
VASÁRNAP 2021. JÚNIUS 13.

TÁRGY—ISTEN, AZ EMBER MEGTARTÓJA

ARANY SZÖVEG:  ZSOLTÁROK 121 : 8

„Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!”

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: 
Zsoltárok 16 : 1, 8, 9

2 Sámuel 22 : 33
II Krónikák 16 : 9
I Királyok 8 : 61

1. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem!

8. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.

9. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.

33. Isten az én erős menedékem, ő vezeti útján a feddhetetlent.

9. Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta 
szívvel az övéi. 

61. Legyen a szívetek teljesen Istenünké, az Úré, járjatok rendelkezései szerint, és tartsátok 
meg parancsolatait, úgy mint ma! 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ
A Biblia

1. 5 Mózes 32 : 3 (magasztaljátok), 4 (első ,-ig)

3 ...magasztaljátok Istenünket!

4 Kőszikla! Cselekedete tökéletes,

2. Zsoltárok 37 : 37

37 De nézd csak az igaz embert,      figyeld meg a becsületesek sorsát!      Mert a jövő a 
békességet szerető embereké.

3. Jób 1 : 1, 6-9 (:-ig), 11, 12, 14 (:-ig), 16 (Istentől) (második .-ig), 18 (Fiaid)-20

1 Élt Úc földjén egy Jób nevű ember, aki feddhetetlen és becsületes ember volt, félte az 
Istent, és kerülte a rosszat.

6 Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt 
megjelent a Sátán is.

7 Az Úr megkérdezte a Sátánt: Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az Úrnak: A földön 
barangoltam, ott jártam-keltem.

8 Erre ezt mondta az Úr a Sátánnak: Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a
földön: feddhetetlen és becsületes ember, féli az Istent, és kerüli a rosszat.

9 A Sátán így felelt az Úrnak: 

11 De nyújtsd csak ki a kezed, és tedd rá arra, amije van, majd káromol még téged!

12 Az Úr ezt felelte a Sátánnak: Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz 
kezet! És eltávozott a Sátán az Úr elől.

14 hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt: 

16 Istentől tűz hullott az égből, amely megégette, és elpusztította a juhokat és a legényeket.

18 Fiaid és leányaid lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában.
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19 De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt 
a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked.

20 Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve 
leborult,

4. Jób 2 : 3 (:-ig), 3 (Még) (első ,-ig), 4 (:-ig), 5-7, 11, 13 (mert)

3 Erre ezt mondta az Úr a Sátánnak: ... Még most is kitartóan feddhetetlen,

4 A Sátán azonban így válaszolt az Úrnak: 

5 Nyújtsd csak ki a kezed, és tedd rá csontjaira és a húsára, majd káromol még téged!

6 Az Úr ezt felelte a Sátánnak: A kezedbe adom, csak az életére vigyázz!

7 A Sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jóbot rosszindulatú fekélyekkel tetőtől 
talpig.

11 Amikor meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről:
a témáni Elifáz, a súahi Bildád és a naamái Cófár. Megállapodtak egymással, hogy 
elmennek hozzá, és részvéttel vigasztalják őt.

13 ...mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma.

5. Jób 3 : 1, 3, 25 (második ,-ig)

1 Végre kinyitotta Jób a száját, és megátkozta születése napját.

3 Vesszen el a nap, amelyen születtem, az éjszaka, mely tudta, hogy fiú fogant!

25 Mert amitől leginkább rettegtem, az jött rám,

6. Jób 4 : 1, 3, 5

1 Megszólalt a témáni Elifáz, és ezt mondta:

3 Hiszen másokat intettél, és a lankadt kezeket erősítetted.
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5 Most, hogy rajtad a sor, fáraszt? Amikor téged ér csapás, megzavarodsz?

7. Jób 6 : 1

1 Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta:

8. Jób 7 : 20

20 Ha vétkeztem, mit követtem el ellened, emberek őrzője? Miért tettél a céltábláddá? Talán 
terhedre vagyok?

9. Jób 8 : 1, 3, 19, 20

1 Akkor megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta:

3 Meghamisítja-e Isten a jogot, elferdíti-e a Mindenható az igazságot?

19 Csak ennyi öröm van az útján. Azután más nő a földből.

20 Nem veti meg Isten a feddhetetlent, és nem fogja kézen a gonosztevőket.

10. Jób 9 : 1, 20, 21

1 Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta:

20 Ha igazam lenne is, bűnösnek mondana szája, ha feddhetetlen lennék is, hamisnak 
tartana.

21 Feddhetetlen vagyok! Nem törődöm magammal, megvetem az életemet.

11. Jób 11 : 1, 6 (Megtudnád), 7

1 Megszólalt a naamái Cófár, és ezt mondta:

6 Megtudnád, hogy Isten elnézi bűneid egy részét.

7 Ki tudod-e találni, mi az Isten titka? A Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e?

12. Jób 38 : 1-4, 33

1 Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak:
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2 Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal?

3 Nosza övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem!

4 Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat!

33 Ismered-e az ég szabályait? Talán te határozod meg uralmát a földön?

13. Jób 40 : 8, 10

8 Semmivé akarod tenni az én igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te lehess 
igaz?

10 Ékesítsd föl magad fenséggel és méltósággal, öltözz ékességbe és pompába!

14. Jób 42 : 1, 2, 3 (Azért), 5, 7, 8 (menjetek) (első .-ig), 9 (első .-ig), 10, 12 (első .-ig)

1 Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak:

2 Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne 
valósíthatnál.

3 …Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, semhogy felfoghatnám.

5 Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, de most szemeimmel látlak téged.

7 Miután az Úr mindezeket elmondta Jóbnak, így szólt az Úr a témáni Elifázhoz: Haragra 
gerjedtem ellened és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint 
szolgám, Jób.

8 …menjetek el szolgámhoz, Jóbhoz, és mutassatok be égőáldozatot magatokért! Szolgám, 
Jób pedig imádkozzék értetek.

9 El is ment a témáni Elifáz, a súahi Bildád és a naamái Cófár, és úgy jártak el, ahogyan az 
Úr megmondta nekik.

10 Az Úr jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen 
visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt.

12 Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt.
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15. II Timóteus 1 : 1, 2, 7

1 Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, Pál, Isten akaratából Krisztus 
Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint,

2 Timóteusnak, szeretett fiának: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és a 
Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.

7 Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság
lelkét.

16. II Timóteus 2 : 1

1 Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van.

17. II Timóteus 3 : 2 (első ,-ig), 4 (akik), 5, 14

2 Az emberek ugyanis magukat szeretők lesznek,

4 ...akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent.

5 Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. 
Fordulj el tehát ezektől.

14 De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől 
tanultad,

18. II Korinthusiakhoz 13 : 11 (legyetek) 

11 ...legyetek tökéletesek, elégedettek, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a 
szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek.

Tudomány és Egészség

1. 550 : 5-14

Isten az Élet vagy intelligencia, amely kialakítja és megőrzi mind az állatok mind pedig az 
emberek egyéniségét és identitását. Isten nem válhat végessé, és nem korlátozható anyagi 
határok közé. Szellem nem válhat anyaggá, sem nem fejlődhet a Szellem saját ellentétén 
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keresztül. Mi értelme van a tévesen anyagi életnek nevezett dolgot vizsgálni, amely névtelen 
semmiségben végződik, éppúgy, ahogyan kezdődött? A létezés valódi értelme és annak örök 
tökéletessége meg kell, hogy jelenjen most, éppúgy, ahogyan ezt követően.

2. 302 : 14 (emlékezzünk)-24

...emlékezzünk rá, hogy a harmonikus és halhatatlan ember örökké létezett, és mindig bármely 
az anyagban létező élet, szubsztancia és intelligencia illúzióján túl és felett áll. Ez a megállapítás
tényen alapszik és nem mesén. A létezés Tudománya feltárja, hogy az ember tökéletes, mint 
ahogy az Atya is tökéletes, mert a lelki ember Lelke vagy Elméje Istenben van, a minden lét 
isteni Alapelvében, és mivel ezt a valódi embert a Lélek kormányozza az érzék helyett, a 
Szellem törvénye, nem pedig az anyag úgynevezett törvényei.  

3. 393 : 16-18

Légy szilárd megértésedben, hogy az isteni Elme kormányoz, és hogy a Tudományban az ember
visszatükrözi Isten kormányzását.

4. 14 : 1-11

Ha érzet szerint a testtel vagyunk, és a mindenhatóságot egy testi, anyagi személynek tekintjük, 
akinél meghallgatásra várunk, akkor nem „vagyunk a testen kívül” és „jelen [otthon] az Úrral” a 
Szellem demonstrációjában. Nem szolgálhatunk „két úrnak”. „Jelen [otthon] lenni az Úrral” 
nem puszta érzelmi elragadtatást vagy hitet jelent, hanem az Élet tényleges demonstrálását és 
megértését, ahogyan az a Krisztusi Tudományban feltárul. Az „Úrral lenni” azt jelenti, hogy 
engedelmeskedünk Isten törvényének, hogy az isteni Szeretet - a Szellem, és nem az anyag - 
feltétlen kormányzása alatt állunk.

5. 261 : 31-23

Felejtsük el a testünket a jó és az emberi faj emlékezésében. A jó az ember minden óráját 
megköveteli a lét problémájának megoldására. A jó iránti odaadás nem csökkenti, hanem 
fokozza az ember függőségét Istentől. Az odaadás ugyancsak nem csökkenti az ember 
kötelezettségeit Isten iránt, hanem megmutatja azok teljesítésének legmagasabb szükségességét. 
A Krisztusi Tudomány semmit sem vesz el Isten tökéletességéből, hanem neki tulajdonítja a 
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teljes dicsőséget. Az „ó ember cselekedeteivel együtt” való „[levetkőz]”-ésével a halandók 
„halhatatlanságba öltöz[nek]”.

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.

Jób azt mondta: „Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, de most szemeimmel látlak 
téged.” A halandók visszhangozni fogják Jób gondolatát, amikor az anyag állítólagos fájdalma 
és élvezete megszűnnek túlsúlyban lenni. Akkor majd felhagynak az élet és boldogság, az öröm 
és bánat hamis értékelésével, és elnyerik az önzetlenül szeretés, a türelmes munkálkodás és a 
minden, Istenhez nem hasonlón való felülkerekedés gyönyörűségét.

6. 231 : 20-2 

A bűn felett állónak tekinteni magad, mert Isten afelett állónak teremtett és Ő kormányozza az 
embert, igazi bölcsesség. A bűntől félni azt jelenti, hogy félreértjük a Szeretet erejét és a létezés 
isteni Tudományát az ember Istenhez való viszonyában - hogy kételkedünk az Ő 
kormányzásában és nem bízunk az Ő mindenható gondoskodásában. A betegség és halál felett 
állónak tekinteni magad ugyanilyen bölcs, és az isteni Tudománnyal összhangban van. 
Lehetetlen félni tőlük, amikor teljesen megérted Istent, és tudod, hogy azok nem részei az Ő 
teremtésének.

Az ember, Teremtője által kormányozva, nem birtokolva semmilyen más Elmét - az Evangélista
azon állítására alapozva miszerint „Minden Ő általa [az isteni Ige által] lett, és Nélküle semmi 
sem lett, ami lett”  - győzelmet arathat a bűn, betegség és halál felett.  

7. 259 : 6-14

Az isteni Tudományban, az ember Isten hű képmása. Az isteni természet legjobban Krisztus 
Jézusban fejeződött ki, aki a halandókra Isten igazabb tükröződését vetette és magasabbra 
emelte az életüket, mint amit szegényes gondolat-mintáik megengedtek - gondolatok, amelyek 
az embert bukottként, betegként, bűnösként és halandóként jelenítették meg. A tudományos 
létezés és isteni gyógyítás Krisztushoz hasonló megértése magába foglalja a tökéletes Alapelvet 
és eszmét - tökéletes Istent és tökéletes embert - mint a gondolkodás és demonstrálás alapját.

8. 192 : 4-10

Csak akkor vagyunk Krisztusi Tudósok, amint abbahagyjuk a hamisra való támaszkodást és 
megragadjuk az igazat.  Nem vagyunk Krisztusi Tudósok, amíg mindent el nem hagyunk a 
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Krisztusért. Az emberi vélemények nem spirituálisak. Azok a fülnek hallásával jönnek, a 
testiségből az Alapelv helyett, és a halandóból a halhatatlan helyett.  A Szellem nem Istentől 
különálló. A Szellem Isten.

9. 99 : 23-29

A valódi spiritualitás nyugodt, erős áramlatainak, amelynek megnyilvánulásai az egészség, 
tisztaság és önfeláldozás, el kell mélyítenie az emberi tapasztalást, amíg az anyagi létezés 
hiedelmei puszta tehernek tűnnek, és a bűn, betegség és halál örökre átadják helyüket az isteni 
Szellem tudományos demonstrációjának és Isten lelki, tökéletes emberének.
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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.)
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