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

 
 

ARANY SZÖVEG:  Példabeszédek 12 : 28 

 

 
 

„Az igazság ösvényén élet van,  

és útja nem a halál felé vezet.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  ZSOLTÁROK 118 : 1, 14-18 

 

 

1. Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 

 

14. Erõsségem és énekem az Úr, és õ lõn nékem szabadulásul. 

 

15. Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze 

hatalmasan cselekedett! 

 

16. Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! 

 

17. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit! 

 

18. Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 103 : 1-8, 10-12, 20-22 
 
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. 
 
5 Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. 
 
6 Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. 
 
7 Megismertette az õ útait Mózessel; Izráel fiaival az õ cselekedeteit. 
 
8 Könyörülõ és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû. 
 
10 Nem bûneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. 
 
11 Mert amilyen magas az ég a földtõl, olyan nagy az õ kegyelme az õt félõk iránt. 
 
12 Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tõlünk a mi vétkeinket. 
 
20 Áldjátok az Urat õ angyalai, ti hatalmas erejûek, akik teljesítitek az õ rendeletét, 

hallgatván az õ rendeletének szavára. 
 
21 Áldjátok az Urat minden õ serege: õ szolgái, akaratának teljesítõi! 
 
22 Áldjátok az URat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat! 
 

2. I Királyok 8 : 22 (oda), 23, 33-36 
 
22 oda állott Salamon az Úr oltára elé, az Izráel egész gyülekezetével szembe, és felemelé 

kezeit az ég felé, 
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23 És monda: Uram, Izráel Istene! nincsen hozzád hasonló Isten, sem az égben ott fenn, sem 

a földön itt alant, aki megtartod a szövetséget és az irgalmasságot a te szolgáidnak, akik 

te elõtted teljes szívvel járnak; 
 
33 Mikor megverettetik a te néped, az Izráel, az õ ellenségeitõl, mivel ellened vétkeztek, és 

hozzád megtéréndenek, és vallást teéndenek a te nevedrõl, és néked imádkozándanak és 

könyörgéndenek e házban: 
 
34 Te hallgasd meg a mennyekbõl, és bocsásd meg az Izráelnek, a te népednek vétkét; és 

hozd vissza õket arra a földre, amelyet adtál az õ atyáiknak. 
 
35 Mikor berekesztetik az ég, és nem lészen esõ, mert ellened vétkeztek; és imádkozándanak 

e helyen, és vallást teéndenek a te nevedrõl, és megtéréndenek az õ bûnökbõl, mert te 

szorongatod õket: 
 
36 Te hallgasd meg õket a mennyekbõl, és légy kegyelmes a te szolgáidnak és az Izráelnek, 

a te népednek vétke iránt, tanítsd meg õket a jó útra, amelyen járjanak; és adj esõt a te 

földedre, amelyet örökségül adtál a te népednek. 
 

3. Lukács 13 : 11 (volt)-17 
 
11 ...volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira 

meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. 
 
12 Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: "Asszony, megszabadultál 

betegségedből." 
 
13 És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.  
 
14 Felelvén pedig a zsinagógafõ, haragudva, hogy szombat[nap]on gyógyított Jézus, monda 

a sokaságnak: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jõjjetek azért és 

gyógyíttassátok magatokat, és ne szombatnapon. 
 
15 Felele azért néki az Úr, és monda: Képmutató, szombat[nap]on nem oldja-é el mindenitek 

az õ ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-é itatni? 
 
16 Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e 

feloldani ebből a kötelékből szombaton?"  
 
17 Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült 

mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez. 
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4. I János 2 : 1-5 

 
1 Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van 

Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. 

 
2 És õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért 

is. 

 
3 És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. 

 
4 Aki azt mondja: ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs 

meg az igazság,  

 
5 aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Errõl tudjuk 

meg, hogy õ benne vagyunk; 

 

5.  Jelenések 21: 1 (láttam)-7 

 
1 láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. 

 
2 És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, 

felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. 

 
3. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az 

emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz 

velük; 

 
4 És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, 

sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. 

 
5 És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd 

meg, mert e beszédek hívek és igazak. 

 
6 És ezt mondta nekem: "Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. 

Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.  

 
7 Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. 
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Tudomány és Egészség 
 

1. 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 nem tűnnek, és a bűn, betegség és halál örökre átadják helyüket az 

isteni Szellem tudományos demonstrációjának és Isten lelki, tökéletes emberének. 
 

2. 248 : 26-32 
 

Tökéletes mintaképeket kell alkotnunk gondolatban, és folyamatosan ezekre tekintenünk, 

különben soha nem fogjuk nagyszerű és nemes életekké faragni őket. Hadd uralkodjék bennünk 

az önzetlenség, jóság, irgalom, igazságosság, egészség, szentség, szeretet - a mennyország 

birodalma - és a bűn, betegség és halál csökkenni fognak, mígnem végleg eltűnnek. 
 

3. 166 : 23-32 
 

A kétségbeesett beteg, mivel azáltal nem nyeri vissza egészségét, hogy a fiziológiához és 

higiéniához ragaszkodik, gyakran elhagyja azokat, és csak végszükségben, utolsó menedékként 

fordul Istenhez. A beteg hite az isteni Elmében kisebb, mint a gyógyszerekben, a jó levegőben 

és testgyakorlásban, különben az Elméhez folyamodott volna először. A legtöbb orvosi rendszer 

azt tartja, hogy a hatalom túlsúlya az anyagé, amikor azonban az Elme végül kinyilvánítja 

uralmát a vétek, betegség és halál felett, akkor az ember harmonikusnak és halhatatlannak 

találtatik. 
 

4. 317 : 16-23 
 

Az ember egyénisége nem kevésbé kézzelfogható azért, mert lelki, és mert az élete nem az 

anyag szeszélyének van kiszolgáltatva. Lelki egyéniségének megértése az embert valósabbá és 

rettenthetetlenebbé teszi az igazságban, és lehetővé teszi számára, hogy legyőzze a bűnt, 

betegséget és halált. Urunk és Mesterünk megmutatta magát tanítványainak a sírból való 

feltámadását követően, mint ugyanaz a Jézus, akit a Kálvária tragédiája előtt szerettek. 
 

5. 494 : 15 (Jézus)-24 
 

Jézus demonstrálta a testiség képtelenségét, csakúgy mint a Szellem végtelen képességét, így 

segítve a tévedő emberi érzetet, hogy megmeneküljön saját meggyőződéseitől és biztonságot 

keressen az isteni Tudományban. A helyesen irányított értelem arra szolgál, hogy kijavítsa a 

testi érzékek tévedéseit; de a vétek, betegség és halál valósnak fog tűnni (csakúgy, ahogy az 
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alvás álmának élményei valósnak tűnnek), amíg az ember örök harmóniájának Tudománya 

megtöri illúziójukat a tudományos lét töretlen valóságával. 

 

6. 429 : 31-11 
 

Jézus azt mondta: „Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.” (János 

8:51) Ez a megállapítás nem a lelki életre korlátozott, hanem a létezés minden jelenségére 

kiterjed. Jézus kimutatta (demonstrálta) ezt a haldoklók meggyógyításával és a holtak 

feltámasztásával. A halandó elmének meg kell válnia a tévedéstől, le kell vetnie önmagát 

cselekedeteivel együtt, és akkor megjelenik a halhatatlan emberi mivolt, a Krisztus-eszmény. A 

hit terjessze ki határait és erősítse meg alapját azzal, hogy az anyag helyett a Szellemen 

nyugszik. Amikor az ember feladja a halálban való hiedelmét, akkor gyorsabban halad Isten, az 

Élet és Szeretet felé. A betegségben és halálban való hiedelem, éppoly biztosan, mint a hiedelem 

a vétekben, arra irányul, hogy kizárja az Élet és az egészség igazi érzetét. 
 

7. 543 : 8-16 
 

Az isteni Tudományban az anyagi ember ki van zárva Isten jelenlétéből. Az öt testi érzék nem 

képest tudomást venni a Szellemről. Nem jelenhetnek meg Előtte, és álomországban kell élniük, 

amíg a halandók eljutnak annak megértéséhez, hogy az anyagi élet valamennyi vétkével, 

betegségével és halálával illúzió, amellyel szemben az isteni Tudomány megsemmisítő háborút 

visel. A létezés nagyszerű igazságait soha nem zárja ki a hamisság. 
 

8. 395 : 6-14 
 

Mint a nagyszerű Példaadó, a gyógyítónak úgy kell a betegséghez beszélnie, mint akinek 

hatalma van felette, hagyva, hogy a Lélek uralkodjon a testi érzékek hamis bizonyítékain, és 

érvényesítse igényeit a halandóság és a betegség felett. Ugyanaz az Alapelv gyógyítja mind a 

vétket, mind a betegséget. Amikor az isteni Tudomány felülkerekedik a testi elmébe vetett hiten, 

és az Istenben való hit megsemmisít minden vétekbe és a gyógyítás anyagi módszereibe vetett 

hitet, akkor a bűn, betegség és halál el fog tűnni. 
 

9. 253 : 9-17 
 

Remélem, kedves olvasó, hogy bevezetlek isteni jogaid, égadta harmóniád megértésébe — 

hogy, amint olvasol, látod, hogy (a téves, halandó, anyagi érzeten kívül, melynek nincs hatalma) 

nincs ok, amely képes lenne téged beteggé vagy vétkessé tenni; és remélem, hogy 

felülkerekedsz ezen a hamis érzeten.  Tudva az úgynevezett anyagi érzet hamisságát, 

érvényesítheted előjogodat arra, hogy leküzdd a bűn, betegség és halál hiedelmét. 
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10. 572 : 19-25 
 

A Jelenések könyvében (21:1) olvassuk: — 
 
És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. 
 

A Kinyilatkoztató az emberi tapasztalatban még nem ment át a halálnak nevezett változó 

szakaszon, de már látott egy új eget és egy új földet. 

 

11. 573 : 19 (Szent)-2 

 

Szent János testi érzete a mennyről és a földről eltűnt, és ennek a hamis érzetnek a helyébe a 

lelki érzet lépett, az a szubjektív állapot, amelyben megláthatta az új eget és az új földet, amely 

magában foglalja a valóság lelki eszméjét és tudatát. Ez a Szentírásbeli felhatalmazás arra a 

következtetésre, hogy a létezés ezen felismerése lehetséges volt, és most is lehetséges a létezés 

mostani állapotában az emberek számára, -, hogy itt és most tudatára ébredhetünk a halál a 

szomorúság és a fájdalom megszűnésének.  Ez tényleg az abszolút Krisztusi Tudomány ízelítője. 

Bátorság, szegény szenvedő, mert a létezés ezen valósága biztosan meg fog jelenni valamikor 

valamilyen módon. Nem lesz több fájdalom, és minden könny eltöröltetik. Amikor ezt olvasod, 

emlékezz Jézus szavaira: „Isten országa tibennetek van.”. A lelki tudat tehát jelenlegi lehetőség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.) 

 


