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TÁRGY - IGAZSÁG 

 
 

ARANY SZÖVEG:  JAKAB 1 : 18 

 

  
„Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által,  

hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.”  

 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: ZSOLTÁROK 1 : 1-3, 6  

    ZSOLTÁROK 92 : 12-14  

   ZSOLTÁROK 86 : 11 

 

 

1. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és 

nem ül a csúfolódók székére, 

 

2. hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. 

 

3. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és 

nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. 

 

6. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. 

 

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;  

 

11. Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Ézsaiás 55 : 1, 3 (utolsó ,-ig), 8-11 

 
1 Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és 

egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért! 

 
3 Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek 

veletek örök szövetséget, 

 
8 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így 

szól az Úr. 

 
9 Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti 

utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. 

 
10 Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a 

földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az 

éhezőnek, 

 
11 ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem 

véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. 

 

2. Máté 13 : 1 

 
1 Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett. 

 

3. Lukács 8 : 4-8, 11-15 

 
4 Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, 

ezt mondta nekik példázatban: 

 
5 Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy 

megették az égi madarak. 
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6 Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott 

nedvességet. 

 
7 Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. 
 
8 Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. 

Majd emelt hangon hozzátette: "Akinek van füle a hallásra, hallja!" 

 
11 A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje. 
 
12 Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja 

szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek.  
 
13 Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem 

gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. 
 
14 Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, 

gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. 
 
15 Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, 

és termést hoznak állhatatossággal. 
 

4. Máté 13 : 31-35 
 
31 Más példázatot is mondott nekik: "Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet 

fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. 
 
32 Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává 

lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között." 
 
33 Más példázatot is mondott nekik: "Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog 

az asszony, belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész megkel." 
 
34 Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem 

mondott nekik, 
 
35 hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: "Példázatokra nyitom meg számat, 

és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki." 
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5. Lukács 9 : 1, 2, 6 
 
1 Minekutána pedig összehívta [Jézus] az õ tizenkét tanítványát, ada nékik erõt és hatalmat 

minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására. 

 
2 És elküldé õket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak. 

 
6 Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak 

mindenütt. 

 

6. II Korinthusiakhoz 9 : 6 (Aki), 7 (második ,-ig), 8, 10 (első .-ig), 11 

 
6 Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. 

 
7 Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében,  

 
8 Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, 

mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek, 

 
10 Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket 

és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, 

 
11 Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást 

szerez az Istennek. 

 

7. I Péter 2 : 11-14 (első ,-ig), 15 

 
11 Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat 

a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek; 

 
12 Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket mint 

gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják [azokat,] dicsőítsék Istent a meglátogatás 

napján. 

 
13 Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb 

hatalomnak, 

 
14 akár a helytartóknak,  
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15 Mert úgy van az Isten akaratja, hogy jót cselekedvén, elnémítsátok a balgatag emberek 

tudatlanságát; 

 

8. I Péter 3 : 8, 9  

 
8 Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, 

könyörületesek, alázatosak. 

 
9 Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem 

ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.     

 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 293 : 28-31 

 

A Krisztusi Tudomány világosságra hozza az Igazságot és annak felsőbbségét, egyetemes 

harmóniáját, Isten, a jó teljességét, és a gonosz semmiségét. 

 

2. 322 : 31-5 

 

Könnyebb az Igazságra vágyni, mint megszabadulni a tévedéstől. A halandók kereshetik a 

Krisztusi Tudomány megértését, de nem lesznek képesek a Krisztusi Tudományból a létezés 

tényeit összeszedegetni anélkül, hogy törekednének erre. Ez a törekvés az az igyekezet, hogy 

elhagyjanak minden fajta tévedést, és hogy ne legyen más tudatuk, mint a jó. 

 

3. 4 : 12-24 (,-ig) 

 

A szokássá vált küzdelem, hogy mindig jók legyünk, szűntelen ima. Indítóokai azokban az 

áldásokban nyilvánulnak meg, amelyekben részesítenek bennünket - áldásokban, amelyek, (ha 

nem is elismertek hallható szavakban) bizonyítják, hogy érdemesek vagyunk arra, hogy a 

Szeretetben részesüljünk. 

 

Az egyszerű kéréstől, hogy szerethessük Istent, soha nem fogjuk Őt szeretni; de a vágyódás, 

hogy jobbak és szentebbek legyünk, mindennapi éberségben és az isteni jellem jobb elsajátítása 

iránti igyekezetben kifejezve, alakít és újjáformál minket míg az Ő hasonlatosságára ébredünk.    

A Kereszténység Tudományát az isteni természet kimutatásával érjük el; 
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4. 323 : 13-16 

 

Ahhoz, hogy többet értsünk, gyakorlatba kell ültetnünk, amit már tudunk. Emlékeznünk kell, 

hogy az Igazság demonstrálható, amikor megértettük, és hogy a jót nem értettük meg, amíg nem 

demonstráltuk. 

 

5. 361 : 23-30 (,-ig)  
 

Az isteni Tudomány emberi felismerése, akármilyen korlátozott is, helyes kell, hogy legyen, 

annak érdekében, hogy Tudomány legyen és demonstrálás tárgya.  A végtelen Igazság egy 

csírája, bár a legkisebb a mennyeknek országában, a földön egy magasztosabb reménység, de 

elutasítják és ócsárolják mindaddig, míg Isten elő nem készíti a magnak a talajt.  Annak a 

magnak, melyet ha elvetnek, halhatatlan gyümölcsöt terem, és mely csak akkor gazdagítja az 

emberiséget, amikor megértésre lel, 
 

6. 272 : 3-8 
 

Az igazság lelki érzetét el kell nyerni, mielőtt az Igazság megérhető lenne. Ezt az érzetet csak 

akkor tesszük magunkévá, amint őszinték, önzetlenek, szeretetteljesek és alázatosak vagyunk. 

Egy „tiszta és jó szív” talajába kell a magot vetni, különben nem sok gyümölcsöt terem, mivel 

az emberi természet disznó eleme gyökerestől irtja ki.  
 

7. 535 : 1-5 
 

Az Igazság magja és a tévedés magja, a hiedelemé és a megértésé - igen, a Szellem magja és az 

anyag magja - a búza és a konkoly, melyet az idő szétválaszt, az egyiket elégetésre, a másikat, 

hogy betakarítsák mennyei helyekre. 
 

8. 428 : 8-12 
 

Megfosztani a gondolatot a hamis bizakodásoktól és anyagi bizonyítékoktól azért, hogy a lét 

lelki tényei megjelenhessenek - ez az a nagyszerű teljesítmény, amely által elsöpörjük a hamisat 

és helyet adunk az igaznak. 
 

9. 418 : 5-11, 20-32 
 

Ragaszkodj a létezés igazságához, ellentétben a tévedéssel, hogy az élet, szubsztancia vagy 

intelligencia az anyagban lehet. Érvelj az igazság őszinte meggyőződésével, és a Tudomány 

változhatatlan, tévedhetetlen és biztos hatásának egyértelmű tudatában. Akkor, ha a hűséged 

csak fele akkora, mint érved igazsága, meggyógyítod a betegeket. 
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Az Igazság megerősítő, és harmóniát nyújt. Minden metafizikai logikát az Igazság ezen 

egyszerű szabálya inspirálja, amely minden valóságot kormányoz. Az igaz érvekkel, amelyeket 

alkalmazol, és különösen az Igazság és Szeretet szellemével, amelyet ápolsz, meg fogod 

gyógyítani a betegeket. 
 
A tévedés megsemmisítésére való igyekezeted terjedjen ki mind az erkölcsi, mind a testi 

hiedelmekre. Űzz ki mindenfajta gonoszt. „Hirdesd az evangéliumot minden teremtménynek.” 

Mondd az igazságot a tévedés minden formájának. Daganatok, fekélyek, tuberkulózis, 

gyulladás, fájdalom, deformált ízületek mind az ébredezés félálombeli árnyai, a halandó 

gondolat sötét képei, amelyek menekülnek az Igazság fénye előtt.  

 

10. 419 : 4-16 

 

Igaz útirányod az, hogy az ellenséget megsemmisítsd, és a terepet átengedd Istennek, az Életnek, 

Igazságnak és Szeretetnek arra emlékezve, hogy csakis Isten és az Ő eszméi valóságosak és 

harmonikusak. 

 

Ha páciensed bármilyen okból visszaesik, kezeld az okot mentálisan és bátran, tudva, hogy az 

Igazságban nem lehet reakció. Sem magának a betegségnek, a bűnnek, sem a félelemnek nincs 

hatalma, hogy betegséget vagy visszaesést okozzon.  A betegségnek nincs intelligenciája, 

mellyel helyet változtathatna, vagy mellyel egyik formából másikba változna. Ha a kór 

elmozdul, az elme, nem az anyag mozgatja; ezért tégy róla, hogy eltávolítsd. Szállj szembe 

minden ellenséges, kedvezőtlen körülménnyel, mint annak ura. 

 

11. 183 : 17 (az Igazság)-18, 26-29 

 

... az Igazság törvényszerű és egyetlen lehetséges működése a harmónia létrehozása. 

 

Az Igazság kiűz minden gonoszt és anyagias módszert a tényleges lelki törvénnyel -  a 

törvénnyel, amely látást ad a vakoknak, hallást a süketeknek, hangot a némáknak, járást a 

sántáknak. 

 

12. 232 : 26-31 

 

Az Igazság szent hajlékában komoly jelentőségű hangok hallhatók, de nem figyelünk rájuk. 

Csak amikor életünkben elmúlnak az úgynevezett érzéki gyönyörök és fájdalmak, akkor lelünk 

rá a tévedés eltemetésének és a lelki élet feltámadásának megkérdőjelezhetetlen jeleire. 
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13. 496 : 9 (Kérdezd)-14 

 

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. 

 

14. 326 : 16-22 

 

A cél és az indíték, hogy helyesen éljünk, most megszerezhető. Ezt a pontot teljesítve, úgy 

indultál, ahogyan kellett. A Keresztény Tudomány számtáblájával kezdted, és semmi más nem 

hátráltathatja előrehaladásodat, mint a helytelen szándék. Igaz indítékkal dolgozva és 

imádkozva, az Atyád megnyitja majd az utat. „Kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne 

engedelmeskedjetek az igazságnak?” 

 

 

 

 



 

 

 

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.) 

 


