
 

 
Ezt a Biblialeckét 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. 
 

 

 
VASÁRNAP 2022. JANUÁR 16. 

 
 

TÁRGY —ÉLET 

 
 

ARANY SZÖVEG: MÁTÉ 5 : 16 

 

 
 

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket,  

és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."  

 

 
 
 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Jakab 1 : 17, 18  

    Efézusiakhoz 4 : 11-15 
 
 
17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától 

száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. 
 

18. Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami 

zsengéje legyünk. 
 

11. És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, 

vagy pásztorokul és tanítókul, 
 

12. hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, 
 

13. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Õ megismerésének egységére, 

érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: 
 

14. hogy többé ne legyünk gyerekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és 

sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; 
 

15. hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a 

fej, a Krisztus.  
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Példabeszédek 12 : 28 

 
28  Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet. 

 

2. Zsoltárok 16 : 5, 6, 11 

 
5 Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat. 

 
6 Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. 

 
11 Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon 

gyönyörûségek vannak örökké. 

 

3. Ézsaiás 38 : 1-6, 9, 16-19 

 
1 Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, És eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a 

próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem 

gyógyulsz! 

 
2 És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak, 

 
3 És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én elõtted jártam, igazságban és egész 

szívvel, és hogy ami jó elõtted, azt mûveltem! és sírt Ezékiás keservesen. 

 
4 És lõn az Úr beszéde Ésaiáshoz, mondván: 

 
5 Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam 

imádságodat, láttam könnyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendõt adok. 

 
6 És az assiriai király kezébõl megszabadítlak téged és e várost; megoltalmazom e várost! 

 
9 Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, amikor beteg volt, de fölgyógyult 

betegségéből: 

 
16 Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és 

meggyógyítasz. 
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17 Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és 

hátad mögé dobtad minden vétkemet. 

 
18 Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a 

sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben. 

 
19 Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy 

te hűséges vagy. 

 

4. Apostolok Cselekedetei 9 : 36-42 

 
36 Joppéban pedig vala egy nõtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva 

Dorkásnak, [azaz zergének] mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és 

alamizsnákban, melyeket 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. 

 
41 És az kezét nyújtva néki, felemelé õt; és beszólítván a szenteket és az 

özvegyasszonyokat, eleikbe állatá õt elevenen. 

 
42 És tudtára lõn az egész Joppénak; és sokan hivének az Úrban. 

 

5. Efézusiakhoz 4 : 1-7 

 
1 Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik 

elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok. 

 
2 Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, 
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3 Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. 
 
4 Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; 
 
5 Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; 
 
6 Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és 

mindnyájatokban munkálkodik. 
 
7 Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke 

szerint. 
 

6. Filippiekhez 2 : 12 (félelemmel)-16 
 
12 … félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket; 
 
13 Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. 
 
14 Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;   
 
15 Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és 

elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. 
 
16 Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem 

futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. 
 

7. II Timóteus 1 : 7-10  
 
7 Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság 

lelkét. 
 
8 Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem 

szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. 
 
9 Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink 

alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt 

Krisztus Jézusban adott nekünk. 
 
10 Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki 

megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. 
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8.  Jelenések 22: 14 
 
14 Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és 

bemehessenek a kapukon a városba. 
 

9. Rómaiakhoz 8 : 28  
 
28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik [az] [ő] 

végzése szerint hivatalosak.   
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 200 : 11 (Az Élet)-12 (első -ig) 
 

Az Élet az Isten, és az ember Isten ideája. 
 

2. 63 : 5-11 
 

A Tudományban az ember a Szellem sarjadéka. Ősei a szép, a jó és a tiszta. Eredete, nem úgy 

mint a halandóké, nem az állati ösztönben van, és nem megy át anyagi állapotokon mielőtt 

értelmessé válnék. A Szellem az ő létezésének eredendő és végső forrása; Isten az ő Atyja, és az 

Élet a létének törvénye.  
 

3. 202 : 3-5, 17-23 
 

A tudományos egységet, mely Isten és ember között fennáll, a gyakorlati életben kell felszínre 

hozni és Isten akaratát egyetemesen kell teljesíteni. 
 

Vándorlásunk napjai szaporodni fognak, nem csökkenni, amikor Isten országa a földre jön; mert 

az igaz út az Élethez vezet a halál helyett, és a földi tapasztalatok feltárják a tévedés végességét 

és az Igazság végtelen képességeit, amelyben Isten uralmat ad az embernek az egész földön. 
 

4. 516 : 4-12 
 

A szubsztancia, Élet, intelligencia, Igazság és Szeretet, amelyből Isten áll, tükröződnek az Ő 

teremtésében; és amikor a testi érzékek hamis tanúságát alárendeljük a Tudomány tényeinek, ezt 

a hű képmást fogjuk látni mindenhol. 
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Isten minden dolgot az Ő saját hasonlatosságára formál. Az Élet a létezésben, az Igazság az 

igazságosságban, Isten jóságban tükröződik, amelyek saját békéjüket és állandóságukat osztják 

meg. 
 

5. 487 : 3-12 
 
Az Élet halhatatlan. Az Élet az ember eredete és végső célja, mely soha nem érhető el a halál 

által, hanem mind azelőtt és mind azután, amit halálnak neveznek azáltal nyerhető el, hogy az 

Igazság ösvényén járunk. Több Kereszténység van a lelki látásban és hallásban, mint az 

anyagiban. Több Tudomány van az Elme-képességek állandó gyakorlásában, mint azok 

elvesztésében. Elveszni nem tudnak, amíg az Elme megmarad. Ennek a ténynek a megértése 

adott látást a vakoknak és hallást a süketeknek századokkal korábban, és ez fogja megismételni 

a csodát. 
 
6. 376 : 10-16 
 
A sápadt betegnek, akiről azt mondod, hogy vészes vérszegénység miatt elpusztul, meg kell 

mondani, hogy a vér soha nem adott életet és soha nem veheti el azt, - hogy az Élet a Szellem, és 

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

vérben, mely valaha halandó erekben keringett és mely az életet testi érzetként utánozta.  
 
7. 550 : 15-24 
 
A gondolat tévedése a cselekvés tévedésében tükröződik. Állandó elmélkedés a létről mint 

anyagiról és testiről - mintha kezdődne és végződne, és mint amelynek a születés, hanyatlás és 

oszlás a szakaszai - elrejti az igazi lelki Életet, és zászlónkat a porba dönti. Ha az Életnek 

bármilyen kezdőpontja van, akkor a nagy Vagyok egy mítosz. Ha az Élet Isten, amint azt a 

Szentírás mondja, akkor az Élet nem embrionális, hanem végtelen. Lehetetlen, hogy egy pete 

legyen, ami az Istenséget magába zárja. 
 
8. 260 : 13-7 
 
A Tudomány feltárja a lehetőséget minden jó elérésére, és munkába állítja a halandókat, hogy 

felfedezzék, amit Isten már megtett; de a bizalom hiánya az ember saját képességében, hogy az 

áhított jóságot elérje és hogy jobb és magasztosabb eredményeket érjen el, gyakran gátolja az 

ember szárnypróbálgatásait, és garantálja a bukást a kezdeteknél.  
 
A halandóknak meg kell változtatniuk eszményeiket, hogy jobbá tegyék mintaképeiket. A beteg 

test beteg gondolatokból fejlődik. Betegség, rendellenesség és halál félelemből erednek. Az 

érzékiesség rossz fizikai és erkölcsi állapotot fejleszt. 
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A gondolatok, melyek mindig visszatérnek saját magunkhoz, a testről való társalgás és az öröm 

és fájdalom állandó elvárása a testtől, önzésre és érzékiességre neveli a halandó elmét, és ez a 

nevelés a lelki fejlődés kárára van. Ha a gondolatot halandó köntösbe öltöztetjük, el kell 

veszítenie halhatatlan természetét. 
 
Ha a testhez fordulunk gyönyörért, fájdalmat találunk; ha Életért, halált találunk; ha Igazságért, 

tévedést találunk; ha a Szellemért, annak ellentétjét, anyagot találunk. Most fordítsd meg ezt az 

eljárást. Fordítsd el tekintetedet a testtől az Igazság és Szeretet felé, minden boldogság, 

harmónia és halhatatlanság Alapelve felé.  Rendületlenül tartsd gondolataidat a maradandón, jón 

és igazon, és ezeket olyan arányban fogod tapasztalni, amilyen arányban azok betöltik 

gondolkodásodat. 
 

9. 289 : 1-6 
 

A demonstrált Igazság örök élet. A halandó ember soha nem tud a tévedés ideiglenes 

törmelékéből, a vétek, betegség és halál hiedelméből, felemelkedni, amíg meg nem tanulja, hogy 

Isten az egyetlen Élet. A hiedelmet, hogy élet és érzékelés a testben van, annak megértésével 

kellene legyőzni, hogy mi képezi az embert mint Isten képmását.  
 

10. 324 : 7-18 
 

Hacsak az ember harmóniája és halhatatlansága nem válik egyre egyértelműbbé, nem nyerjük el 

Isten igaz eszméjét, és a test azt fogja tükrözni, ami kormányozza azt, akár az Igazság, akár a 

hiba, megértés vagy hiedelem, Szellem vagy anyag. Így hát, „ismerkedj most meg Istennel, és 

légy békében.” Légy éber, józan és körültekintő. Az út egyenes és keskeny, mely ahhoz a 

megértéshez vezet, hogy Isten az egyetlen Élet. A testtel való harc az, melyben le kell győznünk 

a bűnt, betegséget és halált, akár itt, akár a jövőben - de mindenképpen azelőtt, hogy elérhetjük a 

Szellem célját vagy az Istenben való életet. 
 

11. 249 : 1-11 
 

Fogadjuk el a Tudományt, adjuk fel az érzék bizonyságára alapozott valamennyi elméletet, 

forduljunk el a tökéletlen mintaképektől és ámító eszményektől; és így legyen egyetlen 

Istenünk, egyetlen Elménk, és ez az egy tökéletes, aki a saját kiváló mintaképeit alkotja. 
 

Hadd jelenjék meg Isten teremtésének „férfi[ja] és nő[je]”. Érezzük a Szellem isteni energiáját, 

amely új élethez vezet bennünket, és nem ismer el semmilyen halandó vagy anyagi hatalmat, 

amely képes volna pusztítani. Örvendezzünk, hogy az isteni „hatalmasságoknak” vagyunk 

alárendelve. Ilyen a lét igazi Tudománya. Bármilyen más elmélet az Életről vagy Istenről 

félrevezető és mitológiai. 
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12. 496 : 9-19 
 

Mindnyájunknak meg kell tanulnia, hogy az Élet Isten. Kérdezd meg magadat: Azt az életet 

élem-e, ami megközelíti a legfelsőbb jót? Demonstrálom-e az Igazság és Szeretet gyógyító 

erejét? Ha igen, akkor az út egyre világosabb lesz „a teljes délig”. Gyümölcseid fogják 

bizonyítani, hogy Isten megértése mit hoz az embernek. Állandóan tartsd ezt a gondolatot - hogy 

a szellemi eszme, a Szentlélek és Krisztus az, amely képessé tesz téged, hogy demonstráld 

tudományos bizonyossággal a gyógyítás szabályát, annak isteni Alapelve, a Szeretet alapján, 

amely minden igazi létezést megalapoz, betakar és körülölel. 

 

 



 

 

 

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.) 

 


