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TÁRGY - KRISZTUS JÉZUS 

 
 

ARANY SZÖVEG:  JÁNOS 16 : 33 

 

 
 

„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” - Krisztus Jézus 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  János 3 : 17  

    1 János 2 : 15-17  

    1 János 5 : 4, 5, 20 
 
 

17. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy 

üdvözüljön a világ általa. 
 

15. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, 

nincs meg abban az Atya szeretete. 
 

16. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet 

kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. 
 

17. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad 

örökké. 
 

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? 
 

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. János 1 : 1, 4, 9, 10, 12, 13 
 
1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 
 
4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 
 
9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. 
 
10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: 
 
12 Akik pedig befogadák õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, 

akik az õ nevében hisznek; 
 
13 Akik nem vérbõl, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentõl 

születtek. 
 

2. Máté 11 : 2-6 
 
2 Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki 

tanítványaival: 
 
3 "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?" 
 
4 Jézus így válaszolt nekik: "Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és 

láttok: 
 
5 vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak 

támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium,  
 
6 és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem. 
 

3. Máté 13 : 1-8, 10, 13, 15, 20-23 
 
1 Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett. 
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2 És nagy sokaság gyülekezék ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba méne leülni; az egész 

sokaság pedig a parton áll vala. 

 
3 És sokat beszéle nékik példázatokban, ... 

 
4 és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. 

 
5 Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem 

voltak mélyen a földben; 

 
6  de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. 

 
7 Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. 

 
8 A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik 

hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. 

 
10 A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban? 

 
13 Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem 

nem értenek. 

 
15 Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket 

behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne 

értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. 

 
20 Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, 

 
21 de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés 

támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. 

 
22 Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság 

csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. 

 
23 Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a 

másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit." 
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4. Máté 16 : 13-17, 21-23, 24-26 (első ?-ig) 
 
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. 
 
21 Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell 

menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és 

harmadnapon föltámadni. 
 
22 Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte: "Isten mentsen, Uram, ez nem történhet 

meg veled!" 
 
23 Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez: "Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, 

mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint." 
 
24 Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és 

kövessen engem. 
 
25 Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én 

érettem, megtalálja azt. 
 
26 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt 

vall? 
 

5. János 6 : 63 (a beszédek), 64 (első .-ig), 66-69 
 
63 ... a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. 
 
64 De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. 
 



BIBLIA  LECKE  2021. FEBRUÁR 28., VASÁRNAPRA                                                                    8.5 

KRISZTUS JÉZUS 

            

 
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. 
 

66 Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. 

 
67 Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: "Vajon ti is el akartok menni?" 

 
68 Simon Péter így felelt: "Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. 

 
69 És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje." 

 

6. Kolosséiakhoz 2 : 6-8, 10 (benne), 14, 15, 20-22 

 
6 Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. 

 
7 Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, 

és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. 

 
8 Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres 

megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem 

Krisztushoz alkalmazkodik.  

 
10 ... benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és 

hatalmasságnak. 

 
14 Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította 

azt az útból, odaszegezve a keresztfára. 

 
15 Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette 

őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. 

 
20 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat 

olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők: 

 
21 "Ne nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd!" 

 
22 Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán 

emberi parancsok és rendelések. 

 

7. Kolosséiakhoz 3 : 1, 24 
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1 Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus 

van, az Istennek jobbján ülvén, 

 
24 tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak 

szolgáljatok tehát. 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 333 : 16 (A Názáreti)-23 
 

A Názáreti Jézus eljövetele jelölte a Keresztény korszak első századát, de a Krisztus évek 

kezdete és napok vége nélkül való. Minden nemzedéken keresztül a Keresztény korszak előtt és 

után a Krisztus mint a lelki eszme – Isten visszatükröződése – bizonyos fokú hatalommal és 

kegyelemmel eljött mindazokhoz, akik készek voltak Krisztus, az Igazság befogadására. 
 

2. 583 : 10-11 
 

Krisztus.  Isten isteni megnyilvánulása, amely eljön a testhez, hogy elpusztítsa a megtestesült 

tévedést. 
 

3. 589 : 16-18 
 

JÉZUS.  Az isteni eszme legmagasztosabb emberi, testi fogalma, amely megdorgálja és 

megsemmisíti a tévedést és világosságra hozza az ember halhatatlanságát. 
 

 4. 131 : 22-29 
 

Úgy, mint régen, nem fogadják el a Krisztus szellemét, amely elveszi az emberek szertartásait és 

tanait, amíg az emberek szíve nem kész rá. 
 

Jézus küldetése próféciát erősített meg, és a régi idők úgynevezett csodáit, mint az isteni 

hatalom természetes demonstrációit magyarázta, demonstrációkat, melyek meg nem értettek 

voltak. 
 

5. 132 : 10 (mindenkire)-13 
 

...mindenkire áldását adta, aki nem tagadja, hogy az ilyen hatások az isteni Elméből kiindulva 

Isten egységét bizonyítják – az isteni Alapelvet, amely minden harmóniát felszínre hoz. 
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6. 379 : 6-8 
 

A világ valódi törvénykezése az Elmében van, mely kontrollál minden hatást és minden okozást 

az isteni Elmére ruházottként ismer fel. 
 

7. 136 : 32-11 
 

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? 

 

8. 137 : 16-21 

 

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. 

 

9. 350 : 16-18 

 

A Mester gyakran megtagadta szavai magyarázatát, mert egy anyagi korszakban nehéz volt 

megérteni a lelki Igazságot. 

 

10. 38 : 26-32 

 

Azoknak, akik a vétek és az én hiedelmébe merültek, csak a gyönyörnek vagy az érzékek 

kielégítésének éltek, Jézus röviden ezt mondta: Szemeitek lévén, nem láttok, és füleitek lévén, 

nem hallotok; hogy valami módon ne értsetek szívetekkel, és meg ne térjetek, és meg ne 

gyógyítsalak benneteket. Azt tanította, hogy az anyagi érzékek kizárják az Igazságot és annak 

gyógyító erejét. 

 

11. 27 : 17-32 

 

Jézus példázatai megmagyarázzák, hogy az Élet soha nem keveredik a vétekkel és a halállal. Ő a 
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Tudomány fejszéjét az anyagi tudás gyökerére fektette, hogy készen legyen azzal kivágni a 

panteizmus hamis tanát, amely szerint Isten vagyis az Élet az anyagban vagy az anyagból van. 

 

Jézus egyszerre hetven tanítványt küldött ki, de a történelemben csak tizenegyről maradt 

érdemleges feljegyzés. A hagyomány szerint két- vagy háromszáz tanítványa volt, akiknek nem 

maradt fenn a neve. „Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak.” Ezek kiestek a 

kegyelemből, mert sohasem értették meg igazán Mesterük tanítását. 

 

Miért utasítják el azok, akik a Krisztus követőinek vallják magukat azt az alapvető vallást, 

amelynek megalapításáért ő eljött? Jézus üldözői a legerősebben pont ezt a tételt támadták. Arra 

törekedtek, hogy az anyag hatalma alá vessék, és hogy bizonyos feltételezett anyagi törvények 

szerint megöljék. 

 

 12. 210 : 5-10 

 

A Kereszténység Alapelve és bizonyítéka a lelki érzék által kerül felismerésre. Ezeket - azzal, 

hogy meggyógyította a betegeket, kiűzte a gonoszt és legyőzte a halált, „az utolsó ellenség[et], 

mely eltöröltetik” - Jézus demonstrációiban látjuk, melyek megmutatták, hogy ő nem vette 

figyelembe az anyagot és annak úgynevezett törvényeit.  

 

13. 230 : 1-10 

 

Ha a betegség valóságos, akkor a halhatatlansághoz tartozik; ha igaz, akkor az Igazság egy 

része. Megkísérelnéd-e gyógyszerekkel vagy anélkül, megsemmisíteni az Igazságnak egy 

tulajdonságát vagy állapotát? Ha azonban a betegség és a vétek illúzió, akkor ebből a halandó 

álomból vagy illúzióból való felébredés egészségbe, szentségbe és halhatatlanságba vezet 

bennünket. Ez az ébredés a Krisztus örök eljövetele, az Igazság előzetes megjelenése, amely 

kiűzi a tévedést és meggyógyítja a beteget. Ez az üdvözülés, amely Isten, az isteni Alapelv, a 

Szeretet által jön, amint azt Jézus demonstrálta. 

 

14. 442 : 19 (Amikor)-22 

 

Amikor egy vétek vagy betegség hiedelmét a Krisztus egy jobb hiedelemre változtatja, akkor a 

hiedelem lelki megértésbe olvad, és a bűn, betegség és halál eltűnnek. 

 

15. 494 : 30-3 

 

Mesterünk ördögöket (gonoszokat) űzött ki és betegeket gyógyított meg. Követőiről is el kellene 

mondani, hogy a félelmet és minden gonoszt kiűznek magukból és másokból, és hogy 

meggyógyítják a betegeket. Isten meggyógyítja a beteget az ember által, valahányszor az embert 
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Isten kormányozza. Az Igazság most éppolyan biztosan űzi ki a tévedést, mint tizenkilenc 

századdal ezelőtt. 

 

16. 565 : 13-18 

 

A lelki eszme megszemélyesítésének rövid története volt Mesterünk földi életében; „az ő 

királyságának” azonban „vége nem lészen”, mert Krisztus, Isten eszméje idővel uralkodni fog 

minden nemzet és nép felett, - parancsolóan, feltétlenül, véglegesen - az isteni Tudománnyal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 
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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.) 

 


