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TÁRGY - IGAZSÁG 

 
 

ARANY SZÖVEG:  2 Mózes 23 : 1 

 

 
 

„Hazug hírt ne hordj; ne fogj kezet a gonoszszal, hogy hamis tanú [ne] légy.” 

 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Zsoltárok 15 : 1-3 

    Zsoltárok 18 : 22-25, 33 

   Zsoltárok 91 : 4 
 
 

1. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? 
 

2. A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az õ szívében.  
 

3. Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz rosszat felebarátjának, és nem szerez gyalázatot 

rokonainak. 
 

22. Hiszen vigyáztam az Úr útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent. 
 

23. Mert minden ítélete elõttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól. 
 

24. És tökéletes voltam elõtte, õrizkedtem az én vétkemtõl.  
 

25. És megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint; kezeim tisztasága szerint, a mi 

szemei elõtt van. 
 

33. Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. 
 

4. paizs és pánczél az õ hûsége [igazsága]. 

 



BIBLIALECKE  2023. JANUÁR 22., VASÁRNAPRA                                                                   2.2  
TÁRGY: IGAZSÁG 

            

 
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. Zsoltárok 26 : 1-3, 5, 11, 12 
 
1 Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás 

nélkül. 
 
2 Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet. 
 
3 Mert kegyelmed szemem elõtt van, és hûségedben járok-kelek. 
 
5 Gyûlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök. 
 
11 Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam. 
 
12 Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben. 
 
2. 2 Mózes 19 : 17, 19 
 
17 És kivezeté Mózes a népet a táborból az Isten eleibe és megállának a hegy alatt. 
 
19 És a kürt szava mindinkább erõsödik vala; Mózes beszél vala és az Isten felel vala néki 

hangosan. 
 
3. 2 Mózes 20 : 1-3, 16 
 
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. 
 
16 Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. 
 
4. Jakab 3 : 2, 10-13 
 
2 Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes 

ember, képes az egész testét is megzabolázni.  

 
10  Ugyanabból a szájból jõ ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni! 



BIBLIALECKE  2023. JANUÁR 22., VASÁRNAPRA                                                                   2.3  
TÁRGY: IGAZSÁG 

            

 
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. 

 

 
11 Vajjon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserût?  
 
12 Avagy atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szõlõtõ fügét? Azonképen 

egy forrás sem adhat sós és édes vizet. 
 
13 Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az õ jó életébõl az õ cselekedeteit 

bölcsességnek szelídségével. 
 
5. Józsué 24 : 14 
 
14 Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hûséggel; és hányjátok 

el az isteneket, a kiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Égyiptomban, 

szolgáljatok az Úrnak. 
 
6. Máté 11 : 1, 15, 19, 20 
 
1 És lõn, mikor elvégezé Jézus a tizenkét tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy 

tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. 
 
15 Akinek van füle a hallásra, hallja! 
 
19  Eljött az embernek Fia, a ki eszik és iszik, és ezt mondják: Ímé a nagy étü és részeges 

ember, a vámszedõk és bûnösök barátja! És igazoltaték a bölcseség az õ fiaitól. 
 
20 Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem 

tértek meg: 
 
7. Máté 23 : 23, 27, 28 
 
23 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot 

és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot 
és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.    

 
27 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt 

sírokhoz, a melyek kívülrõl szépeknek tetszenek, belõl pedig holtaknak csontjaival és 
minden undoksággal rakvák. 

 
28 Éppen így ti is, kívülrõl igazaknak látszotok ugyan az emberek elõtt, de belõl rakva 

vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. 
 

8. Máté 24 : 4 (Vigyázzatok)-7, 10-13 
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4 Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! 
 
5 Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és 

sokakat elhitetnek. 
 
6 Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne 

rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. 
 
7 Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és 

döghalálok, és földindulások mindenfelé. 
 
10 És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. 
 
11 És sok hamis próféta támad, akik sokakat megtévesztenek. 
 
12 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. 
 
13 De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. 
 
9.  Jelenések 18: 1, 2 (harmadik ,-ig), 4, 5, 21 
 
1 És ezek után láték más angyalt leszállani a mennybõl, a kinek nagy hatalma vala; és a 

föld fénylett annak dicsõségétõl. 
 
2 És kiálta [teljes] erejébõl, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon,  
 
4 És hallék más szózatot a mennybõl, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belõle én népem, 

hogy ne legyetek részesek az õ bûneiben, és ne kapjatok az õ csapásaiból: 
 
5 Mert az õ bûnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az õ gonoszságairól. 
 
21 És egy erõs angyal egy nagy malomkõhöz hasonló követ felvõn és a tengerbe veté, ezt 

mondván: Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé 

meg nem találtatik. 
 
10.  Jelenések 20: 1-3 (;-ig) 
 
1 És láték egy angyalt leszállani a mennybõl, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy 

láncz a kezében. 
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2 És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer 

esztendõre, 
 
3 És veté õt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé õ felette, hogy többé el ne hitesse a 

népeket, míg betelik az ezer esztendõ; 
 
11.  Jelenések 19: 1, 4-6  
 
1 És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, a mely ezt mondja 

vala: Aleluja! az idvesség és a dicsõség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi 

Istenünké! 
 
4 És leborula a huszonnégy Vén és a négy lelkes állat, és imádá az Istent, a ki a 

királyiszékben ül vala, mondván: Ámen! Aleluja! 
 
5 És a királyiszéktõl szózat jöve ki, a mely ezt mondja vala: Dícsérjétek a mi Istenünket 

mindnyájan õ szolgái, a kik félitek õt, kicsinyek és nagyok! 
 
6 És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős 

mennydörgés hangja volna:  "Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a 
Mindenható!  

 
 

Tudomány és Egészség 
 
1. 380 : 4 (Mindig)-7 
 
Mindig az Igazság a győztes. A betegség és bűn saját súlyuk alatt esnek el. Az Igazság az örök 

szikla, a szegeletkő, „akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt.” 
 
2. 252 : 7-14 
 
Amikor a hamis emberi hiedelmek egy kicsit is felismerik saját hamisságukat, elkezdenek 

eltűnni. A tévedésnek és működésének ismerete meg kell, hogy előzze az Igazság megértését, 

amely elpusztítja a tévedést, amíg az egész halandó, anyagi tévedés végleg el nem tűnik, és az 

örök igazság, a Szellemből és Szellem által teremtett ember, megértésre és felismerésre nem 

kerül Teremtőjének igaz hasonlatosságaként. 
 
3. 129 : 1 (a)-6 
 
... a Krisztusi Tudományban nincs diszharmónia, sem ellentmondás,  mert a logikája olyan 

harmonikus, mint  egy helyesen meghatározott szillogizmus vagy egy helyesen számolt összeg a 
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aritmetikában. Az Igazság mindig igaz, és nem tolerálhat semmilyen tévedést a feltételekben, 

sem a konklúzióban.  

 

4. 72 : 9 (Ahogy)-12, 30-32 
 
Ahogy a világosság megsemmisíti a sötétséget, és a sötétség helyén fény lesz, úgy (az abszolút 

Tudományban) a Lélek, vagy Isten, az ember egyetlen igazság-adója. 
 
Nem a személyes érintkezés, hanem az isteni törvény az igazság, egészség és harmónia 

kommunikálója a föld és az emberiség felé. 
 
5. 7 : 32-9 
 
A képmutatás végzetes a vallásra. 
 
Egy bőbeszédű imádság az önigazolás csendes érzetét nyújthatja, de a vétkesből képmutatót 

csinál. Soha nem kell reményvesztetten feladni egy őszinte szívet; de azok számára csak kevés 

remény van, akik csak lökésszerűen kerülnek szembe saját gonoszságukkal és aztán igyekeznek 

elrejteni azt. Az ő imádságaik jelzések, melyek nem egyeznek természetükkel. Titkos 

szövetséget tartanak fenn a vétekkel, és az ilyen külsőségekről Jézus úgy beszélt, mint amelyek 
„hasonlatosak ... a meszelt sírokhoz, amelyek ... tele vannak ... mindenféle tisztátalansággal. 
 
6. 52 : 29-32 
 
A farizeusok vádjai ugyanolyan önellentmondóak voltak, mint a vallásuk. A bigottak, a 

züllöttek, a képmutatók hívták Jézust falánknak és részegesnek. 
 
7. 53 : 8-10, 16-24 
 
Jézus hírneve teljes ellentéte volt jellemének. Miért? Azért, mert Jézus isteni Alapelvét és 

gyakorlatát félreértették. 
 
A világ nem tudta megfelelően értelmezni azt a kényelmetlenséget, amelyet Jézus inspirált és a 

lelki áldásokat, amelyek az ilyen kényelmetlenségből eredhetnek. A Tudomány megmutatja az 

okát a sokknak, amelyet az igazság olyan gyakran eredményez - azaz, hogy ez a sokk az egyén 

és az Igazság közötti nagy távolságból következik. Ahogyan Péter, könnyeznünk kellene a 

figyelmeztetés miatt, ahelyett, hogy tagadjuk az igazságot vagy kigúnyoljuk az élethosszig tartó 

áldozatot, melyet a jóság a gonosz elpusztításáért meghoz. 
 
8. 446 : 18 (Egy)-20, 30-32 
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Egy rossz indíték vereséggel jár. Az Elme általi gyógyítás Tudományában elengedhetetlen az 

őszinteség, mivel a győzelem a változhatatlan helyes oldalán áll. 
 
A bűn leplezése meggátolja a boldogulást és bármely ügy végső diadalát. Az eltörlendő tévedést 

illető tudatlanság gyakran kitesz téged annak, hogy visszaélj a tévedéssel. 

 

9. 447 : 20-29 

 

Tárd fel, és bélyegezd meg a gonosz és betegség követelményeit azok minden formájában, de ne 

tulajdoníts nekik semmilyen valóságot. A bűnös nem újul meg attól, hogy egyszerűen 

biztosítjuk róla, hogy nem lehet bűnös, mert nincs bűn. Ahhoz, hogy a vétek állítását 

megdöntsd, fel kell ismerned, le kell leplezned, meg kell mutatnod, hogy az csak káprázat, és 

ezáltal győzelmet kell aratnod a vétek felett, és így bizonyítanod valótlanságát. A betegek nem 
gyógyulnak meg csupán annak kinyilvánításától, hogy nincs betegség, hanem azáltal, hogy 
tudják, hogy nincsen. 

 

10. 225 : 5-13 

 

Az Igazság kezdeti vezetését felismerheted követői kevés számából és hűségéből. Így viszi 

előbbre a haladó idő a szabadság zászlaját. A világ hatalmasságai harcolni fognak, és 

őrszemeiknek megparancsolják, hogy addig ne eresszék át az igazságot, míg az fel nem 

iratkozik rendszereikbe; de a Tudomány - nem törődve a feltűzött szuronyokkal - továbbhalad. 
Valami zavargás mindig van, de az igazság zászlórúdjánál gyülekező van. 

 

11. 458 : 23-31 

 

A Krisztusian tudományos ember tükrözi az isteni törvényt, ezáltal válva saját törvényévé. Nem 

tesz erőszakot senkin. Sem nem hamis vádló. A Krisztusi Tudós bölcsen irányítja útját, és 

becsületesen és következetesen követi az isteni Elme irányítását. Életével, valamint gyógyítással 

és tanítással kell bizonyítania, hogy a Krisztus útja az egyetlen, amely által a halandók 

gyökeresen megváltatnak a bűntől és betegségtől.  

 

12. 453 : 16 (Az őszinteség)-23 

 

Az őszinteség lelki hatalom. Az őszintétlenség emberi gyengeség, amely így eljátssza az isteni 

segítséget. Nem azért feded fel a vétket, hogy bántsd, hanem hogy áldd a testi embert; és a 

helyes indítéknak megvan a jutalma. A rejtett bűn lelki gonoszság magas helyeken. Az álarcos 

ebben a Tudományban megköszöni Istennek, hogy nincs bűn, miközben a jó nevében szolgálja a 

gonoszt. 
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13. 581 : 17-22 

 

BÁBEL.  Önpusztító hiba [tévedés]; az önmagával meghasonult királyság, amely nem állhat meg; 

anyagi tudás. 

 

Minél magasabbra épít a hamis tudás az öt fizikai érzékből nyert bizonyítékra, annál nagyobb 

zavar következik, és annál biztosabb a szerkezet összeomlása.  

 

14. 567 : 18-23 
 
Az a hamis igény - amaz ősi hiedelem, ama régi kígyó, melynek neve ördög (gonosz) és amely 

azt állítja, hogy az anyagban értelem van, hogy hasznára vagy kárára váljék az embernek - merő 

ámítás, a véres sárkány; és ezt a Krisztus, az Igazság, a lelki eszme kiűzi, és így az tehetetlennek 
bizonyul. 

 

15. 571 : 22-2 

 

Szóképek és metaforák útján a Jelenések kinyilatkoztatója, a Szellem és az igaz idealizmus 

halhatatlan írnoka, biztosítja a tükröt, amelyben a halandók láthatják saját képmásukat. Jelentős 
formákban jeleníti meg a gondolatokat, melyeket a halandó elmében felfedez. Aztán 

megdorgálja a bűn önteltségét, és előrevetíti vesztét. Lelki erejével szélesre tárta a dicsőség 
kapuit, és megvilágította a pogányság éjszakáját az isteni Tudomány fennkölt pompájával, 

túlragyogva a bűnt, boszorkányságot, bujaságot és képmutatást. Elveszi a püspöksüveget és a 

jogart. Trónra emeli a tiszta és szeplőtlen vallást, és csak azokat emeli a magasba, akik ruhájukat 

engedelmességben és szenvedésben fehérre mosták. 

 

16. 118 : 10-12 

 

A korszakok múlnak, de az Igazság ezen kovásza örökké munkálkodik. Meg kell semmisítenie a 

tévedés összességét, hogy így dicsőüljön meg örökké az ember lelki szabadságában.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

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  1 

 

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.) 

 


