
 
Ezt a Biblialeckét a Plainfieldi Krisztusi Tudomány Egyháza, Független készítette. Szentírás Idézeteket és a 

Krisztusi Tudomány tankönyvéből, a Mary Baker Eddy által írt Tudomány és Egészség Kulccsal a Szentíráshoz 

című könyvből való Korrelatív Szakaszokat tartalmaz. 
 

 
VASÁRNAP 2022.NOVEMBER 27. 

 
 

TÁRGY—ŐSI ÉS MODERN SZELLEMIDÉZÉS, ALIAS   

      MESMERIZMUS ÉS HIPNOTIZMUS, LELEPLEZVE 

 
 

ARANY SZÖVEG:  Ézsaiás 29 : 15 

 

  
„Jaj azoknak, akik az ÚRTÓL mélységesen elrejtik tanácsukat,  

és akik a sötétségben szoktak cselekedni, mondván:  

Ki lát minket és ki ismer minket?” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Ézsaiás 30 : 8-13, 15 
 
 

8. Most menj, írd ezt táblára nálok, és jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az 

utolsó napra bizonyságul örökre. 
 

9. Mert pártütõ nép ez, [apát] megtagadó fiak, fiak, kik nem akarják hallani az Úr törvényét; 
 

10. Kik ezt mondják a látóknak: Ne lássatok; és a prófétáknak: Ne prófétáljatok nékünk 

igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok csalárdságokat! 
 

11. Hagyjátok el az útat, térjetek le [már] ez ösvényrõl, vigyétek el elõlünk Izráelnek 

Szentjét! 
 

12. Azért így szól Izráel Szentje: Mivel megútáltátok e beszédet, és bíztok a nyomorgatásban 

és a hamisságban, és ezekre támaszkodtok: 
 

13. Azért e bûn olyan lesz tinéktek, mint a leesendõ falhasadék, a mely már kiáll a magas 

kõfalon, a melynek aztán nagy hirtelen jõ el romlása; 
 

15. Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva 

megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erõsségtek lett volna; de ti 

nem akarátok; 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Példabeszédek 21 : 30 

 
30 Nincs bölcsesség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen. 

 

2. I Korintusiakhoz 1 : 19 

 
19 Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcsességét és az értelmeseknek értelmét 

elvetem. 

 

3. Nehémiás 1 :  1 (első .-ig)  

 
1 Nehémiásnak, a Hakália fiának beszédei. 

 

4. Nehémiás 2 :  1-5, 8 (És megadá), 10 

 
1 És lõn a Niszán [nevû] hóban, Artaxerxes királynak huszadik esztendejében, bor vala õ 

elõtte és én fölvevém a bort, adám a királynak; [azelõtt] pedig nem voltam szomorú õ 

elõtte.  

 
2 És monda nékem a király: Miért szomorú a te orczád, holott te beteg nem vagy? Nem 

egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága! És felette igen megfélemlém.  

 
3 Akkor mondék a királynak: Örökké éljen a király! Miért nem volna szomorú az én 

orczám, hiszen a város, az én atyáim sírjainak helye, pusztán hever és kapui 

megemésztettek tûzben?! 

 
4 És monda nékem a király: Mi az, a mit kívánsz? És könyörgék a menny Istenéhez.  

 
5 És mondék a királynak: Ha tetszik a királynak és ha kedves elõtted a te szolgád, [azt 

kérem], hogy bocsáss el engem Júdába, atyáim sírjainak városába, hogy megépítsem azt! 

 
8 És megadá nékem a király, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint. 

 
10 Mikor pedig a Horonból való Szanballat és az Ammonita Tóbiás, a szolga, meghallották 

ezt, nagy bosszúságot okozott nékik, hogy jött valaki, aki Izráel fiainak javokat keresi. 
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5. Nehémiás 4 :  6-9, 17 
 
6 És építõk a falat annyira, hogy elkészült az egész fal félmagasságban, mert a nép nagy 

kedvvel dolgozott. 
 
7 Mikor pedig meghallotta Szanballat és Tóbiás, továbbá az Arábiabeliek, az Ammoniták 

és az Asdódeusok, hogy javítgattatnak Jeruzsálem kõfalai, és hogy a törések betömése 

megkezdõdött, felette nagy haragra gerjedének; 
 
8 És összeesküvének mindnyájan egyenlõ akarattal, hogy eljõnek Jeruzsálemet 

megostromolni és [népét] megrémíteni. 
 
9 De mi imádkozánk a mi Istenünkhöz, és állítánk ellenök õrséget nappal és éjjel, 

mivelhogy féltünk tõlök. 
 
17 A kõfalon munkálkodók közül a tehernek hordói egyik kezökkel, amely a munkát végezé, 

rakodának, másik kezök pedig a fegyvert tartja vala, 
 

6. Nehémiás 6 :  1 (utolsó ,-ig), 2-6, 7 (jer), 8, 10-12, 15, 16 
 
1 És lõn, hogy mikor meghallá Szanballat, Tóbiás, az Arábiabeli Gesem és a mi többi 

ellenségeink, hogy megépítettem a kõfalat, s hogy nem maradt azon semmi romlás, 
 
2 Külde Szanballat és Gesem hozzám ilyen izenettel: Jer és találkozzunk a faluk 

[egyikében,] az Onó-völgyében; holott õk gonoszt gondoltak ellenem.  
 
3 Küldék azért követeket hozzájok ilyen izenettel: Nagy dolgot cselekszem én, azért nem 

mehetek alá; megszünnék e munka, ha attól eltávozván, hozzátok mennék. 
 
4 És küldének hozzám ilyen módon négy ízben, és én ilyen módon felelék nékik. 
 
5 Küldé továbbá hozzám Szanballat ilyen módon ötödször az õ legényét, akinek kezében 

egy felnyitott levél vala, 

 
6 Melyben ez vala írva: A szomszéd népek közt ez a hír és Gasmu is mondja, hogy te és a 

zsidók pártot akartok ütni, annakokáért építed te a kõfalat; és hogy te leszel az õ királyok, 

e beszédek szerint. 
 
7 jer és tanácskozzunk együtt! 
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8 Én pedig küldék õ hozzá ilyen izenettel: Nem történt semmi olyan, aminõt te mondasz, 

hanem csak magadtól gondoltad mindazt a te szívedben. 
 
10 És én elmentem Semájának, a Delája fiának házába, aki Mehétabeél fia vala, és õt 

bezárkózva [találtam,] és monda: Menjünk az Isten házába, a templom belsejébe és 

zárjuk be a templomnak ajtait, mert eljõnek, hogy megöljenek téged, és pedig éjjel jõnek 

el, hogy megöljenek. 
 
11 Én pedig mondék: Avagy ily férfiúnak, mint én vagyok, [illik]-é futni? Hát ilyen lévén 

mint én, beléphet-é valaki a templomba, élvén? Nem megyek!  
 
12 És megismerém, hogy nem az Isten küldötte õt, hanem azt a prófécziát azért mondá 

nékem, mert Tóbiás és Szanballat felbérelték õt. 
 
15 Elvégezteték pedig a kõfal Elul hónap huszonötödik napján, ötvenkét nap alatt. 
 
16 És lõn, hogy midõn meghallák minden mi ellenségeink, megfélemlének minden 

pogányok, akik körültünk valának, és igen összeestek a saját szemeikben, és megismerék, 

hogy a mi Istenünktõl vitetett végbe e munka. 
 

7. I János 4 : 1 
 
1 Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentõl 

vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. 
 

8. Lukács 12 : 37-40 
 
37 Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom 

néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és elõjövén, szolgál nékik. 
 
38 És ha megjõ a második õrváltáskor, és ha a harmadik õrváltáskor jõ meg, és úgy találja 

[õket], boldogok azok a szolgák! 

 
39 Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jõ el a tolvaj, 

vigyázna, és nem engedné, hogy az õ házába törjön. 

 
40 Ti is azért legyetek készek: mert a mely órában nem gondolnátok, abban jõ el az 

embernek Fia. 
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9. Efézusiakhoz 6 : 10-13  

 
10 Végezetre, atyámfiai, legyetek erõsek az Úrban, és az õ hatalmas erejében. 

 
11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden 

ravaszságával szemben. 

 
12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 

hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, 

melyek a magasságban vannak. 

 
13 Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama 

gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. 

 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 442 : 30-32 

 

Krisztusi Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek 

akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben. 

 

2. 100 : 1-7 következő oldal 

 

A mesmerizmusra vagy állati magnetizmusra először Mesmer hívta fel a figyelmet 1775-ben 

Németországban. Az Amerikai Enciklopédia szerint ő úgy tekintette ezt az úgynevezett erőt, 

amelyről azt állította, hogy az egyik élő szervezet hatással lehet a másikra, mint a betegség 

enyhítésének eszközét. Állításai a következők voltak: 

 

„Az égitestek, a föld és az élőlények között kölcsönös befolyás van.  Az állati testek fogékonyak 

ennek a közegnek a befolyásolására, amelynek az idegek a közvetítő szervei.” 

 

1784-ben a francia kormány utasította a párizsi orvosi kart, hogy vizsgálja meg Mesmer 

elméletét, és tegyen jelentést róla. Eszerint az utasítás szerint kijelöltek egy bizottságot, melynek 

egyik tagja Benjamin Franklin volt. Ez a bizottság a következő jelentést küldte a kormánynak: 
 

„Az állati magnetizmus létezésére és hasznosságára vonatkozóan arra az egyöntetű 

következtetésre jutottunk, hogy nincs bizonyítéka az állati mágneses fluidum létezésének; hogy 
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az erőszakos hatások, amelyeket a magnetizmus nyilvános gyakorlásában megfigyelnek, 

manipulációknak, vagyis a képzeletre ható izgalomnak és az érzékekre gyakorolt 

benyomásoknak tulajdoníthatók; hogy az emberi ész tévedéseinek történetébe eggyel több tény 

jegyzendő fel valamint egy fontos kísérlet a képzelet hatalmáról. 
 

3. 101 : 21-25 
 

A szerző saját megfigyelései az állati magnetizmus működéséről meggyőzték arról, hogy az nem 

gyógyító tényező, és hogy hatásai azokat, akik és akiken gyakorolják - és akik nem állnak ellen - 

erkölcsi és fizikai halálba viszi. 
 

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. 103 : 18-28 
 

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. A hipnotizmus 

rosszindulatú formája morális idiotizmusban végződik. A halhatatlan Elme igazságai tartják 

fenn az embert, és elpusztítják a halandó elme meséit, amelynek gyenge és cifra törekvései, mint 

buta lepkék, megperzselik saját szárnyaikat és aláhullanak a porba.   
 

6. 451 : 19-23 
 

Minden Krisztusi Tudós, az Elme általi gyógyítás minden lelkiismeretes tanítója tudja, hogy az 

emberi akarat nem Krisztusi Tudomány, és ezt fel kell ismernie, hogy megvédhesse magát az 

emberi akarat befolyásától. 

 

7. 446 : 24-16 
 

A gonosznak való ellenállással legyőzöd azt, és bebizonyítod semmiségét. Nem emberi 

közhelyek, hanem az isteni boldogság tükrözi vissza a lelki világosságot és hatalmat, amely 

meggyógyítja a beteget. Az akarat gyakorlása hipnotikus állapotot hoz létre, mely káros az 
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egészségre és a gondolat egyenességére. Ezért erre ügyelni kell és védekezni ellene. A vétek 

elfedése meggátolja a jólétet és bármely ügy végső diadalát. Az eltörlendő tévedést illető 

tudatlanság gyakran kitesz téged annak, hogy visszaélj a tévedéssel. 
 

A mennyei törvény megszegése az, ha az ember ön-kormányzáshoz való egyéni jogát megsértik. 

A Krisztusi Tudományban nincs sem felhatalmazásunk, sem erkölcsi jogunk arra, hogy 

megkíséreljünk mások gondolatait befolyásolni, kivéve, hogy az hasznukra váljék. A mentális 

gyakorlatban nem szabad elfelejtened, hogy a tévedő emberi vélemények, ütköző önző 

motívumok és tudatlan kísérletek, hogy jót tégy, megfoszthatnak attól a képességtől, hogy tudd 

vagy pontosan ítéld meg embertársaid szükségleteit. Ezért a szabály az, hogy gyógyítsd meg a 

betegeket, amikor segítséget kérnek tőled, és mentsd meg a mentális orvgyilkosok áldozatait. 
 

Tudatlanság, ravaszság vagy hamis jótékonyság nem takarják el a tévedést örökké; a gonosz 

idővel feltárja és megbünteti önmagát. A rendszer gyógyító, helyreállító működése, ha azt az 

Igazsággal támasztják alá mentálisan, természetesen zajlik. 
 

8. 102 : 16-2 
 

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. A következő idézet kivonat a Boston Heraldból: 
 

„A mesmerizmus olyan probléma, amelynek megmagyarázása és fejtegetése nem könnyű. A 

zsarnoki uralom gyakorlását foglalja magában, és valószínűbb, hogy birtokosai visszaélnek vele 

az egyénnel vagy a társadalommal szemben, minthogy másképpen alkalmazzák azt.” 
 

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. 
 

9. 98 : 4-7, 15-21 
 

A ma prófétája meglátja a szellemi láthatáron az idők jeleit, annak a kereszténységnek az 

újramegjelenését, amely meggyógyítja a beteget és megsemmisíti a tévedést, más jel pedig nem 

adatik. 
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Az emberi hiedelmek gyarló feltételezésein túl, a hittételek lazuló köteléke felett áll a Krisztusi, 

Elme általi gyógyítás demonstrációja, mint feltárt és gyakorlati Tudomány. Ez minden 

korszakban parancsoló, mint Krisztus Igazságot, Életet és Szeretetet illető kinyilatkoztatása, 

amely sérthetetlen marad minden ember számára, hogy megértse és gyakorolja. 

 

10. 99 : 23-29 

 

A valódi spiritualitás nyugodt, erős áramlatainak, amelynek megnyilvánulásai az egészség, 

tisztaság és önfeláldozás, el kell mélyítenie az emberi tapasztalást, amíg az anyagi létezés 

hiedelmei puszta tehernek tűnnek, és a bűn, betegség és halál örökre átadják helyüket az isteni 

Szellem tudományos demonstrációjának és Isten lelki, tökéletes emberének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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! 
 

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

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

 


