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ARANY SZÖVEG:  ZSOLTÁROK 91 : 9, 10 

 

 
 
“Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:  

  

Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  ZSOLTÁROK 91 : 11-16 

 

 

11. Mert az õ angyalainak parancsolt felõled, hogy õrizzenek téged minden útadban. 

 

12. kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. 

 

13. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet.  

 

14. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, Oltalmazom, mert ismeri nevemet. 

 

15. Ha kiált hozzám, meghallgatom, Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és 

megdicsőítem őt.   

 

16. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. I Mózes 1 : 1, 26 (;-ig), 27, 28 (.-ig), 31 (első .-ig) 

 
1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. 

 
26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; 

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

nővé teremtette őket. 

 
28 Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek 

be és hódítsátok meg a földet. 

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

 

2. Zsoltárok 68 : 21 

 
21 Isten a mi szabadító Istenünk, az ÚR, a mi Urunk kihoz a halálból is. 

 

3. János 8 : 1-11 

 
1 Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére. 

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

tanítja vala őket. 

 
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 házasságtörő. 

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

bûnös, az vesse rá először 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! 
 

4. Rómaiakhoz 6 : 12-14, 23 
 
12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek 

kívánságainak. 
 
13 Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok 

oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat 

igazságnak fegyvereiül az Istennek. 
 
14 Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem 

alatt. 
 
23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus 

Jézusban, a mi Urunkban. 
 

5. János 9 : 1-3, 6, 7 
 
1 Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. 
 
2 Tanítványai megkérdezték tőle: "Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon 

született?" 
 
3 Jézus így válaszolt: "Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy 

nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. 
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6 Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született 

ember szemeire, 

 
7 majd így szólt hozzá: "Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában" - ami azt jelenti: 

küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. 

 

6. Máté 5 : 2, 17, 18 

 
2 És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: 

 
17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, 

hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. 

 
18 Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy 

egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. 

 

7. Apostolok Cselekedetei 4 : 33 

 
33 És az apostolok nagy erõvel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és 

nagy kegyelem vala mindnyájukon. 

 

8. Apostolok Cselekedetei 5 : 12, 14-16 

 
12 Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lõn a nép között; és egyakarattal 

mindnyájan a Salamon tornáczában valának. 

 
14 Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak 

sokasága. 

 
15 Úgyannyira, hogy az utczákra hozák ki a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, 

hogy az arra menõ Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülök, 

 
16 És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyûlt, hozva betegeket és tisztátalan 

lelkektõl gyötretteket: kik mind meggyógyulának. 

 

9. Apostolok Cselekedetei 20 : 7-12 

 
7 A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált 

nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. 
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8 Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. 

 
9 Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig 

prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték 

fel. 
 
10 Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: "Ne zajongjatok, mert a lelke benne 

van." 
 
11 Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig, egészen virradatig beszélt 

hozzájuk, majd útnak indult. 
 
12 A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. 
 

10. Apostolok Cselekedetei 26 : 8 
 
8 Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? 
 

11. Lukács 1 : 37  
 
37 Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 521 : 5-6 
 

Minden, ami lett, Isten műve, és minden jó. 
 

2. 519 : 3-6 
 

Hogyan lehetett volna más, mint elégedett, hiszen a lelki teremtés az Ő végtelen önállóságának 

és halhatatlan bölcsességének fejleménye, kisugárzása volt? 
 

3. 525 : 20-29 
 

Mindazt, ami jó és értékes Isten alkotta. Ami értéktelen vagy káros, azt nem Ő teremtette - innen 

annak valótlansága. A Teremtés könyvének Tudományában azt olvassuk, hogy Ő látta mindazt, 

amit teremtett, és az „ímé, igen jó” volt. A testi érzékek mást mondanak; és ha a tévedés 

történelmének ugyanannyi figyelmet szentelünk, mint az igazság krónikáinak, a Szentírásbeli 

feljegyzések a bűnről és halálról az anyagi érzékek téves konklúzióinak kedveznek. A bűnt, 
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betegséget és halált éppen úgy valóságtól mentesnek kell tekinteni, mint ahogy azok a jótól, 

Istentől mentesek.  

 

4. 472 : 9-12 
 

A betegség, vétek és halál, minthogy diszharmónikusak, nem Istenben erednek, és nem is 

tartoznak az Ő kormányzásához. Az Ő törvénye, helyesen megértve, elpusztítja azokat. Jézus 

bizonyítékokat szolgáltatott ezekhez az állításokhoz. 
 

5. xi : 9-21 
 

A Keresztény Tudományban a testi gyógyulás ma, csakúgy mint Jézus idejében, az isteni 

Alapelv működéséből következik, amely előtt a bűn és betegség elvesztik valóságukat az emberi 

tudatban, és eltűnnek ugyanolyan természetesen és szükségszerűen, mint ahogy a sötétség helyet 

ad a világosságnak és a bűn a megújulásnak. Most, csakúgy mint akkor, ezen nagyszerű 

cselekedetek nem természetfelettiek, hanem a legteljesebb mértékben természetesek. Ezek az 

Immánuel, azaz a „Velünk az Isten” jelei - egy isteni befolyásnak, amely örökké jelen van az 

emberi tudatban, megismétli önmagát, eljön most, ahogyan régen megígéretett:  
 

   Hogy az [érzék] fogjainak szabadulást hirdessen, 

   és a vakok szemeinek megnyílását, 

   hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat. 
 

6. 206 : 26-31 
 

Ahelyett, hogy Isten betegséget és halált küldene, Ő megsemmisíti azokat, és világosságra hozza 

a halhatatlanságot. A mindenható és végtelen Elme hozott létre mindent, és magába foglal 

mindent. Ez az Elme nem követ el hibákat és javítja ki utólag őket. Isten nem okozza, hogy az 

ember vétkezzen, beteg legyen vagy meghaljon. 
 

7. 302 : 8-13, 19-24 
 

Lehetetlen, hogy az ember bármi olyat elveszítsen, ami valódi, amikor Isten a minden és örökké 

az emberé. Az az elgondolás, hogy az elme az anyagban van, és hogy az anyag úgynevezett 

gyönyörei és fájdalmai, az anyag születése, vétke, betegsége és halála valóságosak, egy halandó 

hiedelem, és ez a hiedelem minden, ami valaha is elveszik majd. 
 

A létezés Tudománya feltárja, hogy az ember tökéletes, mint ahogy az Atya is tökéletes, mert a 

lelki ember Lelke vagy Elméje Istenben van, a minden lét isteni Alapelvében, és mivel ezt a 
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valódi embert a Lélek kormányozza az érzék helyett, a Szellem törvénye, nem pedig az anyag 

úgynevezett törvényei.   
 

8. 207 : 10-14 
 

A gonosz nem legfelsőbb; a jó nem tehetetlen; és az anyag úgynevezett törvényei sem 

elsődlegesek, és a Szellem törvényei pedig másodlagosak. Enélkül a lecke nélkül szem elől 

veszítjük az ember tökéletes Atyját vagy isteni Alapelvét. 

 

9. 147 : 32-6 
 

Jézus soha nem mondta a betegségről, hogy az veszélyes vagy nehezen gyógyítható lenne. 

Amikor a tanítványai elvitték egy olyan esethez, amit nem sikerült meggyógyítaniuk, azt mondta 

nekik: „Ó, hitetlen nemzetség”, arra utalva, hogy a gyógyításhoz szükséges hatalom az Elmében 

van.  Nem írt elő orvosságot, nem intett az anyagi törvényeknek való engedelmességre, hanem 

azokkal teljes engedetlenségben cselekedett. 
 

10. 476 : 32-4 
 

Jézus a Tudományban a tökéletes embert látta, aki megjelent neki ott, ahol a halandóknak bűnös, 

halandó ember jelenik meg. Ebben a tökéletes emberben a Megváltó Isten saját hasonlatosságát 

látta, és az ember ezen helyes nézete meggyógyította a beteget. 
 

11. 26 : 14-18, 28-30 
 

Az isteni Igazság, Élet és Szeretet ruházta fel Jézust a bűn, betegség és halál feletti hatalommal. 

Az ő küldetése a mennyei lét Tudományának feltárása volt, hogy bizonyítsa azt, hogy mi az 

Isten, és mit tesz az emberért. 
 

Mesterünk nem csupán elméletet, tant vagy hiedelmet tanított. Amit ő tanított és gyakorolt, az az 

egész valóságos lét isteni Alapelve volt. 
 

12. 231 : 20-29 
 

A bűn felett állónak tekinteni magad, mert Isten afelett állónak teremtett és Ő kormányozza az 

embert, igazi bölcsesség. A bűntől félni azt jelenti, hogy félreértjük a Szeretet erejét és a létezés 

isteni Tudományát az ember Istenhez való viszonyában - hogy kételkedünk az Ő 

kormányzásában és nem bízunk az Ő mindenható gondoskodásában. A betegség és halál felett 

állónak tekinteni magad ugyanilyen bölcs, és az isteni Tudománnyal összhangban van. 

Lehetetlen félni tőlük, amikor teljesen megérted Istent, és tudod, hogy azok nem részei az Ő 

teremtésének. 
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13. 494 : 30-3 
 

Mesterünk ördögöket (gonoszokat) űzött ki és betegeket gyógyított meg. Követőiről is el kellene 

mondani, hogy a félelmet és minden gonoszt kiűznek magukból és másokból, és hogy 

meggyógyítják a betegeket. Isten meggyógyítja a beteget az ember által, valahányszor az embert 

Isten kormányozza. Az Igazság most éppolyan biztosan űzi ki a tévedést, mint tizenkilenc 

századdal ezelőtt. 
 

14. 495 : 6-16 
 

Ha a betegség valós vagy az Igazság eszméje, akkor nem tudod elpusztítani a betegséget, és 

abszurd lenne megpróbálni is. Akkor pedig minősítsd a betegséget és tévedést úgy, ahogy a 

Mesterünk tette, amikor a betegről úgy beszélt, „Kit a Sátán megkötözött”, és a tévedés legfőbb 

ellenszerét találd meg az Igazság életadó erejében, amely az emberi hiedelemre hat; egy olyan 

erőben, amely megnyitja a börtönkapukat a fogvatartottaknak és a raboskodókat fizikailag és 

morálisan megszabadítja. 

 

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. 

 

15. 391 : 7-9 

 

Ahelyett, hogy vakon és nyugodtan megadnád magad a betegség kezdődő vagy előrehaladott 

fokozatainak, lázadj fel ellene. 

 

16. 390 : 20-26 

 

Ne tűrd, hogy a vétek vagy betegség bármely követelése bevegye magát a gondolataidba. 

Utasítsd el azzal az állandó meggyőződéssel, hogy az illegitim, mivel tudod, hogy Isten éppúgy 

nem szerzője a betegségnek, mint a véteknek.  Nem áll rendelkezésedre Isten egyetlen törvénye 

sem, ami támogatná a bűn vagy betegség szükségességét, de isteni felhatalmazásod van arra, 

hogy tagadd ezt a szükségességet, valamint a betegek gyógyítására. 

 

17. 393 : 8-15 

 

Az Elme ura a testi érzékeknek, és le tudja győzni a betegséget, bűnt és halált. Gyakorold ezt az 

Isten-adta jogot! Vedd birtokba a testedet és kormányozd annak érzéseit és működését! 

Emelkedj fel a Szellem erejében, hogy ellenállj mindennek, ami nem hasonlít a jóhoz! Isten 

képessé tette az embert erre, és semmi sem foszthatja meg az embert attól a képességtől és 

erőtől, amellyel Isten ruházta fel. 



 

 

 

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. 
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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. 
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_____________________ 

 

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.) 

 


