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ARANY SZÖVEG: JELENÉSEK 22: 14, 15 

 

 
 

„Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen  

az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.  

Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok  

és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot!” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Ézsaiás 14 : 3–7, 27 

 

3. Amikor majd nyugalomra fordítja az Úr fájdalmaidat, nyugtalanságodat és azt a kemény 

szolgálatot, amelyet végezned kellett, 

 

4. ezt a gúnydalt fogod énekelni a babiloni királyról: Vége van a sanyargatónak, vége van 

az erőszaknak!  

 

5. Összetörte az Úr a gonoszság vesszejét, a zsarnokság botját. 

 

6. Aki népeket vert dühében szüntelen veréssel, aki nemzeteket taposott haragjában, most 

azt üldözik kíméletlenül. 

 

7. Megnyugodott, csendes az egész föld, ujjongásba törtek ki az emberek. 

 

27. Ha így határoz a Seregek Ura, ki hiúsíthatja meg? Ha kinyújtja kezét, ki fordíthatja 

vissza? 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1.  3 Mózes 19 :  31 
 
31 Ne forduljatok halottidézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál, mert 

tisztátalanokká teszitek magatokat velük. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek, 
 

2. 5 Mózes 18 : 9-15 
 
9 Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos 

dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. 
 
10 Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást 

űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! 
 
11 Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. 
 
12 Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt 

űzi ki előled ezeket is Istened, az Úr. 
 
13 Légy feddhetetlen Istened, az Úr előtt!  
 
14 Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de 

neked nem engedi azt meg Istened, az Úr. 
 
15 Prófétát támaszt atyádfiai közül Istened, az Úr, olyant, mint én, őreá hallgassatok! 
 

3. 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. 
 

4. Máté 17 : 14-21 
 
14 Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, 

 
15 és ezt mondta: "Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert 

gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. 
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16 Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani." 
 
17 Jézus erre így válaszolt: "Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? 

Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide!" 
 
18 Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még 

abban az órában. 
 
19 Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: "Mi miért nem tudtuk 

kiűzni? 
 
20 Ő így válaszolt: "Kishitűségetek miatt. Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, 

mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, 

és semmi sem volna nektek lehetetlen. 
 
21 Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. 
 

5. Márk 1 : 21-26 
 
21 Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment, és tanított. 
 
22 Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig 

úgy, mint az írástudók. 
 
23 Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott 

fel: 
 
24 "Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki 

vagy, az Isten Szentje!" 
 
25 Jézus azonban ráparancsolt: "Némulj el, és menj ki belőle!" 
 
26 A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle. 
 

6. Apostolok Cselekedetei 13 : 6-12 
 
6 Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó mágussal és 

álprófétával, akinek Barjézus volt a neve. 

 
7 Ez közel állott Szergiusz Paulusz helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához 

hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. 
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8 De Elimás, a varázsló - neve ugyanis ezt jelenti -, szembeszállt velük, és igyekezett 

eltéríteni a helytartót a hittől.  
 
9 Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel erősen ránézett, 
 
10 és így szólt: "Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te 

minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? 
 
11 Most íme, az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig!" Erre hirtelen 

homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket.  
 
12 Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán. 
 

7. Galatákhoz 5 : 13, 16, 18-23 
 
13 Mert ti szabadságra hívattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a 

testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. 
 
16 Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. 
 
18 Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. 
 
19 A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, 

tisztátalanság, bujálkodás, 
 
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.  
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8.  Jelenések 22: 12 
 
12 Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete 

szerint. 
 

9.  Jelenések 21: 7  
 
7 Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 17 : 2 (Isten)-3 
 

Isten mindenható, legfelsőbb. 
 

2. 330 : 11 (Isten)-15 
 

Isten végtelen, az egyetlen Élet, szubsztancia, Szellem vagy Lélek, az univerzum, beleértve az 

embert, egyetlen intelligenciája. Szem nem látta Istent, sem az Ő képét és hasonlatosságát. Sem 

Isten, sem pedig a tökéletes ember nem észlelhető anyagi érzékekkel. 
 

3. 103 : 18-23 (az első .-ig) 
 

A Keresztény Tudományban az állati magnetizmus vagy hipnotizmus a tévedés vagy halandó 

elme konkrét megnevezése. Ez a hamis hiedelem, hogy az elme az anyagban van, és hogy az 

elme gonosz is és jó is; hogy a gonosz éppoly valós, mint a jó, és annál erősebb. Ez a hiedelem 

az Igazság egyetlen sajátosságával sem bír. 
 

4. 102 : 1-8 
 

Az állati magnetizmusnak nincs tudományos alapja, mert Isten kormányozza mindazt, ami 

valóságos, harmonikus, örökkévaló, és az Ő hatalma sem nem állati, sem nem emberi. Mivel az 

alapja egy hiedelem, és ez a hiedelem állati, a Tudomány szerint az állati magnetizmus, 

mesmerizmus vagy hipnotizmus csupán tagadás, amelynek nincs értelme, hatalma, sem 

valósága, és az érzet szerint az úgynevezett halandó elme valótlan fogalma. 
 

5. 268 : 14-8 
 

Ebben a felsőbb hatalomért való végső küzdelemben, a félmetafizikai rendszerek nem nyújtanak 

lényeges segítséget a tudományos metafizikának, mert érveléseik úgy az anyagi érzékek hamis 
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bizonyságán, mint az Elme tényein alapulnak. Ezek a félmetafizikai rendszerek egytől egyig 

panteisztikusak, és érződik rajtuk a pokol, egy önmagával meghasonlott ország. 

 

Az Elme feltételezett együttlétezése az anyaggal, és a jó és a gonosz vegyülése elejétől a végéig 

a kígyó filozófiájából eredt. Jézus demonstrálásai elválasztják a pelyvát a búzától, és feltárják a 

jó egységét és valóságát, valamint a gonosz valótlanságát, semmiségét. 

 

6. 568 : 30-5 

 

Az ön-megtagadás, amellyel a tévedés elleni hadakozásunk során mindent feláldozunk az 

Igazságért vagy Krisztusért, szabály a Keresztény Tudományban. Ez a szabály Istent 

egyértelműen úgy értelmezi mint isteni Alapelv - mint Élet, melyet az Atya képvisel; mint 

Igazság, melyet a Fiú képvisel; mint Szeretet, melyet az Anya képvisel. Egyszer, akár itt, akár a 

túlvilágon, minden halandónak meg kell küzdenie az Istennel ellentétes hatalomban való 

halandó hiedelemmel és felül kell kerekednie azon. 

 

7. 185 : 6-7, 16 (az egyiptomi)- 16 következő oldal 

 

Egyetlen higiéniai rendszer sem tisztán mentális a Krisztusi Tudományon kívül...az egyiptomi 

varázslók igyekeztek utánozni Mózes csodáit. Az ilyen elméleteknek nincs kapcsolatuk a 

Krisztusi Tudománnyal, amely azon a fogalmon nyugszik, hogy Isten az egyetlen Élet, 

szubsztancia és értelem, és az emberi elmét kizárja mint lelki tényezőt a gyógyító munkából. 

 

Jézus nemcsak orvosságok nélkül űzte ki a gonoszt és gyógyította meg a betegeket, de hipnózis 

nélkül, amely az etikai és kórtani Igazság-erő fordítottja. 

 

A téves mentális gyakorlat egy időre látszólag talán használ a betegnek, de a gyógyulás nem 

végleges. Ez azért van, mert a téves módszerek az emberi elme agynak nevezett anyagi rétegére 

és azon keresztül hatnak, amely csak halandó megszilárdítása az anyagi mentalitásnak és 

feltételezett működéseinek. 

 

A páciens, aki a halandó elme befolyása alatt áll, csak ennek az elmének a rá gyakorolt 

befolyásának eltávolítása által gyógyul meg, azáltal, hogy kiüríti gondolkodásából az akaraterő 

hamis ingereit és reakcióit, és megtölti azt az Igazság isteni energiáival.   

 

A Krisztusi Tudomány a Szellem megértésével semmisíti meg az anyagi hiedelmeket, és ennek 

a munkának az alapossága határozza meg az egészséget. A tévelygő emberi elme-erők csak 
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gonoszt művelhetnek, bármilyen névvel vagy bármilyen ürüggyel alkalmazzák őket; mert a 

Szellem és az anyag, a jó és a gonosz, a világosság és a sötétség nem vegyülhetnek. 
 

A gonosz egy tagadás, mivel az a jó távolléte. Semmi, mert a valaminek a hiánya. Valótlan, 

mivel Isten, a mindenható és mindenütt jelenlévő távollétét feltételezi. Minden haladónak meg 

kell tanulnia, hogy a gonosznak sem hatalma, sem valósága nincs. 

 

8. 104 : 13-28 

 

A Keresztény Tudomány a mentális működés alapjáig hatol, és feltárja a teodíciát, mely minden 

isteni működésnek, mint az isteni Elme kisugárzásának, helyességét jelzi, és az ellenkező, 

állítólagos működés - gonosz, okkultizmus, szellemidézés, mesmerizmus, állati magnetizmus, 

hipnotizmus - helytelenségét.  

 

A Tudomány gyógyszere az isteni Elme; a becstelenség, érzékiség, hamisság, bosszú, 

rosszindulat állati hajlamok és semmi esetre sem mentális tulajdonságok, amelyek 

meggyógyítják a beteget. A hipnotizőr egy tévedést alkalmaz egy másik tévedés 

megsemmisítésére. Ha egy hiedelemmel gyógyítja meg a betegséget, és eredetileg egy hiedelem 

okozta a betegséget, akkor ez a nagyobb tévedésnek a kisebben való felülkerekedésének esete. 

Ez a nagyobb tévedés aztán elfoglalja a terepet, rosszabb állapotban hagyva az esetet, mint 

amilyen azelőtt volt, mielőtt az erősebb tévedés uralta. 

 

9. 231 : 4-11 

 

Ha Isten nem semmisíti meg a bűnt, betegséget és halált, akkor azok nem semmisülnek meg a 

halandók elméjében, hanem ennek az úgynevezett elmének halhatatlannak tűnnek.  Amit Isten 

nem tud megtenni, az embernek nem szükséges megkísérelnie. Ha az Isten nem gyógyítja meg a 

betegeket, akkor nem gyógyulnak meg, mivel semmilyen kisebb hatalom nem ér fel a végtelen 

Minden-hatalommal; de Isten, az Igazság, Élet, Szeretet meggyógyítja a betegeket az igazak 

imája által. 

 

10. 453 : 29-1 

 

A Keresztény Tudós orvossága az Elme, az isteni Igazság, amely az embert szabaddá teszi. A 

Keresztény Tudós soha nem javasol anyagi higiéniát, soha nem manipulál. Nem sérti az elme 

jogait, sem nem gyakorol állati magnetizmust vagy hipnotizmust. 
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11. 375 : 11-20 

 

A Krisztusi Tudós demonstrálja, hogy az isteni Elme gyógyít, míg a hipnotizőr megfosztja 

páciensét az egyéniségétől annak érdekében, hogy kontrollálja őt. Senkinek sem válik hasznára, 

ha mentalitását átengedi bármely mentális zsarnokságnak vagy helytelen kezelésnek. Minden 

tudománytalan mentális gyakorlat téves és tehetetlen, és ilyenként kell érteni, majd ezáltal 

eredménytelenné tenni. A valódi Krisztusi Tudós fokozza páciensének mentális és morális 

erejét, és gyarapítja páciensének lelkiségét, miközben az isteni Szeretet által fizikailag 

helyreállítja őt. 

 

12. 102 : 30-2 
 

Az emberiségnek meg kell tanulnia, hogy a gonosznak nincs hatalma. Úgynevezett zsarnoksága 

csupán a semmiség egy fázisa. A Krisztusi Tudomány megfosztja a birodalmat a gonosztól, és 

elsődlegesen elősegíti a szeretetet és erényt családokban és így a közösségben. 

 

13. 228 : 25 csak 

 

Istenen kívül nincs semmilyen erő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.  
 

 

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

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

 


