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TÁRGY—VALÓS-E A BŰN, A BETEGSÉG ÉS A HALÁL? 

 
 

ARANY SZÖVEG:  Példabeszédek 22 : 6 

 

 
 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,  
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Zsoltárok 78 : 1-7 

 

 

1. Ászáf tanítókölteménye. Figyelj, népem, tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor 

beszélek! 

 

2. Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni. 

 

3. Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, 

 

4. nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit és erejét, 

csodáit, amelyeket véghezvitt.  

 

5. Intelmeket írt Jákób elé, tanítást adott Izráelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják 

azokat tovább utódaiknak.  

 

6. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, 

 

7. hogy Istenbe vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg 

parancsolatait. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. 5 Mózes 6 : 1-3, 6-9 

 
1 Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekről azt parancsolta 

Istenetek, az Úr, hogy tanítsam meg nektek; ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová 

átkeltek, hogy birtokba vegyétek. 

 
2 Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket 

én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú 

ideig élhess. 

 
3 Hallgasd meg, Izráel, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen 

megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az 

Úr. 

 
6 Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 

 
7 Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, 

akár lefekszel, akár fölkelsz! 

 
8 Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. 

 
9 Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra! 

 

2. Máté 4 : 23, 24 

 
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 erõtelenséget a nép között. 

 
24 És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a 

különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és 

gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket. 

 

3. Máté 18 : 2-6 
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2 Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, 
 
3 és ezt mondta: "Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, 

mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. 
 
4 Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. 
 
5 És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. 
 
6 Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha 

malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. 
 

4. Máté 19 : 13-15 
 
13 Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A 

tanítványok azonban rájuk szóltak. 
 
14 De Jézus azt mondta: Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám jöjjenek, és ne 

tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa. 
 
15 Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan. 
 

5. Lukács 7 : 11-15 
 
11 Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal 

együtt. 
 
12 Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony 

egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. 
 
13 Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!" 
 
14 Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: 

"Ifjú, neked mondom, kelj fel!" 
 
15 Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának. 

 

6. Apostolok Cselekedetei 3 : 1-9 
 
1 Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, 

kilenczre. 
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2 És hoznak vala egy embert, ki az õ anyjának méhétõl fogva sánta vala, kit minden nap le 

szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát 

azoktól, akik bemennek a templomba. 
 
3 Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. 
 
4 Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz mi reánk! 
 
5 Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. 
 
6 Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem amim van, azt adom 

néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! 
 
7 És õt jobbkezénél fogva felemelé, és azonnal megerõsödének az õ lábai és bokái. 
 
8 És felszökvén, megálla és jár vala és beméne õ velök a templomba, járkálva és szökdelve 

és dícsérve az Istent. 
 
9 Az egész nép látta, hogy jár és dicsőíti az Istent. 
 

7. ZSOLTÁROK 103 : 1-4 
 
1 Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.     
 
2. Lelkem, áldjad az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled! 
 
3. Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből, 
 
4 Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 
 

8. Ézsaiás 54 : 14, 15, 17 
 
14 Igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól: távol marad tőled, sem a 

rettentéstől: nem közelít hozzád. 

 
15 Ha rád támadnak is, nem tőlem lesz az. Aki rád támad, elesik veled szemben. 
 
17 Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, 

mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik 

igazságot - így szól az Úr. 
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Tudomány és Egészség 
 

1. 415 : 4-5 
 

A bűnnek, betegségnek és halálnak nincsen alapja az Igazságban. 
 

2. 412 : 13-15 
 

A Krisztusi Tudomány és az isteni Szeretet ereje mindenható. Ez valóban elég ahhoz, hogy 

megtörje a betegség, vétek és a halál hatalmát, és hogy megsemmisítse azokat. 
 

3. 127 : 16-29 
 

A Krisztusi Tudomány feltárja Istent, nem mint a bűn, betegség és halál szerzőjét, hanem mint 

isteni Alapelv, Legfelsőbb Lény, Elme, mely mentes minden gonosztól. Azt tanítja, hogy az 

anyag a lét hamissága, nem pedig ténye; hogy az idegeknek, agynak, gyomornak, tüdőnek és így 

tovább - mint anyagnak - nincs sem értelme, élete, sem érzékelése. 
 

Fizikai tudomány nincs, mivel minden igazság az isteni Elméből fakad. Ezért az igazság nem 

emberi, és nem egy anyagi törvény, hiszen az anyag nem törvényhozó. A Tudomány az isteni 

Elme kiáramlása, és egyedül ez képes Istent helyesen értelmezni. Lelki, nem anyagi eredete van. 

Isteni kinyilatkoztatás - a Vigasztaló, amely minden igazságba bevezet. 
 

4. 234 : 25-26 
 

A bűnt és betegséget először ki kell gondolni, mielőtt azok megnyilvánulhatnak. 
 

5. 236 : 12-20, 23-32 
 

Az anya a legerősebb nevelő, akár a bűnre, akár ellene. Az ő gondolatai alakítják egy másik 

halandó elme embrióját, és tudattalanul alakítják azt, vagy egy neki is utálatos minta szerint, 

vagy isteni befolyás által „azon minta szerint ..., amely a hegyen mutattatott néked”. Ezért 

fontos a Krisztusi Tudomány, amelyből az egyetlen Elméről és a jó rendelkezésre állásáról, mint 

minden baj gyógyszeréről, tanulunk. 
 

A szülőknek a lehető legfiatalabb korban tanítaniuk kellene gyermekeiket az egészség és 

szentség igazságaira. A gyermekek tanulékonyabbak, mint a felnőttek, és könnyebben 

megtanulják szeretni az egyszerű igazságokat, amelyek boldoggá és jóvá teszik őket. 
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Jézus szerette a kisgyermekeket, mert mentesek a rossztól, és fogékonyak a jóra. Míg az öregség 

két vélemény között ingadozik, vagy hamis hiedelmekkel küzd, addig a fiatalság könnyen és 

gyorsan halad az Igazság felé. 
 

6. 237 : 1-32 
 

Egy kislány, aki néha hallgatta a magyarázataimat, súlyosan megsebesítette az ujját. Úgy tűnt, 

hogy észre sem vette. Amikor rákérdeztek, elfogulatlanul felelte: „Az anyagban nincs 

érzékelés.” Felugrott, és nevető szemekkel rögtön hozzátette: „Mama, egy csöppet sem fáj az 

ujjam.” 
 
Szüleinek talán hónapok vagy évek kellettek volna ahhoz, hogy félretegyék orvosságaikat vagy 

eljussanak arra a szellemi magaslatra, ahová kislányuk olyan természetesen eljutott. A szülők 

csökönyösebb hiedelmei és elméletei gyakran elfojtják a jó magot saját utódaik elméjében. A 

babona, miként „az égi madarak” elragadja a jó magot, mielőtt az sarjadni kezd. 
 
A gyermekek első leckéi között kell lennie az Igazság-gyógymódnak, Krisztusi Tudománynak, 

és vissza kell tartani őket attól, hogy a betegségről szóló elméleteket vagy gondolatokat 

megbeszéljenek vagy azokat istápolják. A tévedés és a velejáró szenvedések tapasztalatának 

megelőzésére tartsd távol gyermekeid elméjétől a vétkes és beteg gondolatokat. Az utóbbit 

ugyanazon az alapon kell kizárni, mint az előbbit. Ez korán rendelkezésre állóvá teszi a 

Krisztusi Tudományt. 
 
Némely betegek nem hajlandóak megismerni a tényeket vagy hallani az anyagnak és 

feltételezett törvényeinek hamisságáról. Ők még egy ideig anyagi isteneiknek szentelik magukat, 

kitartanak a hiedelem mellett az anyag életében és értelmében, és azt várják, hogy ez a tévedés 

többet tegyen értük, mint amennyit hajlandóak volnának elfogadni, hogy az egyetlen élő és igaz 

Isten tehet. Magyarázatoddal szemben türelmetlenek, és nem hajlandók tanulmányozni az Elme 

Tudományát, amely megszabadítaná őket panaszaiktól; ragaszkodnak hamis hiedelmeikhez, és 

szenvednek az ámító következményektől. 
 

7. 273 : 10-28 
 

Az Isteni Tudomány megfordítja az anyagi érzékek hamis bizonyságát, és ezáltal szétszakítja a 

tévedés alapjait. Innen ered az ellenséges viszony a Tudomány és az érzékek között, és a 

tökéletes megértés elérésének lehetetlensége mindaddig, amíg az érzékek tévedése nem kerül 

kiiktatásra. 

 

Az anyag és az orvostudomány úgynevezett törvényei soha nem tették a halandókat egésszé, 

harmonikussá és halhatatlanná. Az ember harmonikus, amikor a Lélek kormányozza. Innen ered 

a létezés igazsága megértésének fontossága, amely feltárja a szellemi létezés törvényeit. 
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Isten sohasem hozott anyagi törvényt, hogy érvénytelenítse a lelki törvényt. Ha volna ilyen 

anyagi törvény, az ellenkezne a Szellem, Isten felsőbbségével, és kétségbe vonná a teremtő 

bölcsességét. Jézus a hullámokon járt, táplálta a sokaságot, meggyógyította a betegeket, és 

feltámasztotta a halottakat szöges ellentétben az anyagi törvényekkel. Az ő cselekedetei a 

Tudomány demonstrációja voltak, melyek legyőzték az anyagi érzet vagy törvény hamis 

igényeit. 
 

8. 380 : 28-31 
 

Semmi sem csüggesztőbb, mint azt hinni, hogy létezik egy Istennel vagy a jóval szemben álló 

hatalom, és hogy Isten ezt az ellenkező hatalmat erővel ruházza fel, hogy azt saját Maga ellen, 

az Élet, egészség, harmónia ellen felhasználják. 
 

9. 184 : 3-5 
 

Az Igazság nem alkot a betegség, bűn és halál szabályozására törvényeket, mivel ezek az 

Igazság számára ismeretlenek, és nem kellene azokat valóságként elfogadni. 
 

10. 402 : 8-13 
 

Közeledik az idő, amikor a halandó elme elhagyja testi, szerkezeti, anyagi alapját, amikor a 

halhatatlan Elmét és annak alakzatait felfogják majd a Tudományban, és az anyagi hiedelmek 

nem gátolják a lelki tényeket. Az ember elpusztíthatatlan és örök. 
 

11. 598 : 23-30 
 

Az isteni tudatnak vagy az Élet és Szeretet lelki megértésének egyetlen pillanata ízelítő az 

örökkévalóságból. Ez a magasztos szemlélet, melyet akkor érünk el és tartunk meg, amikor a lét 

Tudományát megértjük, a lelkileg észlelt élettel áthidalná a halál időközét, és az ember teljes 

tudatában volna hallhatatlanságának és örök harmóniájának, ahol a vétek, a betegség és a halál 

ismeretlen. 
 

12. 201 : 1-3 
 

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

betegség és a halál megsemmisítésében. 
 

 



 

 

 

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 4. 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 4. pont    

_____________________ 

 

Ügyelj Rá! 
 

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal 
 

Krisztusi Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 

442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.  
 

 

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

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

 


