ez az engem? Izom vagy elme? Melyik a fáradt 

és mondja ezt? Az elme nélkül lehetnének-e az izmok fáradtak? Az izmok beszélnek, vagy te 

szólsz helyettük? Az anyag nem-értelmes. A halandó elme beszél hamisan, és az, ami állítja a 

fáradtságot, az okozta a fáradtságot.  
 
Nem mondod azt, hogy egy kerék fáradt; pedig a test éppúgy anyagi, mint a kerék. Ha nem az 

emberi elme beszélne a testről, akkor a test, akárcsak az élettelen kerék, sohasem volna fáradt. 

Az Igazság tudata jobban pihentet minket, mint óráknyi öntudatlanságban töltött pihenés. 
 

8. 385 : 1-18 
 

Közismert, hogy Florence Nightingale és más filantrópok, akik emberszerető munkát végeztek, 

képesek voltak kimerültség nélkül olyan fáradtságot és veszélyt elviselni, amit mások nem tud-

tak volna elszenvedni. Ennek magyarázata az isteni törvényből eredő támogatásban van, mely 
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felülmúlja az emberit. A lelki követelmény, amely elnyomja az anyagit, olyan energiát és kitar-

tást ad, amely minden más segítséget felülmúl, és gátat vet annak a büntetésnek, amelyet hiedel-

meink fűznének legjobb cselekedeteinkhez. Emlékezzünk arra, hogy a helyes örök törvénye, bár 

sohasem tudja érvényteleníteni azt a törvényt, amely a vétket a saját hóhérjává teszi, mentesíti az 

embert minden büntetéstől, kivéve attól, ami a helytelen cselekedetért jár. 
 
Állandó fáradozás, nélkülözés, időjárásnak kitettség és minden kellemetlen körülmény, ha vétek 

nélküli, szenvedés nélkül elviselhető. Bármi legyen a kötelességed, elvégezheted anélkül, hogy 

ártanál magadnak. 

 

9. 384 : 3-12 
 

Szabadítsuk meg elménket a nyomasztó gondolat alól, hogy megszegtünk egy anyagi törvényt, 

és szükségszerűen meg kell fizetnünk a büntetést. Nyugtassuk meg magunkat a Szeretet törvé-

nyével. Isten sohasem bünteti az embert a jócselekedetért, a becsületes munkáért vagy a szíves-

ségekért, noha fáradtságnak, hidegnek, forróságnak, fertőzésnek teszik is ki őt. Ha az ember lát-

szólag büntetést von maga után az anyag által, ez csak a halandó elme hiedelme, nem a bölcses-

ség rendelése, és az embernek csak tiltakoznia kell e hiedelem ellen, hogy érvénytelenítse. 
 

10. 376 : 13 (egyetlen)-16 
 

...egyetlen jó indítékban és cselekedetben több élet és halhatatlanság van, mint az összes vérben, 

mely valaha halandó erekben keringett és az életet testi érzetként utánozta.  
 

11. 387 : 8 (mikor ... tudatosítjuk)-12 
 

...mikor ... tudatosítjuk magunkban, hogy a halhatatlan Elme örökké tevékeny, hogy a lelki ener-

giák nem merülnek ki, és az úgynevezett anyagi törvény nem sértheti az Istenadta hatalmakat és 

erőforrásokat, akkor képesek vagyunk az Igazságban pihenni, felfrissülve a halhatatlanság bizo-

nyosságai által, amelyek ellenkeznek a halandósággal.  
 

12. 167 : 6-10 
 

Az isteni Tudományban az Életet csak akkor fogjuk fel, ha a testi érzék felett élünk és korrigál-

juk azt. Létezésünk harmóniáját - egészségünket, életkorunkat és kereszténységünket - az hatá-

rozza meg, hogy milyen arányban fogadjuk el a jó vagy gonosz igényeit. 
 

13. 392 : 27-32 
 

Ha fennáll az az állapot, amelyről azt mondod, hogy betegséget idéz elő, legyen az levegő, test-

gyakorlás, örökletes dolog, fertőzés vagy baleset, akkor teljesítsd feladatodat mint őr, és zárd ki 
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ezen egészségtelen gondolatokat és félelmeket. Száműzd a halandó elméből a bántó tévedéseket, 

és akkor a test nem szenvedhet tőlük.  
 

14. 393 : 8-15 
 

Az Elme ura a testi érzékeknek, és le tudja győzni a betegséget, bűnt és halált. Gyakorold ezt az 

Isten-adta jogot! Vedd birtokba a testedet és kormányozd annak érzéseit és működését! Emel-

kedj fel a Szellem erejében, hogy ellenállj mindennek, ami nem hasonlít a jóhoz! Isten képessé 

tette az embert erre, és semmi sem foszthatja meg az embert attól a képességtől és erőtől, amely-

lyel Isten ruházta fel. 

 

 



 

 

 

A NAPI FELADATOK 
 

- Mary Baker Eddy -  
 

Mindennapi Ima 
 

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni:  „Jöjjön el a Te orszá-

god”; 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 sze-

mélyes 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, kö-

nyörületességben 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 szug-

gesztióval 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 elíté-

lésre. 

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.) 

 


