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ARANY SZÖVEG: Rómaiakhoz 13 :  1 

 

 
 

„Istenen kívül nincs semmilyen erő.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  2 Mózes 20 : 1-6 

 

 

1. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:     

 

2. Én vagyok Istened, az Örökkévaló, aki kihoztalak téged[a] Egyiptom földjéről, ahol 

rabszolga voltál.    

 

3. Ne imádj más istent rajtam kívül! 

 

4. Ne készíts semmiféle bálványt magadnak: se bálványszobrot, se képet, amely fönn az 

égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben lévőkre hasonlít! 

 

5. Ne hajolj meg előttük, sem ne szolgáld őket: mert én, az Úr a te Istened, féltőn szerető 

Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik 

engem gyűlölnek. 

 

6. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én 

parancsolatimat megtartják. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. 5 Mózes 28 : 1-3, 6, 7, 14 
 
1 Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted 

mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden 

népe fölé emel téged Istened, az Úr. 
 
2 Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a 

szavára. 
 
3 Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 
 
6 Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. 
 
7 Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton vonulnak 

föl ellened, de hét úton menekülnek előled. 
 
14 és ha nem térsz el se jobbra, se balra azoktól az igéktől, amelyeket ma megparancsolok 

neked, nem jársz más istenek után és nem szolgálsz azoknak. 
 

2. Ézsaiás 8 : 19 (az első ?-ig) 
 
19 És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik 

sipognak és suttognak: hát ne Istenétől tudakozzék-é a nép? 
 

3. 1 Sámuel 28 : 3-8, 11-13 (!-ig), 14 (És megismeré)-18 (első ,-ig) 
 
3 Sámuel pedig meghalt vala, és siratá őt az egész Izráel, és eltemeték őt saját városában, 

Rámában; Saul pedig a varázslókat és jövendőmondókat kiirtá a földről. 
 
4 És mikor a Filiszteusok egybegyűlvén, eljövének és tábort járának Sunemnél: 

egybegyűjté Saul is az egész Izráelt, és tábort járának Gilboánál. 
 
5 Amint azonban Saul meglátta a Filiszteusok táborát, megfélemlék és az ő szíve nagyon 

megrémüle. 
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6 És megkérdezé Saul az Urat, de az Úr nem felelt néki sem álomlátás, sem az Urim, sem a 

próféták által. 

 
7 Akkor monda Saul az ő szolgáinak: Keressetek nékem egy halottidéző asszonyt, hogy 

elmenjek hozzá, és megkérdezzem őt. Szolgái pedig mondának néki: Ímé, Endorban van 

egy halottidéző asszony. 

 
8 Másnak tetteté azért Saul magát, és más ruhákat vevén magára, elméne ő és vele két férfi; 

és elmenének éjjel az asszonyhoz, és monda: Mondj jövendőt nékem halottidézés által, és 

idézd fel nékem azt, akit mondok néked. 

 
11 Monda azért az asszony: Kit idézzek fel néked? És ő monda: Sámuelt idézd fel nékem. 

 
12 Amikor az asszony meglátta Sámuelt, hangosan felkiáltott, és ezt mondta Saulnak: Miért 

csaltál meg, hiszen te vagy Saul!? 

 
13 De a király ezt mondta neki: Ne félj! 

 
14 És megismeré Saul, hogy az Sámuel, és meghajtá magát arczczal a föld felé, és 

tisztességet tőn [néki.] 

 
15 Sámuel pedig monda Saulnak: Miért háborgattál, hogy felidéztettél engemet? És felele 

Saul: Igen nagy szorultságban vagyok; a Filiszteusok hadakoznak ellenem, az Isten pedig 

eltávozék tőlem, és nem felel már nékem sem próféták által, sem álomlátás által; azért 

hívtalak téged, hogy megmondjad nékem, mit kelljen cselekednem? 

 
16 És monda Sámuel: Ugyan miért kérdezel engemet, ha az Úr eltávozott tőled és 

ellenségeddé lőn?! 

 
17 És a szerint cselekedett az Úr, amint általam megmondotta vala: elvette az Úr a 

királyságot a te kezedből, és adta azt a te társadnak, Dávidnak. 

 
18 Mivel nem hallgattál az Úr szavára,  

 

4. Lukács 4 : 14 (visszatért-ig) 

 
14 Jézus a Lélek erejével visszatért... 

 

5. Lukács 8 : 27 -35 
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27 Amikor partra szállt, a város felől szembejött vele egy ember, akiben ördögök voltak. 

Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. 
 
28 Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, és hangosan ezt mondta: "Mi közöm 

hozzád Jézus, a magasságos Isten Fia? Kérlek, ne gyötörj engem!" 
 
29 Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. 

Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, 

de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek meg a pusztába hajtotta. 
 
30 Jézus erre megkérdezte tőle: "Mi a neved?" Az így felelt: "Légió!" - mert sok ördög 

költözött bele. 
 
31 Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. 
 
32 Ott a hegyen legelészett egy nagy disznónyáj; azt kérték tehát a gonosz lelkek, engedje 

meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. 
 
33 Kijöttek hát az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. Ekkor a nyáj a 

meredekről a tóba rohant, és belefulladt. 
 
34 A pásztorok a történtek láttára elfutottak, és hírül vitték ezt a városba és a falvakba. 
 
35 Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor odaértek Jézushoz, és ott 

találták azt az embert, akiből kimentek az ördögök, amint felöltözve és ép elmével ül 

Jézus lábánál, megrettentek. 
 

6. János 8 : 12 
 
12 Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem 

követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. 
 
7. Lukács 21 : 8 
 
8 Ő pedig így válaszolt: "Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan 

jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! - meg azt: Az idő közel jött! 

De ti ne kövessétek őket. 

 

8. János 10 : 14, 27, 28 (és soha) 
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14 Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, 

 
27 Az én juhaim hallják az én szavamat, és én ismerem őket, és követnek engem: 

 
28 ... és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. 

 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 497 : 5-8 (Egyetlen) 

 

Egyetlen legfelsőbb és végtelen Istent ismerünk el és imádunk. Elismerjük az Ő Fiát, az egy 

Krisztust; a Szent Lelket vagy isteni Vigasztalót; és az embert Isten képmásaként és 

hasonlatosságaként.  

 

2. 183 : 21-23 

 

Az Isteni Elme jogosan követeli az ember teljes engedelmességét, szeretetét és erejét. Kevesebb 

hűségre nincs rendelés. 

 

3. vii : 17-20 

 

Isten nem ismerése már nem gázlókő a hithez többé.  Az engedelmesség egyetlen garanciája az 

Ő helyes megértése, akinek helyes ismerete jelenti az örök Életet.  

 

4. 239 : 16-22 

 

Ahhoz, hogy haladásunkat biztosítsuk, tudnunk kell, hogy érzelmeink merre irányulnak, kit 

ismerünk el és kinek engedelmeskedünk Istenként. Ha az isteni Szeretet közelebb kerül hozzánk, 

becsesebbé és valóságosabbá válik számunkra, akkor az anyag aláveti magát a Szellemnek. A 

célok, amelyeket követünk, és a szellem, amellyel megnyilvánulunk, felfedik álláspontunkat, és 

megmutatják, mi az, amit nyerünk. 

 

5. 25 : 13-16, 17-19 

 

Jézus demonstrálás útján tanította az Élet útját, hogy megérthessük, hogyan gyógyítja ez az 

isteni Alapelv a beteget, űzi ki a tévedést, és diadalmaskodik a halál felett....Isten iránti 

engedelmessége következtében mindenki másnál spirituálisabban módon mutatta ki a lét 

Alapelvét. 
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6. 410 : 14-21 
 

Istenbe vetett hitünk minden próbája erősebbé tesz minket. Minél nehezebbnek látszik az anyagi 

állapot, amelyet a Szellemnek le kell győznie, annál erősebb legyen a hitünk, és annál tisztább a 

szeretetünk. János apostol azt mondja: „A szeretetben nincs félelem, hanem a tökéletes szeretet 

kiűzi a félelmet ... Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” Itt van a Krisztusi 

Tudomány egy határozott és ihletett kinyilvánítása. 
 

7. 102 : 30-32 (,-ig) 
 

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, 
 

8. 103 : 18-23 (második .-ig), 29-2 
 

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. Ez vagy tudatlan vagy rosszindulatú. 
 

Valójában nincs halandó elme, és ebből kifolyólag nem létezik halandó gondolat-átvitel és 

akaraterő. Az Élet és létezés Istentől vannak. A Keresztény Tudományban az ember nem tud 

ártani, mert a tudományos gondolatok igaz gondolatok, melyek Istentől jutnak az emberhez. 
 

9. 151 : 20-30 
 

A valóságos ember minden működését az isteni Elme kormányozza. Az emberi elmének nincs 

hatalma, hogy öljön vagy gyógyítson, és uralma sincs Isten embere felett. Az isteni Elme, mely 

az embert teremtette, fenntartja az Ő saját képét és hasonlatosságát. Az emberi elme ellenszegül 

Istennek, és azt le kell vetni, amint azt Szent Pál mondja. Mindaz, ami valóban létezik, az isteni 

Elme és annak eszméje, és ebben az Elmében az egész létezés harmonikusnak és öröknek 

találtatik. Az egyenes és keskeny út az, hogy meglátjuk és elismerjük ezt a tényt, engedünk 

ennek a hatalomnak és követjük az Igazság irányításait. 
 

10. 101 : 26-31 
 

Ha az állati magnetizmus látszólag enyhíti vagy meggyógyítja a betegséget, ez megtévesztő, 

mert a tévedés nem távolíthatja el a tévedés hatásait. Rossz közérzet a tévedésben jobb, mint a 

komfortosság érzete. Az állati magnetizmusnak, amelyet újabban hipnotizmusnak neveznek, a 
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hatása sosem egyéb, mint a káprázat hatása. Bármely látszólagos belőle eredő előny arányban áll 

az ezoterikus varázslatba vetett hittel. 

 

11. 102 : 1-8, 16-23 

 

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. 

 

Az állati magnetizmus enyhe formái eltűnőben vannak, és erőszakos vonásai kerülnek előtérbe. 

A bűn szövőszékei, amelyek a halandó gondolat sötétjében rejtőznek, óráról órára bonyolultabb 

és körmönfontabb hálókat szőnek. Az állati magnetizmus jelenlegi módszerei olyan 

titokzatosak, hogy fásultságra csábítják a jelenkort, és azt a közönyt idézik elő a tárgy iránt, 

amelyet a bűnöző kíván. 

 

12. 288 : 9-14 

 

Babona és megértés sohasem vegyülhetnek. Amikor a Krisztusi Tudomány végső fizikai és 

morális hatásai teljesen megértésre kerülnek, az igazság és tévedés, a megértés és hiedelem, a 

Tudomány és anyagi érzék közötti konfliktus, melyet a próféták megjövendöltek és Jézus 

bevezetett, meg fog szűnni, és a lelki harmónia uralkodik majd. 

 

13. 569 : 6-14 

 

Az írás „a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután” szó szerint beteljesedik, amikor tudatában 

vagyunk az Igazság legfelsőbbségének, amely által meglátjuk a tévedés semmiségét, és tudjuk, 

hogy a tévedés semmisége arányban áll gonoszságával. Aki illeti Krisztus ruhájának peremét, és 

uralkodik halandó hiedelmei felett, az állatiasság és a gyűlölet felett, az a gyógyítás 

bizonyítékában örvendez — édes és biztos érzetben, hogy Isten a Szeretet. 

 

14. 568 : 24-30 

 

Egyetlen vétek feletti győzelemért hálát adunk, és magasztaljuk a Seregek Urát. Mit mondjunk a 

hatalmas győzelemre minden vétek felett? Egy hangosabb ének, kedvesebb, mint amilyen 

valaha is a magasságos egek felé szállt, most tisztábban és közelebb emelkedik Krisztus nagy 

szívéhez, mert a vádoló nincs ott, és a Szeretet szétárasztja ősi és örök énekét. 

 



 

 

 

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.) 

 


