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ARANY SZÖVEG:  Jeremiás 32 :  17 

 

 
 

„Ó, Uram Isten! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal  
 és kiterjesztett karral. Neked semmi sem lehetetlen.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: ZSOLTÁROK 121 : 1-3, 5, 6  

   ZSOLTÁROK 148 : 3, 5 

 

 

1. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.  

 

2. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. 

 

3. Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ. 

 

5. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől.   

 

6. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. 

 

3. Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag! 

 

5. Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek,  
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Példabeszédek 3 : 19, 20 
 
19  Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. 
 
20 Az õ tudománya által fakadtak ki a mélységbõl [a vizek,] és a felhõk csepegnek harmatot, 
 

2. Ézsaiás 25 : 1, 3, 4 
 
1 Uram, te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez, 

ősrégi terveket, való igazságot. 
 
3 Ezért dicsõítnek téged erõs népek, erõszakos pogányok városai félnek téged! 
 
4 Mert erõssége voltál a gyöngének, erõssége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen 

oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erõszakosok haragja olyan volt, mint kõfalrontó 

szélvész. 
 

3. Zsoltárok 55 : 8, 17, 18, 23 
 
8 Ímé, messze elmennék és a pusztában lakoznám.  
 
17 Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. 
 
18 Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és õ meghallja az én szómat. 
 
23 Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az 

igaz. 
 

4. 2 Mózes 14 : 5, 8 (és az) (első ,-ig), 10, 13, 21-23, 26, 27, 30, 31 
 
5 Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak 

és szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a 

szolgálatunkból! 
 
8 ...és az üldözőbe vette Izráel fiait,  

 
10 A fáraó közeledett. Izráel fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk 

eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izráel fiai az Úrhoz. 
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13 De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan 

szabadít meg ma az Úr benneteket! Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha 

többé nem fogjátok látni őket. 

 
21 Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé, az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert 

erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgyhogy a víz kettévált.  

 
22 Izráel fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról-balról falként állt. 

 
23 Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és bement utánuk a tenger közepébe a fáraó összes 

lova, harci kocsija és lovasa is. 

 
26 Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tenger felé, és a víz visszatér az 

egyiptomiakra, a harci kocsikra és lovasokra. 

 
27 Mózes kinyújtotta a kezét a tenger felé, és a tenger visszatért reggelre a medrébe egyenest 

a menekülő egyiptomiakra. Így hajtotta bele az Úr az egyiptomiakat a tenger közepébe. 

 
30 Így szabadította meg az Úr azon a napon Izráelt Egyiptom hatalmából. És látta Izráel az 

egyiptomiakat holtan a tenger partján. 

 
31 Amikor látta Izráel, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az Úr Egyiptommal, félni 

kezdte a nép az Urat. Hitt az Úrnak és szolgájának, Mózesnek. 

 

5. Zsoltárok 107 : 23, 24, 28 (az Úrhoz)-30 

 
23 Akik hajókon tengerre szállnak, [és] a nagy vizeken kalmárkodnak, 

 
24 Azok látták az Úrnak dolgait, és az õ csodáit a mélységben. 

 
28 ... az Úrhoz kiáltának az õ szorultságukban, és sanyarúságukból kivezeté õket. 

 
29 Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek a habok. 
 
30 És örülének, hogy lecsillapodtak vala, és vezérlé õket az õ kivánságuknak partjára. 
 

6. Máté 8 : 18, 23-27 
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18 Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolá, hogy menjenek a túlsó 

partra. 
 
23 És mikor a hajóra szállt vala, követék õt az õ tanítványai. 
 
24 És ímé nagy háborgás lõn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; õ 

pedig aluszik vala. 
 
25 És az õ tanítványai hozzámenvén, felkölték õt, mondván: Uram, ments meg minket; mert 

elveszünk. 
 
26 És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitûek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és 

a tengert, és lõn nagy csendesség.  
 
27 Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a 

tenger engednek néki. 
 

7. Ézsaiás 32 : 1-3 
 
1 Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fõk lesznek az ítélettételben; 
 
2 Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok 

száraz vidéken, mint nagy kõszál árnyéka a szomjúhozó földön. 
 
3 És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek; 
 

8. Jób 37 : 4 (második ,-ig), 5, 9-11, 13 (,-ig), 13 (állj) 
 
5 Isten az õ szavával csudálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, 
 
6 Mert azt mondja a hónak: Essél le a földre! És a zápor-esõnek és a zuhogó zápornak: 

[Szakadjatok]. 
 
10 Isten lehellete által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége. 
 
11 Majd nedvességgel öntözi meg a felleget, s áttöri a borulatot az õ villáma. 

 
12 És az köröskörül forog az õ vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, amit parancsol 

nékik, a föld kerekségének színén. 

 
14 Vedd ezt füledbe ... állj meg és gondold meg az Istennek csudáit. 
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9. Ámosz 4 : 13  

 
13 Mert ímé, aki hegyeket alkotott és a szelet teremtette, és aki megjelenti az embernek az õ 

gondolatját, aki a hajnalt sötétséggé változtatja és a föld magaslatain lépdel: az Úr õ, a 

Seregeknek Istene az õ neve. 

 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 583 : 20-25 

 

TEREMTŐ.  Szellem; Elme; intelligencia; a megelevenítő isteni Alapelve mindennek, ami valós 

és jó; önmagától létező Élet, Igazság és Szeretet; az, ami tökéletes és örök; az anyag és gonosz 

ellentéte, melyeknek nincs Alapelve; Isten, aki mindent alkotott, ami alkotva lett, és aki nem 

alkothatott egy atomot vagy elemet sem, mely Önmagával ellentétes lenne.  

 

2. 275 : 10-24 

 

Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy 

Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted. Szellem, Élet, Igazság, Szeretet 

egyként léteznek - és Isten Szentírásbeli nevei. Minden szubsztancia, intelligencia, bölcsesség, 

létezés, halhatatlanság, ok és okozat Istenhez tartozik. Ezek az Ő jellemzői, a végtelen, isteni 

Alapelv, Szeretet örök megtestesülései. Semmilyen bölcsesség nem bölcs, csak az Ő 

bölcsessége; semmilyen igazság nem igaz, semmilyen szeretet nem szeretetteli, semmilyen élet 

nem Élet, csak az isteni; semmilyen jó nincs, csak amelyet Isten ad. 

 

Az isteni metafizika, amint a lelki megértés előtt feltárul, egyértelműen azt mutatja, hogy 

minden Elme, és hogy az Elme, Isten, mindenhatóság, mindenütt jelenlét, mindenttudás - azaz 

minden hatalom, minden jelenlét, minden Tudomány. Ennélfogva, a valóságban minden az 

Elme megnyilvánulása. 

 

3. 209 : 5-8, 10-11 

 

Az Elme, mely minden alkotása felett áll, és mely valamennyit kormányozza, a saját 

eszmerendszerének központi napja, saját mérhetetlen teremtésének élete és világossága; és az 

ember az isteni Elme alárendeltje.  

 

A világ összeomlana az Elme nélkül, az értelem nélkül, mely markában tartja a szeleket. 
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4. 597 : 27-30 

 

SZÉL.  Az, ami a mindenhatóság hatalmát és Isten minden dolgot felölelő szellemi 

kormányzatának mozgásait jelzi. Pusztítás; harag; halandó szenvedélyek. 

 

5. 192 : 17-26, 11-16 

 

Az erkölcsi és lelki hatalom a Szellemé, aki a „szelet az ő markában” tartja; és ez a tanítás 

megegyezik a Tudománnyal és harmóniával. A Tudományban nem lehet Istennel ellentétes 

hatalmad, és a fizikai érzékeknek fel kell adniuk hamis bizonyságtételüket. Befolyásod a jóra 

attól a súlytól függ, amelyet a mérleg helyes oldalára teszel. A jó, amit teszel és megtestesítesz, 

adja neked az egyetlen megszerezhető hatalmat. A gonosz nem hatalom. Az az erő kigúnyolása, 

mely előbb-utóbb elárulja gyengeségét, és elbukik, hogy soha többé fel ne emelkedjen. 

 

 

A tévelygő hatalom egy anyagi hiedelem, egy vak, tévesen elnevezett erő, az akarat sarjadéka, 

nem a bölcsességé, a halandó elméé, nem a halhatatlané. Ez a meredeken rohanó vízesés, a 

pusztító láng, a vihar szele. Ez a villámlás és szélvész, és minden, ami önző, bűnös, becstelen és 

tisztátalan. 

 

6. 293 : 21-31 

 

A halandó elmében nincs üres dühöngés - mely földrengésben, szélben, hullámverésben, 

villámlásban, tűzvészben, állati vadságban jut kifejezésre - és ez az úgynevezett elme önmagát 

pusztítja el. A gonosz megnyilvánulásait, amelyek az isteni igazságosságot utánozzák, a 

Szentírásban „Az Úrnak haragja”-ként nevezik. Valójában a tévedés vagy anyag önpusztítását 

mutatják meg, és az anyag ellentétére, a Szellem erejére és állandóságára mutatnak. A Krisztusi 

Tudomány világosságra hozza az Igazságot és annak felsőbbségét, egyetemes harmóniáját, 

Isten, a jó teljességét, és a gonosz semmiségét. 

 

7. 97 : 5 (minél)-13 

 

... minél pontosabban utánozza a tévedés a valóságot, és az úgynevezett anyag minél jobban 

hasonlít lényegéhez, a halandó elméhez, annál tehetetlenebbé válik a tévedés mint hiedelem.  Az 

emberi hiedelem szerint a villámlás heves és az elektromos áram gyors, mégis, a Keresztény 

Tudományban az egyik cikázása és a másik ütése ártalmatlan lesz. Minél pusztítóbbá válik az 

anyag, annál inkább megjelenik semmisége, míg az anyag eléri a halandó csúcspontot az 

illúzióban, és örökre eltűnik. 
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8. 183 : 1 (Az Igazság)-7 

 

Az Igazság mindent lehetővé tesz a Szellem számára; de az anyag úgynevezett törvényei a 

Szellemet haszontalannak értelmeznék, és az anyagias rendszabályoknak követelnek 

engedelmességet, így eltérve az egy Isten - egy törvényhozó alapvetésétől. Azt feltételezni, hogy 

Isten diszharmónia törvényeit állítja fel, hiba; a diszharmónia nem kap támogatást a természettől 

vagy az isteni törvénytől, akármilyen sokan állítják az ellenkezőjét. 

 

9. 134 : 21-26 (Jézus-ig), 27 (lecsillapította)-8 

 

Az igazi Logosz kimutathatóan a Krisztusi Tudomány, a harmónia természetes törvénye, amely 

legyőzi a diszharmóniát - nem azért, mert ez a Tudomány természetfeletti vagy természetellenes, 

sem nem azért, mert az isteni törvény megsértése, hanem azért, mert Isten, a jó változtathatatlan 

törvénye. Jézus... lecsillapította a vihart, meggyógyította a betegeket, járt a vízen. Isteni 

felhatalmazás van arra, hogy a szellemi erőnek az anyagi ellenállás feletti felsőbbségében 

higgyünk. 

 

Egy csoda betölti Isten törvényét, de nem sérti ezt a törvényt. Ez a tény jelenleg 

titokzatosabbnak látszik, mint maga a csoda. A Zsoltáríró így énekelt: „Mi a bajod te tenger, 

hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál? Hegyek, hogy szöktök vala, mint a 

kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai? Indulj meg te föld, az Úr orczája előtt, a Jákób 

Istene előtt.” A csoda nem vezet be rendellenességet, hanem feltárja az eredendő rendet, 

megalapozva Isten változhatatlan törvényének Tudományát. 

 

10. 240 : 1-9 

 

A természet természetes, lelki törvényt és isteni Szeretetet hirdet, de az emberi hiedelem 

félreértelmezi a természetet. A sarkvidékek, a napsütötte trópusok, a hegyóriások, a szárnyaló 

szelek, a hatalmas hullámok, zöldellő völgyek, pompás virágok és dicsőséges egek - mind az 

Elmére mutatnak, a lelki intelligenciára, melyet tükröznek. A virágapostolok az Istenség 

hieroglifái. A napok és bolygók nagyszerű leckéket tanítanak. A csillagok megszépítik az 

éjszakát, a levélke természetesen fordul a világosság felé. 

 

11. 143 : 26-31 

 

Az Elme a nagyszerű teremtő, és nem létezhet erő, hacsak nem az Elméből fakad.  Ha az Elme 

időrendiségben az első volt, potenciálisan is az első, és örökké elsőnek kell lennie, akkor add 

meg az Elme számára a dicsőséget, tiszteletet, uralmat és hatalmat, mely örökkön örökké 

megilleti szent nevét. 



 

 

 

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.) 

 


