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TÁRGY - KRISZTUS JÉZUS 

 
 

ARANY SZÖVEG:   JELENÉSEK 22: 16 

 

  
„Én [Jézus] vagyok Dávidnak ama gyökere és ága:  

ama fényes és hajnali csillag.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:   Jelenések 19: 11-16 

 

 

11. És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert 

igazságosan ítél és harcol, 

 

12. szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta 

kívül; 

 

13. és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. 

 

14. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. 

 

15. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja 

pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. 

 

16. Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Ézsaiás 11 : 1-6, 9 

 
1 Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.     

 
2 Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR 

ismeretének és félelmének lelke.  

 
3 Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt,  

 
4 hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország 

szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a 

bűnöst. 

 
5 Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. 

 
6 És lakozik a farkas a báránnyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az 

oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat; 

 
9 Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az 

Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. 

 

2. Márk 1 : 1, 9-11 

 
1 A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete, 

 
9 Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és 

megkeresztelte őt János a Jordánban. 

 
10 És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy 

galamb; 

 
11 a mennyből pedig hang hallatszott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned 

gyönyörködöm." 

 

3. János 1 : 44-50 
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44 A következõ napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: 

Kövess engem! 
 
45 Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt. 
 
46 Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: Aki felõl írt Mózes a törvényben, és a 

próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. 
 
47 És monda néki Nátánael: Názáretbõl támadhat-é valami jó?  Monda néki Filep: Jer és 

lásd meg! 
 
48 Látá Jézus Nátánaelt õ hozzá menni, és monda õ felõle: Ímé egy igazán Izráelita, akiben 

hamisság nincsen. 
 
49 Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielõtt hítt 

téged Filep, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. 
 
50 Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya! 
 

4. János 2 : 1-11, 13-16 
 
1 És harmadnapon menyegzõ lõn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja; 
 
2 És Jézus is meghivaték az õ tanítványaival együtt a menyegzõbe. 
 
3 És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk. 
 
4 Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám.  
 
5 Mond az õ anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek. 
 
6 Vala pedig ott hat kõveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül 

egybe-egybe két-három métréta fér vala. 
 
7 Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig. 
 
8 És monda nékik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek. 

 
9 Amint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, (de a 

szolgák tudták, a kik a vizet merítik vala), szólítá a násznagy a võlegényt, 
 
10 És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel elõször, és mikor megittasodtak, akkor 

az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad. 
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11 Ezt az elsõ jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az õ dicsõségét; és hivének 

benne az õ tanítványai. 
 
13 Mert közel vala a zsidók husvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe. 
 
14 És [ott] találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árúsait és a pénzváltókat, a 

mint ülnek vala: 
 
15 És kötélbõl ostort csinálván, kiûzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat 

is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté; 
 
16 És a galambárúsoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak 

házát kalmárság házává. 
 

5. Márk 1 : 32-39 
 
32 Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat; 
 
33 az egész város összegyűlt az ajtó előtt. 
 
34 Sok, különféle betegségben sínylődőt meggyógyított; sok ördögöt is kiűzött, és nem 

engedte beszélni az ördögöket; azok ugyanis felismerték őt. 
 
35 Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott 

imádkozott. 
 
36 Simon és a vele levők azonban utána siettek, 
 
37 és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: "Mindenki téged keres." 
 
38 Ő pedig ezt mondta nekik: "Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is 

hirdessem az igét, mert azért jöttem." 
 
39 És elment Galilea-szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. 

 

6. 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?" 
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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. 

 

7. János 21 : 25  

 
25 De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett vala, amelyek, ha egyenként megiratnának, 

azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Ámen. 

 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 583 : 10-11 

 

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

tévedést. 

 

2. 589 : 16-18 

 

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

megsemmisíti a tévedést és világosságra hozza az ember halhatatlanságát. 

 

3. 26 : 10-18, 28-9 

 

A Krisztus volt a Szellem, amelyre Jézus saját alábbi kijelentéseiben utalt: "Én vagyok az út, az 

igazság és az élet.” „Én és az Atya egy vagyunk.” Ez a Krisztus vagy az ember Jézus ezen 

istensége, volt az ő isteni természete, az isteniség, amely éltette őt. Az isteni Igazság, Élet és 

Szeretet ruházta fel Jézust a bűn, betegség és halál feletti hatalommal. Az ő küldetése a mennyei 

lét Tudományának feltárása volt, hogy bizonyítsa azt, hogy mi az Isten, és mit tesz az emberért. 

 

Mesterünk nem csupán elméletet, tant vagy hiedelmet tanított.   Amit ő tanított és gyakorolt, az 

az egész valóságos lét isteni Alapelve volt. A Kereszténység általa adott bizonyítéka nem a 

vallásnak és az imádásnak egy formája vagy rendszere volt, hanem a Keresztény Tudomány, 

amely kidolgozza az Élet és a Szeretet harmóniáját. Jézus üzenetet küldött Keresztelő Jánosnak, 

melynek az volt a célja, hogy kétségkívül bizonyítsa, hogy a Krisztus eljött: „Elmenvén 
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mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok: hogy a vakok látnak, a bénák járnak, a 

poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az 

evangélium prédikáltatik.” Más szóval: Mondjátok meg Jánosnak, hogy mi az isteni hatalom 

demonstrációja, és ő azonnal meg fogja érteni, hogy a messiási munkában Isten a hatalom. 
 

4. 31 : 12-17 
 

A keresztény kötelességek sorában elsőként az Igazság és Szeretet gyógyító erejét tanította 

követőinek. Semmilyen fontosságot nem tulajdonított az élettelen szertartásoknak. Az élő 

Krisztus, a gyakorlati Igazság az, amely Jézust a „feltámadás és élet”-té teszi mindazok számára, 

akik tettekben követik őt. 
 

5. 473 : 7-25 
 

Az Isten-alapelv mindenütt jelenlévő és mindenható. Isten mindenhol van, és Ő rajta kívül 

semmi nincs jelen vagy bír hatalommal. A Krisztus az Igazság eszméje, amely eljön, hogy 

meggyógyítsa a betegséget és a bűnt a Keresztény Tudomány által, és amely minden hatalmat 

Istennek tulajdonít. Jézus annak az embernek a neve, aki minden más embernél jobban 

megjelenítette a Krisztust, Isten igaz eszméjét, meggyógyítván a beteget és a vétkest és 

megsemmisítve a halál hatalmát. Jézus az emberi ember, és Krisztus az isteni eszme; innen a 

Jézus Krisztus kettőssége. 
 

Jézus az egyházi zsarnokság korában vezette be a kereszténység tanítását és gyakorlását, és a 

kereszténység igazságának és szeretetének bizonyítékát nyújtotta; de példájának elnyerésére és 

annak tévedhetetlen Tudományának megvizsgálására az ő szabályai szerint, a betegség, a vétek 

és a halál gyógyításával, Isten isteni Alapelvként vagyis Szeretetként való jobb megértése 

szükséges inkább, mint személyiségként vagy az ember Jézusként. 
 

6. 53 : 4 (mégsem)-8 
 

... [nem] volt még ember, aki annyira távol állt volna a vágyaktól és szenvedélyektől, mint a 

Názáreti. Élesen és rendíthetetlenül dorgálta a vétkeseket, mert barátjuk volt; ezért itta a 

keserűség poharát.  
 

7. 7 : 1-7 
 

Az egyetlen udvarias mondat, amit a tévedéshez intézett az volt, hogy „Távozz tőlem, Sátán!” 

Még erősebb bizonyítéka található annak, hogy Jézus dorgálása éles és metsző volt, saját 

szavaiban, szavakban, melyek megmutatják, hogy az ilyen erőteljes kifejezések szükségesek 

voltak, amikor kiűzött ördögöket és meggyógyított betegeket és vétkeseket. A tévedés feladása 

megfosztja az anyagi érzetet hamis igényeitől. 
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8. 51 : 19-24, 28-8 
 
Az ő tökéletes példája mindnyájunk üdvözüléséért volt, de csak azáltal, hogy ugyanazokat a 

munkákat cselekedjük, mint amiket ő cselekedett, és amelyeket másokat tanított cselekedni. Az 

ő célja a gyógyítással nem csupán az egészség helyreállítása volt, hanem hogy az ő isteni 

Alapelvét demonstrálja. Isten által, az Igazság és Szeretet által inspiráltatott, mindenben, amit 

mondott és tett. 
 
Jézus önzetlen volt. Lelkisége elválasztotta az érzékiségtől, és oka volt annak, hogy az önző 

materialisták gyűlöljék őt; de ez a spiritualitás volt az, ami képessé tette Jézust a betegek 

gyógyítására, a gonosz kiűzésére és a halottak feltámasztására. 
 

Kora ifjúságától „Atyjának dolga”-ival foglalatoskodott.  Törekvései távol estek az övéiktől. Az 

ő mestere a Szellem volt, azok mestere az anyag. Ő Istent szolgálta; ők Mammont szolgálták. Az 

ő vonzalmai tiszták voltak; az övéik testi volt. Az ő érzékei magába szívták az egészség, a 

szentség és az élet lelki bizonyítékát; azok érzékei ellentétesen tanúskodtak, és a vétek, a 

betegség és halál anyagi bizonyítékát nyelték el. 
 

9. 52 : 19-28 
 
„A „fájdalmak embere” értette meg legjobban az anyagi élet és intelligencia semmiségét és a 

mindent magában foglaló Isten, a jó hatalmas ténylegességét. Ez volt az Elme általi gyógyítás, 

vagy Krisztusi Tudomány, két kardinális pontja, amely Szeretettel vértezte őt fel. Isten 

legfelsőbb földi képviselője, amikor az ember azon képességéről beszélt, hogy az isteni hatalmat 

tükrözze, profetikusan azt mondta tanítványainak, nem csak az ő korszakukra, hanem minden 

időkre: Jézus azt mondta: „Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, 

amelyeket én cselekszem.” és „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik.” 
 
10. 40 : 25-30 
 

Mennyei Atyánk, az isteni Szeretet, megköveteli, hogy minden ember kövesse Mesterünk és 

apostolai példáját, és ne csak személyiségét imádja. Szomorú, hogy az istentisztelet kifejezés 

olyan általánosan csak nyilvános imádkozást jelent a mindennapi cselekedetek helyett. 
 

11. 41 : 6-7 
 
Miként Mesterünk tette, úgy nekünk is el kell fordulnunk az anyagi érzettől a lét lelki érzetéhez. 
 

12. 28 : 15-24 
 
Jézusnak sem eredetét, sem jellemét, sem munkálkodását nem értették meg általánosan. 

Természetének egyetlen alkotóelemét sem ítélte meg helyesen az anyagi világ. Még 
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igazságossága és tisztasága sem akadályozta meg az embereket abban, hogy azt mondják: 

Falánk, és a tisztátalanok barátja, a pártfogója pedig Belzebúb. 

 

Emlékezz, te Keresztény mártír, hogy elég, ha méltónak találtatsz, hogy megoldjad Mestered 

saruit! 

 

13. 55 : 15-26 

 

Az Igazság halhatatlan eszméje végigszáguld a századokon, és szárnyai alá gyűjti a betegeket és 

bűnösöket. Fáradt reményem megkísérli megvalósítani azt a boldog napot, amelyen az ember 

felismeri a Krisztus Tudományát és úgy szereti felebarátját mint önmagát - amikor tudatosítja 

magában Isten mindenhatóságát és az isteni Szeretet gyógyító erejét abban, amit megtett és amit 

tesz az emberiségért. Az ígéretek beteljesülnek. Az isteni gyógyítás újramegjelenésének ideje 

minden korszakra kiterjed; és aki az ő földi mindenét az isteni Tudomány oltárára helyezi, az 

most iszik Krisztus poharából, és felruháztatik a Krisztusi gyógyítás szellemével és erejével. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 4. 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! 
 

“Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás   

nem árthat nektek sem amikor alszotok, sem ébrenlétetekben.”  
(T&E, 442. o.) 

 


