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ARANY SZÖVEG:  PÉLDABESZÉDEK 3 : 19 

 

 
 

„Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját,  
értelemmel erősítette meg az eget.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Zsoltárok 95 : 1-6 

 

 

1. Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!  

 

2. Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!  

 

3. Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött.  

 

4. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi.  

 

5. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta.  

 

6. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. I Mózes 1 : 1, 3-5(első .-ig) , 6, 8 (első .-ig), 9, 10, 26, 27, 31 (első .-ig) 
 
1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. 
 
3 És monda Isten: Legyen világosság: és lõn világosság. 
 
4 Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. 
 
5 És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. 
 
6 Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a 

vizeket. 
 
8 Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. 
 
9 Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy 

láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. 
 
10 Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. 

És látta Isten, hogy ez jó. 
 
26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék 

a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-

mászó mindenféle állatokon. 
 
27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és 

nővé teremtette őket. 
 
31 És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó. 
 

2. Nehémiás 9 :  1, 3, 6, 9, 11, 14, 15 
 
1 Ennek a hónapnak huszonnegyedik napján összegyűltek Izráel fiai, és böjtöltek, zsákba 

öltöztek, és port hintettek magukra. 
 
3 A helyükön állva a nap negyedrészén át olvasták Istenüknek, az Úrnak a törvénykönyvét, 

a negyedrészén át pedig vallást tettek, és leborultak Istenük, az Úr előtt. 
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6 Uram, te vagy egyedül! Te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet 

és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet 

mindnyájuknak. Előtted borul le az ég serege. 
 
9 Megláttad őseink nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottad kiáltásukat a Vörös-

tengernél. 
 
11 A tengert kettéválasztottad előttük, úgyhogy a szárazon vonultak át a tenger közepén. 

Üldözőiket úgy dobtad az örvénybe, mint követ a hatalmas vizekbe. 
 
14 Megismertetted velük szent nyugalomnapodat, és parancsolatokat, rendelkezéseket és 

törvényt adtál nekik szolgád, Mózes által. 
 
15 Az égből adtál nekik kenyeret, amikor éheztek, és a kősziklából fakasztottál vizet, amikor 

szomjaztak. Azt mondtad nekik, hogy menjenek be, és vegyék birtokba azt a földet, 

amelyet esküre emelt kézzel ígértél oda nekik. 
 

3. Lukács 1 : 5-8, 11 (megjelent)-13, 18-20, 24, 25, 57, 62-64 
 
5 Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá 

csoportjából; felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. 
 
6 Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata 

és rendelése szerint. 
 
7 Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előrehaladott korúak 

voltak. 
 
8 Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot 

végzett az Isten előtt, 
 
11 ... megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölőáldozati oltár mellett jobb felől. 
 
12 Zakariás amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. 
 
13 De az angyal így szólt hozzá: "Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: 

feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. 
 
18 Zakariás így szólt az angyalhoz: "Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember 

vagyok, feleségem is előrehaladott korú." 

 
19 Az angyal pedig így válaszolt: "Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. 

Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. 
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20 De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk 

idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek 

végbe nem mennek." 
 
24 E napok után fogant felesége, Erzsébet, aztán elrejtőzött öt hónapra, majd így szólt: 
 
25 "Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye 

gyalázatomat az emberek előtt." 
 
57 Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. 
 
62 Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. 
 
63 Ő táblát kért, és ezt írta rá: "János a neve." Erre mindenki elcsodálkozott. 
 
64 És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és 

áldotta az Istent. 

 

4. Ézsaiás 45 : 5, 8, 12, 18 
 
5 Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül! Én öveztelek föl, noha nem 

ismertél. 
 
8 Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és 

teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az Úr, teremtettem mindezt. 
 
12 Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, 

minden serege az én parancsomra állt elő. 
 
18 Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és 

megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az 

Úr, nincs más! 
 

5.  Jelenések 4: 11  
 
11 "Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, 

mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett". 
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Tudomány és Egészség 
 

1. 295 : 5-8 
 

Isten teremti és kormányozza a világegyetemet, beleértve az embert. Az univerzum szellemi 

ideákkal van tele, amelyeket Ő alakít ki, és azok engedelmesek az őket megalkotó Elmének. 
 

2. 470 : 21-28, 32-5 
 

Isten az ember teremtője, és amint az ember isteni Alapelve tökéletes marad, úgy az isteni idea 

vagy tükröződés, az ember, is tökéletes marad. Az ember Isten lényének kifejez(őd)ése. Ha 

bármikor volt olyan pillanat, amikor az ember nem fejezte ki az isteni tökéletességet, akkor volt 

egy olyan pillanat, amikor az ember nem fejezte ki Istent, és ennek következtében, volt olyan 

idő, amikor Isten ki nem fejezett volt - azaz entitás nélküli. 
 

Isten és az ember, az isteni Alapelv és eszme kapcsolata a Tudományban megsemmisíthetetlen, 

és a Tudomány nem ismer eltérést a harmóniától, sem visszatérést ahhoz, hanem azt állítja, hogy 

az isteni rend, vagyis a lelki törvény, amelyben Isten és mindaz, amit ő teremt, tökéletes és örök, 

változatlan maradt a saját örök történetében. 
 

3. 525 : 22-29 
 

A Teremtés könyvének Tudományában azt olvassuk, hogy Ő látta mindazt, amit teremtett, és az 

„ímé, igen jó” volt. A testi érzékek mást mondanak; és ha a tévedés történelmének ugyanannyi 

figyelmet szentelünk, mint az igazság krónikáinak, a Szentírásbeli feljegyzések a bűnről és 

halálról az anyagi érzékek téves konklúzióinak kedveznek. A bűnt, betegséget és halált éppen 

úgy valóságtól mentesnek kell tekinteni, mint ahogy azok a jótól, Istentől mentesek.  
 

4. 332 : 4 (Atya)-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. 583 : 20-25 
 

TEREMTŐ.  Szellem; Elme; intelligencia; a megelevenítő isteni Alapelve mindennek, ami valós 

és jó; önmagától létező Élet, Igazság és Szeretet; az, ami tökéletes és örök; az anyag és gonosz 

ellentéte, melyeknek nincs Alapelve; Isten, aki mindent alkotott, ami alkotva lett, és aki nem 

alkothatott egy atomot vagy elemet sem, mely Önmagával ellentétes lenne  
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6. 286 : 16-26 

 

A szász nyelvben és még húsz másik nyelvben a jó a kifejezés Istenre. A Szentírás  kijelenti, 

hogy minden, amit Ő alkotott jó, mint Ő maga - jó mind Alapelv, mind idea szerint. Ezért a 

szellemi univerzum jó, és úgy tükrözi Istent, amilyen Ő. 

 

Isten gondolatai tökéletesek és örökkévalók, azok szubsztancia és Élet. Az anyagi és időleges 

gondolatok emberiek, tévedést foglalnak magukban, és mivel Isten, Szellem az egyetlen ok, 

ezért hiányzik belőlük az isteni ok. Az ideiglenes és anyagi nem a Szellem teremtményei. Azok 

csupán a szellemi és örök hamisítványai. 

 

7. 262 : 27-20 

 

A halandó diszharmónia alapja az ember eredetét illető hamis értelmezés. Helyesen kezdeni 

annyi mint helyesen végezni. Minden elgondolás, mely látszólag az aggyal kezdődik, hamisan 

kezdődik. Az isteni Elme a létezés egyetlen oka vagy Alapelve. Az ok nem létezik az anyagban, 

a halandó elmében vagy fizikai formákban. 

 

A halandók egotisták. Az gondolják magukról, hogy önálló munkások, személyes szerzők, sőt, 

kiváltságos eredeztetői valaminek, amit az Istenség nem akart vagy nem tudott megteremteni. A 

halandó elme teremtményei anyagiak. Egyedül a halhatatlan szellemi ember képviseli a teremtés 

igazságát. 

 

Amikor a halandó ember a létezésről való gondolatait egyesíti a szellemivel és csak úgy 

dolgozik, ahogy Isten munkálkodik, akkor nem fog többé a sötétben tapogatózni és a földhöz 

ragaszkodni, mert nem ízlelte meg a mennyországot. A testi hiedelmek becsapnak minket. Az 

embert önkéntelen képmutatóvá teszik - gonoszt eredményezve, amikor jót tenne, torzulást 

formálva, ahol bájt és szépséget körvonalazna, sértve azokat, akiket áldani szeretne. Általános 

félre-teremtő lesz, aki magát félistennek hiszi. Az ő „érintése a reményt porrá változtatja, porrá, 

melyet mindnyájan tapostunk.” A Biblia nyelvén elmondhatná: „Nem a jót cselekszem, amelyet 

akarok; hanem a gonoszt, melyet nem akarnék, azt cselekszem.”  

 

Csak egy teremtő lehet, aki mindent teremtett. 

 

8. 68 : 27-16 

 

A Keresztény Tudomány kibontakozást és nem szaporodást mutat be; semmilyen anyagi 

fejlődést nem mutat ki a molekulától az elméig, hanem az isteni Elme juttatását az ember és a 

világegyetem felé. Amilyen arányban megszűnik az emberi nemzés, olyan arányban lesznek 
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majd lelkileg észlelve az örök, harmonikus lét töretlen láncszemei; az ember nem mint földből 

való, földiként, hanem Istennel együttlétezőként jelenik majd meg.  A tudományos tény, hogy az 

ember és a világegyetem a Szellemből fejlődött ki, és ennek megfelelően szellemi, ugyanolyan 

szilárd az isteni Tudományban, mint a bizonyíték, hogy a halandók csak akkor nyerik el az 

egészség érzetét, amint elveszítik a bűn és betegség érzetét. A halandók soha nem érthetik meg 

Isten teremtését, amíg azt hiszik, hogy az ember alkotó. Az ember csak akkor ismeri meg Isten 

már megalkotott gyermekeit, amikor megérti a létezés igazságát. Ezért van az, hogy a valóságos, 

eszményi ember olyan mértékben jelenik meg, amilyen mértékben az anyagi eltűnik.  Többé 

nem házasodni vagy „férjhez nem adatni” nem zárja le sem az ember folytonosságát, sem az 

ember érzékelését Isten végtelen tervének növekvő számáról. Lelkileg megérteni, hogy csak egy 

teremtő van, Isten, feltárja az egész teremtést, megerősíti a Szentírást, meghozza azt a 

megnyugtató biztonságot, hogy nincs elválás, nincs fájdalom, és hogy az ember haláltalan és 

tökéletes és örök. 

 

9. 502 : 27-5 

 

A teremtő Alapelv — Élet, Igazság és Szeretet — Isten. A világegyetem Istent tükrözi. Csak egy 

teremtő és egy teremtés van. Ez a teremtés a szellemi eszmék és azok azonosságainak 

kibontakozásából áll, melyeket a végtelen Elme fog át, és amelyek örökké visszatükröződnek. 

Ezek az eszmék a végtelenül kicsinytől a végtelenségig terjednek, és a legmagasztosabb eszmék 

Isten fiai és leányai. 

 

 

 

 



 

 

 

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.) 

 


