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TÁRGY - SZERETET 
 
 

ARANY SZÖVEG:  ZSOLTÁROK 31 : 23 

 

 
 

„Szeressétek az Urat mind ti õ kedveltjei;   
a híveket megõrzi az Úr és bõven megfizet a kevélyen cselekvõknek!” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Efézusiakhoz 3 : 14, 17-21 

 

 

14. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, 

 

17. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és 

alapot vevén,  

 

18. hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és 

mélysége és magassága [az Isten jóvoltának,] 

 

19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy [ekképen] 

beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. 

 

20. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem 

mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, 

 

21. Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre 

örökkön örökké. 

 

 
 

 



BIBLIALECKE  2022. JÚLIUS 31., VASÁRNAPRA                                                                    6.2  

TÁRGY: SZERETET 

            

 
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. 
 

 

 

LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. I János 4 : 7-18 (:-ig) 

 
7 Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől 

született, és ismeri Istent; 

 
8 aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. 

 
9 Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a 

világba, hogy éljünk őáltala. 

 
10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és 

elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. 

 
11 „Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.” 

 
12 Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete 

lett teljessé bennünk. 

 
13 Errõl ismerjük meg, hogy benne élünk és õ mibennünk; mert a saját Szelleméből adott 

minékünk. 

 
14 És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ 

üdvözítőjéül. 

 
15 Aki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és õ [is] az Istenben. 

 
16 és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és 

aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. 

 
17 Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja 

felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. 

 
18 A szeretetben nincs félelem, hanem a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet ... 
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2. Máté 4 : 23 (körüljárja) 

 
23 körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és 

hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és 

mindenféle erõtelenséget a nép között. 

 

3. Máté 5 : 1, 2, 43-48 

 
1 Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének 

az õ tanítványai. 

 
2 És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: 

 
43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyûlöld ellenségedet. 

 
44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket 

átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, akik 

háborgatnak és kergetnek titeket. 

 
45 Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az õ napját mind a gonoszokra, 

mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. 

 
46 Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a 

vámszedõk is nem ugyanazt cselekeszik-é? 

 
47 És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a 

vámszedõk is nem azonképen cselekesznek-é? 

 
48 Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes. 

 

4. Lukács 7 : 36-50 

 
36 Kéré pedig õt egy a farizeusok közül, hogy õ vele egyék; annakokáért bemenvén a 

farizeus házába, leüle enni. 
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37 És ímé a városban egy asszony aki bûnös vala, mikor megtudta, hogy õ a farizeus 

házában leült enni, hoza egy alabástrom [szelencze drága] kenetet. 

 
38 És megállván hátul az õ lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az õ lábait, és fejének 

hajával törlé meg, és csókolgatá az õ lábait, és megkené [drága] kenettel. 

 
39 Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki õt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta volna, 

tudná ki és miféle asszony az, aki õt illeti: hogy bûnös. 

 
40 És felelvén Jézus, monda néki: Simon, van valami mondani valóm néked. És az monda: 

Mester, mondjad. 

 
41 Egy hitelezõnek két adósa vala: az egyik adós vala ötszáz pénzzel, a másik pedig 

ötvennel. 

 
42 És mikor nem volt nékik mibõl megadni, mind a kettõnek elengedé. E kettõ közül azért, 

mondd meg, melyik szereti õt jobban?  

 
43 Felelvén pedig Simon, monda: Azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És 

[Jézus] monda néki: Igazán ítéltél. 

 
44 És az asszonyhoz fordulván, monda Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejövék a te 

házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és 

fejének hajával törlé meg. 

 
45 Engem meg nem csókolál: ez pedig az idõtõl fogva, hogy bejöttem, nem szünt meg az én 

lábaimat csókolgatni. 

 
46 Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig [drága] kenettel kené meg az én lábaimat. 

 
47 Minekokáért mondom néked: Néki sok bûne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; akinek 

pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. 

 
48 És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bûneid. 

 
49 És akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani: Ki ez, hogy a 

bûnöket is megbocsátja? 

 
50 Monda pedig az asszonynak: A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel! 
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5. Rómaiakhoz 8 : 35-39 
 
35 Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, 

vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? 
 
36 Amint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint 

vágó juhokat. 
 
37 De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett, 
 
38 Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk, 
 
39 Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az 

Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.   
 

6. I János 3 : 1-3  
 
1 Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek 

neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte 

meg őt. 
 
2 Szeretteim, most vagyunk Isten gyermekei, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé 

leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Õ hozzá; mert meg 

fogjuk õt látni, amint van. 
 
3 És akiben megvan ez a reménység Õ iránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen Õ 

is tiszta. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 243 : 4-13 
 

Az isteni Szeretet, amely ártalmatlanította a mérges viperát, amely megmentett embereket a 

forró olajtól, a tüzes kemencétől, az oroszlán karmai közül, meg tudja gyógyítani a beteget 

minden korban, és győzedelmeskedni tud a bűn és halál felett. Ez páratlan erővel és szeretettel 

koronázta meg Jézus demonstrálásait. De az az „Elme ...mely volt a Krisztus Jézusban is”, kell, 

hogy mindig kísérje a Tudomány betűjét, hogy megerősítsék és megismételjék a próféták és 

apostolok régi demonstrációit. 
 

2. 112 : 32-6 
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Isten az Alapelve az isteni metafizikának. Mivelhogy csak egy Isten van, úgy minden 

Tudománynak csak egyetlen isteni Alapelve lehet; és ezen isteni Alapelv demonstrálásának 

rögzített szabályai kell, hogy legyenek. A Tudomány betűje bőségesen elér az emberiséghez ma, 

de szelleme csak kis mértékben érkezik. A Keresztény Tudomány elengedhetetlen része, a szíve 

és lelke, a Szeretet. 

 

3. 285 : 23-31 

 

Amikor Istent testi Megváltóként, de nem mint megmentő Alapelvként vagy isteni Szeretetként 

értékeljük, továbbra is bocsánat által és nem megújulás által fogjuk keresni a megváltást, és az 

anyaghoz folyamodunk a Szellem helyett a betegek gyógyításához. Ahogy a halandók, a 

Krisztusi Tudomány ismeretén keresztül, egy magasabb értelmet elérnek, igyekeznek majd nem 

az anyagtól, hanem az isteni Alapelvtől, Istentől megtanulni, hogyan demonstrálják a Krisztust, 

az Igazságot, mint gyógyító és megmentő hatalmat. 

 

4. 454 : 17-23 

 

Az igazi ösztönző mind a gyógyításban mind a tanításban az Isten és ember iránti szeretet. A 

Szeretet inspirálja, világítja meg, jelöli ki és irányítja az utat. A megfelelő indíték szárnyakat ad 

a gondolatnak és erőt és szabadságot a beszédnek és cselekvésnek. A Szeretet az Igazság 

oltárának papnője. Várj türelmesen az isteni Szeretetre, hogy a halandó elme vizei felett 

lebegjen és kialakítsa a tökéletes koncepciót. 

 

5. 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. 

 

6. 366 : 12-19 

 

A gyógyítóban, akiből hiányzik az embertársa iránti együttérzés, elégtelen az emberi szeretet, és 

apostoli felhatalmazásunk van rá, hogy azt kérdezzük: „Aki nem szereti a maga atyjafiát, akit 

lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát?” Minthogy nincs meg benne a lelki szeretet, a 
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gyógyítóból hiányzik az isteni Elmében való bizalom, és nincs meg benne az isteni Szeretet 

felismerése, amely egyedül adja a gyógyító erőt. 

 

7. 248 : 26-29 

 

Tökéletes mintaképeket kel alkotnunk gondolatban, és folyamatosan ezekre tekintenünk, 

különben soha nem fogjuk nagyszerű és nemes életekké faragni őket. 

 

8. 326 : 3-11 

 

Ha Krisztust, az Igazságot szeretnénk követni, annak az Isten által kijelölt úton kell történnie. 

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

én cselekszem.” Annak, aki el szeretné érni a forrást és megtalálni az isteni gyógyírt minden 

betegségre, nem szabad a Tudomány hegyét más úton megmásznia. Az egész természet Isten 

ember iránti szeretetét tanítja, de az ember nem szeretheti Istent mindenekfelett és nem 

fordíthatja minden vonzalmát a lelki dolgokra, amíg az anyagit szereti vagy amíg jobban bízik 

abban, mint a lelkiben. 

 

9. 304 : 3-15 

 

A dolgok anyagi érzetén alapuló tudatlanság és hamis hiedelem az, ami elrejti a lelki szépséget 

és jóságot. Ezt megértve, Pál azt mondta: „sem halál, sem élet, ... sem jelenvalók, sem 

következendõk, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el 

minket az Istennek szerelmétõl.” A Keresztény Tudomány tanítása a következő: hogy az isteni 

Szeretet nem fosztható meg megnyilvánulásától vagy tárgyától; hogy az öröm nem fordulhat 

bánatba, mert a bánat nem uralkodik az öröm felett; hogy a jó soha nem hozhat létre gonoszt; 

hogy az anyag soha nem hozhat létre elmét, és az élet nem eredményezhet halált. A tökéletes 

ember - Isten, az ő tökéletes Alapelve által kormányozva - bűntelen és örök. 

 

10. 410 : 14-21 

 

Istenbe vetett hitünk minden próbája erősebbé tesz minket. Minél nehezebbnek látszik az anyagi 

állapot, amelyet a Szellemnek le kell győznie, annál erősebb legyen a hitünk, és annál tisztább a 

szeretetünk. János apostol azt mondja: „A szeretetben nincs félelem, hanem a tökéletes szeretet 

kiűzi a félelmet ... Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” Itt van a Krisztusi 

Tudomány egy határozott és ihletett kinyilvánítása. 

 

11. 286 : 9-15 
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A Mester azt mondta, „senki sem mehet az Atyához [a létezés isteni Alapelvéhez], hanemha én 

általam”, a Krisztus, Élet, Igazság, Szeretet által; mert Krisztus azt mondja „Én vagyok az út.” A 

fizikai okozatiságot töviről hegyire félretette ez az eredeti ember, Jézus. Ő tudta, hogy az isteni 

Alapelv, Szeretet teremt és kormányoz mindent, ami valós. 

 

12. 265 : 3-15 

 

Az ember olyan mértékben érti meg a lelki létezést, ahogyan kincsei az Igazságból és 

Szeretetből növekszenek. A haladóknak Isten felé kell gravitálniuk, hogy ragaszkodásaik és 

céljaik lelkibbé váljanak - meg kell közelíteniük a lét tágabb értelmezéseit, és valamilyen helyes 

érzetet kell szerezniük a végtelenről, hogy levetkezhessék a vétket és a halandóságot. 

 

A létezés ezen tudományos értelme, mely elhagyja az anyagot a Szellemért, egyáltalán nem utal 

az ember Istenségben való elmerülésére és identitásának elvesztésére, hanem megnövelt 

egyéniséggel ruházza fel az embert, szélesebb körű gondolkodással és tettel, kiterjedtebb 

szeretettel és egy magasabb fokú és állandóbb békével. 

 

13. 248 : 29-32 

 

Hadd uralkodjék bennünk az önzetlenség, jóság, irgalom, igazságosság, egészség, szentség, 

szeretet - a mennyország birodalma - és a bűn, betegség és halál csökkenni fognak, mígnem 

végleg eltűnnek. 

 

14. 225 : 21-22 

 

A Szeretet a szabadító. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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! 
 

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

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

 


