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ARANY SZÖVEG: I KORINTUSIAKHOZ 6 : 20 

 

  
„Mert áron vétettetek meg;   

dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jakab 1 : 12-14, 21, 22, 25 

 

 

12. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az 

életnek koronáját, amit az Úr ígért az õt szeretõknek.  

 

13. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentõl kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem 

kísérthetõ, õ maga pedig senkit sem kísért. 

 

14. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. 

 

21. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó 

maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani 

lelketeket.  

 

22. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.  

 

25. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem 

feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. I Mózes 1 : 27, 31 (első .-ig) 

 
27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és 

nővé teremtette őket. 

 
31 És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó. 

 

2. 2 Mózes 20 : 1-3, 13, 14, 17 

 
1 És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:     

 
2 Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat 

házából. 

 
3 Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. 

 
13 Ne ölj. 

 
14 Ne paráználkodjál. 

 
17 Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se 

szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. 

 

3. 2 Sámuel 11 : 2-6, 14, 15, 26, 27 

 
2 És lõn estefelé, mikor felkelt Dávid az õ ágyából, és a királyi palota tetején sétála: láta a 

tetõrõl egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetû vala. 

 
3 És elkülde Dávid, és tudakozódék az asszony felõl, és monda [egy ember:] Nemde nem 

ez-é Bethsabé, Eliámnak leánya, a Hitteus Uriás felesége? 

 
4 Akkor követeket külde Dávid, és elhozatá õt; ki beméne õ hozzá, és vele hála, mikor az õ 

tisztátalanságából megtisztult; és annakutána visszaméne az õ házához. 
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5 És fogada méhében az asszony, és elküldvén, megizené Dávidnak ilyen szóval: Teherbe 

estem! 

 
6 Akkor Dávid izene Joábnak: Küldd [haza] hozzám a Hitteus Uriást; és elküldé Joáb 

Uriást Dávidhoz. 

 
14 Megvirradván pedig, levelet íra Dávid Joábnak, melyet Uriástól küldött el. 

 
15 Írá pedig a levélben, mondván: Állassátok Uriást legelõl, ahol a harcz leghevesebb és 

háta mögül fussatok el, hogy megölettessék és meghaljon. 

 
26 Meghallá pedig Uriásnak felesége, hogy meghalt Uriás, az õ férje, és siratá az õ férjét. 

 
27 És mikor a gyászolás[nak ideje] eltelt, érette külde Dávid és házába viteté õt és lõn néki 

felesége, és szüle néki egy fiat. De ez a dolog, amelyet Dávid cselekedett, nem tetszék az 

Úrnak. 

 

4. Máté 4 : 23 

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

és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és 

mindenféle erőtelenséget a nép között. 

 

5. Máté 5 : 2 

 
2 És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: 

 

6. Máté 6 : 9 (:-ig), 13 

 
9 Ti azért így imádkozzatok: 

 
13 És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és 

a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. 

 

7. János 8 : 2-11 

 
2 Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, 

tanítja vala őket. 
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3 Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen 

kaptak vala, és a középre állítván azt, 

 
4 Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörõ. 

 
5 A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: 

te azért mit mondasz? 

 
6 Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék õt, hogy legyen õt mivel vádolniok. Jézus 

pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre, mintha nem hallotta volna őket. 

 
7 De mikor szorgalmazva kérdezék õt, felegyenesedve monda nékik: Aki közületek nem 

bûnös, az vesse rá elõször a követ. 

 
8 És újra lehajolván, írt vala a földre. 

 
9 Azok pedig [ezt] hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a 

vénektõl kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen 

állva. 

 
10 Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: 

Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?                   

 
11 Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és 

többé ne vétkezzél! 

 

8. I Korintusiakhoz 6 : 19 

 
19 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, 

amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? 

 

9. Galatákhoz 5 : 1, 19-23  

 
1 Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne 

kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. 

 
19 A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, 

tisztátalanság, bujálkodás, 
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20 bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, 

széthúzás, pártoskodás;  

 
21  irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre 

megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem 

öröklik Isten országát. 
 
22 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 
 
23 szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 516 : 19-21 
 

Az ember, az Ő hasonlatosságára teremtve, birtokolja és tükrözi Isten egész föld felett való 

uralmát. 
 

2. 519 : 3-6 
 

Az Istenség elégedett volt az Ő munkájával. Hogyan lehetett volna más, mint elégedett, hiszen a 

lelki teremtés az Ő végtelen önállóságának és halhatatlan bölcsességének fejleménye, 

kisugárzása volt? 
 

3. 102 : 9-11 
 

Csak egy valódi vonzalom van, a Szellemé. A tű pólus felé mutatása szimbolizálja Isten, az 

isteni Elme mindent átölelő hatalmát vagy vonzalmát. 
 

4. 337 : 6-13, 14 (A Krisztusi)-19 
 

Az érzékiesség nem boldogság, hanem rabság. Az igazi boldogsághoz az embernek 

harmóniában kell lennie Alapelvével, az isteni Szeretettel; a Fiúnak összhangban kell lennie az 

Atyával, megfelelőségben a Krisztussal. Az isteni Tudomány szerint az ember bizonyos 

mértékben éppoly tökéletes, mint az Elme mely formálja őt. A létezés igazsága az embert 

harmonikussá és halhatatlanná, míg a tévedés halandóvá és diszharmonikussá teszi. 
 

A Krisztusi Tudomány kimutatja, hogy csakis a tiszta szívűek láthatják meg Istent, ahogy azt az 

evangélium tanítja. Az ember tisztaságának arányában tökéletes; és a tökéletesség a mennyei lét 

rendje, amely demonstrálja az Életet Krisztusban, az Élet szellemi eszméjét.  
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5. 272 : 19-27 
 

A gondolat spiritualizálása és a mindennapi élet Kereszténnyé tétele, ellentétben az anyagi 

létezés rettenetes bohózatának eredményeivel; a szeplőtlenség és tisztaság, ellentétben az 

érzékiesség és tisztátalanság lealacsonyításra törekvő hajlamaival és föld felé való 

gravitálásával, azok, amelyek valóban tanúskodnak a Krisztusi Tudomány isteni eredete és 

működése mellett. A Keresztény Tudomány diadalait a tévedés és gonosz elpusztítása örökíti 

meg, melyekből a vétek, betegség és halál szörnyű hiedelmei szaporodnak.  
 

6. 51 : 28-32 
 

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. 
 

7. 85 : 24-27 
 

Jézus tudta a nemzedékről, hogy az gonosz és parázna, mely inkább az anyagit, mint a lelkit 

keresi. Az anyag elleni támadásai élesek, de szükségesek voltak. 
 

8. 11 : 1 (Jézus)-4 
 

Jézus imája „Bocsásd meg a mi vétkeinket” a megbocsátás feltételeit is meghatározta. Amikor a 

házasságtörő asszonynak megbocsátott, az mondta: „Menj és ne vétkezz többé.” 
 

9. 51 : 19-27 
 

Az ő tökéletes példája mindnyájunk üdvözüléséért volt, de csak azáltal, hogy ugyanazokat a 

munkákat cselekesszük, 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. Üldözőinek indítóokai a gőg, irigység, a kegyetlenség és a bosszú voltak, amit 

ugyan a testi Jézusra mértek, de az isteni Alapelvnek, a Szeretetnek szántak, amely megdorgálta 

érzékiességüket. 
 

10. 201 : 1-2 következő oldal 
 

A legjobb prédikáció, amely valaha elhangzott, az Igazság gyakorlása és demonstrációja a bűn, 

betegség és a halál megsemmisítésében. Jézus tudta ezt, valamint azt is, hogy az egyik vonzalom 

felülkerekedik bennünk és irányítja életünket, ezért ezt mondta: „Senki nem szolgálhat két 

úrnak.” 
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Hamis alapokra nem építhetünk bizonyossággal. Az Igazság új teremtményt alkot, akiben a régi 

dolgok elmúlnak, és „újjá lett minden”. A szenvedélyek, önzés, hamis vágyak, gyűlölet, félelem, 

minden érzékiség enged a lelkiségnek, és a létezés bősége Isten, a jó, oldalán van. 
 

Már tele lévő edényeket nem tudunk megtölteni. Először ki kell őket üríteni. Vetkőztessük le a 

tévedést (hibát). Akkor, amikor Isten szelei fújnak, nem fogunk erősen kapaszkodni a 

rongyainkba. 
 
A halandó elméből a tévedés eltávolításának módszere, hogy megtöltjük igazsággal a Szeretet 

áradatán keresztül. A krisztusi tökéletesség nem nyerhető el más alapon. 

 

Szentséget szentségtelenségbe oltani, feltételezve, hogy a bűn bocsánatot nyerhet, amíg 

feladásra nem kerül, éppolyan esztelenség, mint kiszűrni a szúnyogot és elnyelni a tevét. 

 

11. 82 : 31-2 

 

Egy vétkes és érzékies világban, mely egyre nagyobb hatalom fejlődése felé igyekszik, bölcs 

dolog őszintén megfontolni, hogy az emberi elme vagy az isteni Elme, mely az embert 

befolyásolja. 

 

12. 56 : 15-3  

 

A hűtlenség a házasság szövetségéhez minden faj társadalmi korbácsa, „dögvész[tõl], amely a 

homályban jár; a döghalál[tól], amely délben pusztít”.  A parancsolat „Ne paráználkodjál”, nem 

kevésbé kötelező, mint az, hogy „Ne ölj”. 

 

A tisztaság a civilizáció és a haladás cementje. Enélkül nincs stabilitás a társadalomban, és 

enélkül nem érhető el az Élet Tudománya. 

 

13. 234 : 26-3 

 

Uralnod kell a gonosz gondolatokat az első pillanatban, különben a második pillanatban azok 

fognak téged uralni. Jézus kijelentette, hogy vágyakozással tekinteni tiltott dolgokra erkölcsi 

előírás megszegése. Ő nagy súlyt fektetett az érzékek számára láthatatlan emberi elme 

működésére. 

 

A gonosz gondolatok és szándékok nem jutnak tovább, és nem árthatnak jobban, mint amit az 

ember saját hiedelme megenged. A gonosz gondolatok, vágyak és rosszindulatú szándékok nem 

juthatnak, mint a szálló virágpor, az egyik emberi elmétől a másikhoz, nem várt szállást találva, 

ha az erény és igazság erős védőbástyát építenek. 
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14. 406 : 19-25 

 

Állj ellen a gonosznak - minden fajta tévedésnek - és az megfutamodik előled. A tévedés 

ellentétben áll az Élettel. Fel tudunk, és végül fel is fogunk emelkedni annyira, hogy minden 

tekintetben hasznát vegyük az Igazság felsőbbségének a hiba, az Élet felsőbbségének a halál és a 

jó felsőbbségének a gonosz felett, és ez a növekedés folytatódni fog mindaddig, míg el nem 

érjük Isten eszméjének teljességét, és nem félünk már attól, hogy megbetegszünk és meghalunk. 

 

15. 60 : 29-1 

 

A Léleknek végtelen forrásai vannak, amelyekkel megáldja az emberiséget, és a boldogságot 

hamarabb nyernénk el, és biztosabban a miénk maradna, ha a Lélekben keresnénk. Egyedül a 

magasztosabb örömök elégíthetik ki a halhatatlan ember vágyódásait. 

 

16. 495 : 14-24 

 

Amikor a betegség vagy bűn illúziója kísért, ragaszkodj kitartóan Istenhez és az Ő eszméjéhez. 

Ne hagyd, hogy az Ő hasonlatosságán kívül bármi más foglalja el a gondolataidat. Ne hagyd, 

hogy akár a félelem, akár a kétség elhomályosítsa tiszta érzékedet és nyugodt bizalmadat arról, 

hogy a harmonikus élet elismerése - amilyen az Élet örökké - elpusztíthatja az abban való 

bármely fájdalmas érzetet vagy hiedelmet, ami nem az Élet. Engedd, hogy a testi érzékek helyett 

a Keresztény Tudomány támogassa a létezésről való megértésedet, és ez a megértés kitölti majd 

a tévedés helyét Igazsággal, lecseréli a halandóságot halhatatlansággal és elnémítja a 

diszharmóniát harmóniával. 

 

17. 527 : 4-5 

 

Az ember Isten visszatükröződése, akinek nincs szüksége fejlesztésre, mert mindig szép és 

teljes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 6. 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 1. pont     

_____________________ 

 

Ügyelj Rá! 
 

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

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

 


