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TÁRGY - KRISZTUSI TUDOMÁNY 

 
 

ARANY SZÖVEG: Jeremiás 17 : 14 

 

 
 

„Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem,   
hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem!” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 103 : 1-6 

 

 

1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.     

 

2. Lelkem, áldjad az Örökkévalót, 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. 

 

5. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.  

 

6. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.  

 

 

LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 30 : 3-5, 12, 13 

 
3 Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem! 
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4 Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül. 

 
5 Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsõítsétek szent emlékezetét. 

 
12 Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel. 

 
13 Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felõled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké 

dicsõítlek téged. 

 

2. II Királyok 5 : 1, 9-15 

 
1 Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, 

és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de 

leprás lett. 

 
9 Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. 

 
10 Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a 

Jordánban, akkor újra megtisztul a tested! 

 
11 Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd ki 

fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza 

kezét a beteg helyen, és meggyógyít a leprából. 

 
12 Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden vizénél? 

Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, és haragosan 

eltávozott. 
 
13 Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami nagyot 

parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt 

mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. 
 
14 Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága 

szerint: és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. 
 
15 Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, 

és ezt mondta: Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben. 

Most azért fogadj el ajándékot szolgádtól! 
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3. Máté 8 : 5 (Mikor)-10, 13 
 
5 Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén õt, 
 
6 És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat 

szenved. 
 
7 És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt. 
 
8 És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; 

hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. 
 
9 Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom 

egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd 

ezt, és megteszi. 
 
10 Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony 

mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. 
 
13 És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És 

meggyógyult annak szolgája abban az órában. 
 

4. János 4 : 46 (volt)-53 
 
46 ... volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg vala. 
 
47 Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá méne és kéré õt, hogy 

menjen el és gyógyítsa meg az õ fiát; mert halálán vala. 

 
48 Monda azért néki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. 
 
49 Monda néki a királyi ember: Uram, jõjj, mielõtt a gyermekem meghal. 
 
50 Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott 

néki, és elment.  
 
51 Amint pedig már megy vala, elébe jövének az õ szolgái, és hírt hozának néki, mondván, 

hogy: A te fiad él. 
 
52 Megtudakozá azért tõlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala; és mondának néki: 

Tegnap hét órakor hagyta el õt a láz; 
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53 Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy: a 

te fiad él. És hitt õ, és az õ egész háza népe. 
 

5.  Jelenések 1: 1 
 
1 Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az õ szolgáinak, 

amiknek meg kell lenniök hamar: Õ pedig elküldvén [azt] az õ angyala által, megjelenté 

az õ szolgájának Jánosnak, 
 

6.  Jelenések 10: 1-3 (;-ig), 8-10 (:-ig) 
 
1 És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején 

szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a tűzoszlop: 
 
2 kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre, 
 
3 és felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít; 
 
8 Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt: "Menj 

el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön 

áll". 
 
9 Odamentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy adja át nekem a könyvecskét. Ő pedig így 

szólt hozzám: "Vedd át, és edd meg: keserűvé teszi a gyomrodat, de a szádban édes lesz, 

mint a méz". 
 
10 Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem: 

 

7.  Jelenések 22: 1, 2 
 
1 Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az 

Isten és a Bárány trónusából ered. 
 
2 A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz 

termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására 

szolgálnak. 
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Tudomány és Egészség 
 
1. 136 : 1-8 
 
Jézus a Krisztus általi gyógyítás szellemi alapjára alapította egyházát és azon tartotta fenn 

küldetését. Azt tanította követőinek, hogy az ő vallásának isteni Alapelve van, amely elűzi a 

tévedést és meggyógyítja mind a betegeket, mind a vétkeseket. Nem állította, hogy lenne 

Istentől különálló értelme, cselekedete, sem élete. Az üldöztetés ellenére, amelyet ez reá hozott, 

isteni hatalmát arra használta, hogy az embereket testileg és lelkileg megmentse.  
 
2. 139 : 4-8, 15-27 
 
A Szentírás elejétől végéig tele van a Szellem, Elme anyag feletti diadalmáról szóló 

beszámolókkal. Mózes azzal bizonyította az Elme hatalmát, amit az emberek csodáknak 

neveztek, és ezt tette Józsué, Illés és Elizeus is. 
 
Az Egyháztanácsok szavazással hozott határozatai arról, hogy mit tekintsenek Szentírásnak, és 

mit ne; a nyilvánvaló hibák az egykori verziókban, az Ótestamentum harmincezer, és az 

Újtestamentum háromszázezer különböző változata - mindezen tények megmutatják, hogy a 

halandó és anyagi érzék hogyan lopta be magát az isteni feljegyzésbe saját árnyalatával 

bizonyos mértékben elhomályosítva az ihletett oldalakat. De a hibák sem nem tudták teljesen 

elfedni a Szentírás isteni Tudományát, amelyet Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig 

felfedezhetünk, Jézus demonstrálását sem ronthatták le, és nem semmisíthették meg a próféták 

általi gyógyítást sem, akik előre látták, hogy „amely követ az építők megvetettek” lesz a 

„szegletnek feje”. 
 
3. 147 : 24-31 
 
Mesterünk betegeket gyógyított, gyakorolta a Krisztusi gyógyítást és annak isteni Alapelve 

általánosságait tanította tanítványainak; azonban a betegség gyógyítása és megelőzése ezen 

Alapelvének demonstrálására nem hagyott hátra határozott szabályt. E szabály felfedezése a 

Krisztusi Tudományra maradt. A tiszta vonzalom jóságban nyilvánul meg, de csakis a 

Tudomány tárja fel a jóság isteni Alapelvét, és mutatja ki szabályait. 

 

4. 107 : 1-3 

 

1866-ban felfedeztem a Krisztus Tudományt vagy az Élet, Igazság és Szeretet isteni törvényeit, 

és felfedezésemet Krisztusi (Keresztény) Tudománynak neveztem el. 

 

5. 109 : 11-15, 16-22 
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Felfedezésemet követően három éven keresztül kerestem az Elme általi gyógyítás 

problémájának megoldását, a Szentírást kutattam és alig olvastam mást, távol tartottam magam a 

társaságtól, és időt és energiát annak szenteltem, hogy felfedezzek egy kétségtelen szabályt. ... 

Tudtam, hogy az Elme minden harmonikus működésének Alapelve Isten, és hogy a korai 

Keresztény gyógyítás során a gyógyulásokat a szent, felemelő hit eredményezte; de meg kellett 

ismernem ennek a gyógyításnak a Tudományát, és az abszolút következtetésekre isteni 

kinyilatkoztatás, érvelés és demonstráció által jutottam el. 

 

6. 558 : 1-8 

 

Szent János azt írja a Jelenések könyvének tizedik fejezetében: -  

 

És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, 
az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a tűzoszlop: kezében nyitott könyvecske volt, jobb 
lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre. 

 

7. 559 : 1-23 

 

Ez az angyal egy „könyvecskét” tartott a kezében, nyitva mindenki számára, hogy olvassa és 

megértse. Ugyanezen könyv tartalmazta-e az isteni Tudomány kinyilatkoztatását, amelynek 

„jobb lába” vagy domináns ereje a tengeren volt - az alapvető, látens tévedésen, a tévedés 

minden látható formájának forrásán? Az angyal bal lába a földön nyugvott; azaz egy 

másodlagos hatalom gyakoroltatott a látható tévedés és hallható vétek felett. A tudományos 

gondolat „csendes, szelíd hang”-ja elér a kontinensen és óceánon keresztül a föld legtávolabbi 

részeibe. Az Igazság hallhatatlan hangja az emberi elme számára olyan, „mint mikor az oroszlán 

ordít.” Meghallják a pusztában és a félelem sötét helyein. Kirobbantja a gonosz „hét 

mennydörgés”-ét, és felkavarja szunnyadó erejüket, hogy titkos hangok teljes skáláját 

kibocsássák. Akkor, az Igazság hatalma demonstrálásra kerül - mely a tévedés 

megsemmisítésében nyilvánul meg. És akkor megszólal egy hang a harmóniából: „Menj el, és 

vedd el azt a nyitott könyvecskét, ... Vedd át, és edd meg: keserűvé teszi a gyomrodat, de a 

szádban édes lesz, mint a méz". Halandók, engedelmeskedjetek a mennyei evangéliumnak. 

Vegyétek az isteni Tudományt. Olvassátok el ezt a könyvet elejétől végéig. Tanulmányozzátok, 

elmélkedjetek róla. Első ízlelésre, amikor meggyógyít, valóban édes lesz; de ne zúgolódjatok az 

Igazságon, ha megemésztését keserűnek találjátok. 

 

8. 55 : 15-29 

 

Az Igazság halhatatlan eszméje végigszáguld a századokon, és szárnyai alá gyűjti a betegeket és 

bűnösöket. Fáradt reményem megkísérli megvalósítani azt a boldog napot, amelyen az ember 

felismeri a Krisztus Tudományát és úgy szereti felebarátját mint önmagát - amikor tudatosítja 
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magában Isten mindenhatóságát és az isteni Szeretet gyógyító erejét abban, amit megtett és amit 

tesz az emberiségért. Az ígéretek beteljesülnek. Az isteni gyógyítás újramegjelenésének ideje 

minden korszakra kiterjed; és aki az ő földi mindenét az isteni Tudomány oltárára helyezi, az 

most iszik Krisztus poharából, és felruháztatik a Krisztusi gyógyítás szellemével és erejével. 

 

Szent János szavaival: „Másik Vígasztalót ad néktek, hogy veletek legyen mindörökké.” Ez alatt 

a Vígasztaló alatt én az Isteni Tudományt értem. 

 

9. 150 : 4-17 

 

Ma az Igazság gyógyító ereje már széles körben kerül demonstrálásra mint immanens, örök 

Tudomány, nem mint rendkívüli mutatvány. Megjelenése a „földön békesség, az embereknek 

jóakarat” evangéliumának újra eljövetele. Ez az eljövetel, miként a Mester ígérte, az emberek 

részére való állandó adományként való felállítása; de a Keresztény Tudomány küldetése most, 

csakúgy mint annak korábbi demonstrációjának idejében, elsősorban nem fizikai gyógyítás. 

Most, miként akkor, jelek és csodák jönnek létre a testi betegségek metafizikai gyógyításában, 

de ezen jeleknek a célja csak azok isteni eredetének kimutatása - hogy tanúskodjanak a Krisztus-

hatalom magasabbrendű küldetéséről, hogy elvegye a világ bűneit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.  
 

 

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

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

 


