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VASÁRNAP 2020. JÚNIUS 21. 

 
 

TÁRGY—AZ UNIVERZUM, BELEÉRTVE AZ EMBERT,  

   ATOMI ERŐ ÁLTAL FEJLŐDIK-E KI? 

 
 

ARANY SZÖVEG:  MÁTÉ 23 : 9 

 

  
„Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok,  

aki a mennyben van.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Apostolok Cselekedetei 17 : 22-28 
 
 

22. Előállva pedig Pál az Areopágosznak közepére, monda: Athéni férfiak, minden 

tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. 
 

23. Mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre 

ez vala ráírva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt 

hirdetem én néktek. 
 

24. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és 

földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. 
 

25. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő 

ád mindeneknek életet, leheletet és mindent; 
 

26. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész 

színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait; 
 

27. Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony 

nincs messze egyikőnktől sem: 
 

28. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották 

némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Jób 33 : 4  
 
4 Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet. 
 

2. Ézsaiás 44 : 23, 24 
 
23 Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei, ujjongva 

énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa; mert megváltá az Úr Jákóbot, és Izráelben 

megdicsőíti magát. 
 
24 Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva: Én vagyok az Úr, aki mindent 

cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól; 
 

3. Ézsaiás 45 : 2, 3, 12, 13 (második ,-ig) 
 
2 Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érczajtókat összetöröm, és 

leütöm a vaszárakat. 
 
3 Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy 

én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izráel Istene. 
 
12 Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, 

minden serege az én parancsomra állt elő. 
 
13 Én támasztottam őt fel igazságban, és minden útait egyengetem, 
 

4. 1 Mózes 16 : 1 (;-ig) 
 
1 És Szárai, az Ábrám felesége nem szüle néki; 
 

5. 1 Mózes 17 : 1, 2, 5, 6, 15-17, 19, 21 
 
1 Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda 

néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. 
 
2 És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen 

megsokasítlak téged. 
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5 És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert 

népek sokaságának atyjává teszlek téged. 
 
6 És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. 
 
15 És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, 

mert Sára az ő neve. 
 
16 És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké; 

nemzetek királyai származzanak ő tőle. 
 
17 Ekkor arcára borúla Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajon száz esztendős 

embernek lesz-é gyermeke? avagy Sára kilencven esztendős lévén, szülhet-é? 
 
19 Az Isten pedig monda: Kétség nélkül a te feleséged Sára szül néked fiat, és nevezed 

annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele örökkévaló 

szövetségül az ő magvának ő utána. 
 
21 Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, kit néked szül Sára ez időben a 

következő esztendőben. 
 

6. 1 Mózes 21 : 1-3, 5 
 
1 Az Úr pedig meglátogatá Sárát, amint mondotta vala, és aképpen cselekedék az Úr 

Sárával, amiképpen szólott vala. 
 
2 Mert fogada Sára az ő méhében, és szûle fiat Ábrahámnak az ő vénségében, abban az 

időben, melyet mondott vala néki az Isten. 
 
3 És nevezé Ábrahám az ő fiának nevét, aki néki született vala, akit szült vala néki Sára, 

Izsáknak: 
 
5 Ábrahám pedig száz esztendős [vala], mikor születék néki az ő fia Izsák. 
 

7. Jób 38 : 3-7, 31, 32 
 
3 Nosza övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem! 
 
4 Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat! 

 
5 Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a merőzsinórt? 
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6 Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét;  
 
7 Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának? 
 
31 Összekötheted-é a fiastyúk szálait; a kaszáscsillag köteleit megoldhatod-é? 
 
32 A hajnalcsillagot előhozhatod-é az ő idejében, avagy a gönczölszekeret forgathatod-é 

fiával együtt? 
 

8. Jób 37 : 16, 17, 23 
 
16 Tudod-é, hogy miként lebegnek a felhők, [vagy] a tökéletes tudásnak csudáit [érted-é?] 
 
17 Miképpen melegülnek át ruháid, mikor nyugton van a föld a déli széltől? 
 
23 Mindenható! Nem foghatjuk meg őt; nagy az ő hatalma és ítélő ereje, és a tiszta igazságot 

el nem nyomja.  
 

9. Márk 3 : 7, 8 
 
7 Jézus pedig elméne tanítványaival a tenger mellé; és nagy sokaság követé őt Galileából 

és Júdeából, 
 
8 És Jeruzsálemből és Idumeából és a Jordánon túlról; és a Tirus és a Sidon környékiek is, 

amikor hallották, hogy miket mível vala, nagy sokasággal jövének ő hozzá. 
 

10. Márk 4 : 35-41 
 
35 Azután monda nékik azon a napon, amint este lőn: Menjünk át a túlsó partra. 
 
36 Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt, úgy amint a hajóban vala; de más hajók is 

valának vele. 
 
37 Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy 

már-már megtelék. 

 
38 Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt és mondának néki: 

Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? 

 
39 És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a 

szél, és lőn nagy csendesség. 
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40 És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? 

 
41 És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, 

hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki? 

 

11. Ámosz 5 : 1 (!-ig), 8  

 
1 Halljátok meg ezt az igét! 

 
8 Ő alkotta a Fiastyúkot és a Kaszás-csillagot. Ő változtatja reggelre a homályt, és sötét 

éjszakává a nappalt. Szól a tenger vizének, és kiönti azt a szárazföldre: az Úr az ő neve. 

 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 516 : 9-23 

 

Isten minden dolgot az Ő saját hasonlatosságára formál. Az Élet a létezésben, az Igazság az 

igazságosságban, Isten jóságban tükröződik, amelyek saját békéjüket és állandóságukat osztják 

meg. A Szeretet, önzetlenségtől átitatva, mindent szépségben és fényben fürdet. A fű a lábunk 

alatt, csendesen kiáltja „A szelídek öröklik a földet.” Az egyszerű szamócafa édes lehelletét 

küldi az mennybe. A hatalmas szikla árnyat és menedéket nyújt. A napsugár megcsillan a 

templomkupoláról, bepillant a börtöncellába, besurran a betegszobába, megélénkíti a virágot, 

megszépíti a tájat, áldja a földet. Az ember, az Ő hasonlatosságára teremtve, birtokolja és 

tükrözi Isten egész föld felett való uralmát. Férfi és nő, Istennel együtt létezőként és örökként 

mindörökre kifejezik megdicsőült kvalitásban a végtelen Atya-Anya Istent. 

 

2. 509 : 16-28 

 

Isten formálja és népesíti be az univerzumot. A lelki megértés fénye a végtelenséget csak 

megcsillantja, ahogy a csillagköd is az űr mérhetetlenségét jelzi. 

 

Az úgynevezett ásványi, növényi és állati szubsztanciák most éppúgy nem függenek az időtől és 

az anyagi szerkezettől, mint amikor „a hajnalcsillagok együtt örvendezének”. Az Elme 

teremtette a növényt mielőtt „még semmiféle mezei növény sem vala a földben”.  A lelki 

felemelkedés periódusai az Elme teremtésének napjai és évszakai, melyekben a szépség, fenség, 

tisztaság és szentség - igen, az isteni természet, megjelenik az emberben és az univerzumban, 

hogy soha el ne tűnjék. 
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3. 295 : 6-8 
 

Az univerzum szellemi ideákkal van tele, amelyeket Ő alakít ki, és azok engedelmesek az őket 

megalkotó Elmének. 
 

4. 332 : 4 (Atya-Anya)-8 
 

Atya-Anya az Istenség neve, ami jelzi gyengéd kapcsolatát az Ő szellemi teremtményével. 

Ahogyan az apostol szavakban kifejezte, melyeket egy klasszikus költőtől idézett helyeselve: 

„Mert mi is az Ő nemzetsége vagyunk.” 
 

5. 257 : 12-21 
 

Az Elme az Ő saját hasonlatosságát eszmékben teremti, és egy eszme szubsztanciája nagyon 

messze áll attól, hogy az értelem nélküli anyag állítólagos szubsztanciája legyen. Így az Atya 

Elme nem az anyag atyja. Az anyagi érzékek és emberi fogalmak a lelki eszméket anyagi 

hiedelmekké fordítanák, és azt mondanák, hogy egy emberszerű isten az esőnek az atyja, aki 

„szülte a harmat cseppjeit”, aki előhozza „a hajnalcsillagot ... az ő idejében”, és forgatja „a 

göncölszekeret ... fiával együtt”, a végtelen Alapelv - más szóval az isteni Szeretet - helyett. 
 

6. 547 : 25-32 
 

A világegyetem, beleértve az embert, valós elmélete nem anyagi történetben, hanem lelki 

fejlődésben áll. Az ihletett gondolat felhagy az univerzum anyagi, érzéki és halandó elméletével, 

és a szellemit és halhatatlant fogadja el. 
 

A Szentírásnak ez a szellemi megértése az, amely az emberiséget kiemeli a betegségből és 

halálból, és amely a hitet inspirálja. 
 

7. 119 : 1-18 
 

Amikor az anyagot bizonytalan szellemi hatalommal ruházzuk fel - azaz, amikor elméleteinkben 

ezt tesszük, hiszen, nem vagyunk képesek az anyagot olyan dologgal felruházni, amivel nem 

rendelkezik és amelyet nem is képes birtokolni - megtagadjuk a Mindenhatót, mivel ezen teóriák 

két dolog közül az egyikhez vezetnek. Vagy feltételezik az anyag önmagából való kialakulását 

és önkormányzását, vagy különben úgy vélik, hogy az anyag a Szellem terméke. A dilemma 

egyik oldalát megragadni, és az anyagot olyannak tekinteni, aminek saját magában és magából 

eredő hatalma van, annyi, mint kihagyni a teremtőt az Ő saját világegyeteméből; míg a dilemma 

másik oldalát elfogadni és Istenre az anyag teremtőjeként tekinteni, nem csak annyit jelent, hogy 

Őt tesszük felelőssé minden fizikai és erkölcsi szerencsétlenségért, de hogy Őt mindezek 
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forrásának nyilvánítjuk, ezáltal bűnőssé téve Őt abban, hogy folyamatos zűrzavart tart fenn a 

természeti törvény formájában és nevében.  

 

Bizonyos értelemben Isten azonos a természettel, de ez a természet szellemi és nem anyagban 

kifejezett. 

 

8. 171 : 12-16 

 

Az Elme ellenőrzése az univerzum felett, ideértve az embert, a továbbiakban már nem nyitott 

kérdés, hanem demonstrálható Tudomány. Jézus az isteni Alapelvet és a halhatatlan Elme erejét 

azáltal illusztrálta, hogy betegséget és bűnt gyógyított és lerombolta a halál alapjait. 

 

9. 151 : 23-24 

 

Az isteni Elme, mely az embert teremtette, fenntartja az Ő saját képét és hasonlatosságát. 

 

10. 134 : 26-30 

 

Jézus azt mondta: „Tudtam, hogy Te mindig hallasz engem”, és feltámasztotta Lázárt a halálból, 

lecsillapította a vihart, meggyógyította a betegeket, járt a vízen. Isteni felhatalmazás van arra, 

hogy a szellemi erőnek az anyagi ellenállás feletti felsőbbségében higgyünk. 

 

11. 124 : 14-31 

 

A világegyetemet, mint ahogy az embert, isteni Alapelvéből, Istenből kiindulva kell értelmezni a 

Tudománnyal, akkor megérthető; de ha a fizikai érzékek alapján magyarázzák, mint amely 

növekedésnek, érettségnek és romlásnak van alávetve, a világegyetem, mint az ember is, egy 

talány és annak is kell maradnia. 

 

Az adhézió, kohézió és vonzás az Elme tulajdonságai. Az isteni Alapelvhez tartoznak, és annak 

a gondolati erőnek az egyensúlyát támasztják alá, amely a Földet pályájára állította és azt 

mondta a büszke hullámnak „Eddig jőjj és ne tovább.” 

 

A Szellem minden dolog élete, szubsztanciája és folytonossága. Erőkön lépkedünk. Vond el 

őket, és a teremtésnek össze kell omlania. Az emberi tudás anyagi erőknek hívja őket, de az 

isteni Tudomány kinyilvánítja, hogy azok teljesen az isteni Elméhez tartoznak, ebben az 

Elmében rejlenek, és így visszahelyezi őket jogos otthonukba és osztályozásukba. 

 

12. 121 : 24-32 
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A Nap a központi nyugalom, ami a naprendszerünket illeti, és a Föld a napot kerüli meg évente 

egyszer, miközben naponta fordul saját tengelye körül. 

 

Ez jelzi, hogy a csillagászati rend az isteni Alapelv működését utánozza; és a világegyetem, 

Isten tükröződése, ezáltal közelebb kerül a szellemi tényhez, és kapcsolódik az isteni 

Tudományhoz, ahogyan az az univerzum örök kormányzásában megmutatkozik. 

 

13. 503 : 9-17 

 

Az isteni Alapelv és idea lelki harmóniát képeznek — mennyországot és örökkévalóságot. Az 

Igazság univerzumában az anyag ismeretlen. A tévedés egyetlen feltételezése sem jut be oda. Az 

isteni Tudomány, Isten Igéje, a tévedés felszínén ülő sötétségnek azt mondja: „Isten a Minden-a-

mindenekben”, és a Szeretet örökké jelenlévő világossága beragyogja a világegyetemet. Innen 

az örök csoda, hogy a végtelen tér Isten ideáival van benépesítve, melyek számtalan lelki 

formában tükrözik Őt vissza. 

 

14. 331 : 16-17 

 

Isten világegyetemében minden Őt fejezi ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

Keresztény 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 

 

Keresztény 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.) 

 


