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TÁRGY—AZ UNIVERZUM, BELEÉRTVE AZ EMBERT,  

  ATOMI ERŐ ÁLTAL FEJLŐDIK-E KI? 

 
 

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!  

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIALECKE  2021. JÚNIUS 20., VASÁRNAPRA                                                                    2.2  

TÁRGY: AZ UNIVERZUM, BELEÉRTVE AZ EMBERT, ATOMI ERŐ ÁLTAL FEJLŐDIK-E KI? 

            

 
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. 
 

LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 148 : 1-5 
 
1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! 
 
2 Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege! 
 
3 Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag! 
 
4 Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben!  
 
5 Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek, 
 

2. Ézsaiás 42 : 5-8 
 
5 Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és 

növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak: 
 
6 Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned 

ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. 
 
7 Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben 

ülőket! 
 
8 Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a 

bálványoknak. 
 

3. Nehémiás 9 :  6 
 
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. 
 

4. Máté 11 : 1, 20-30 
 
1 Amikor Jézus bevégezte a tizenkét tanítvány útbaigazítását, továbbment onnan, hogy 

tanítson és igét hirdessen a városokban. 
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20 Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem 

tértek meg: 
 
21 "Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna 

azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban! 
 
22 Sőt mondom nektek: Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, 

mint nektek. 
 
23 Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni! Mert ha 

Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a 

mai napig. 
 
24 Sőt mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, 

mint neked."   
 
25 Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: "Magasztallak, Atyám, menny és föld 

Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. 
 
26 Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 
 
27 Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát 

sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. 
 
28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én 

megnyugvást adok nektek. 
 
29 Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és 

alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 
 
30 Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” 
 

5. Máté 12 : 46-50 
 
46 Még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert 

beszélni akartak vele. 
 
47 Valaki szólt neki: "Íme, anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled." 

 
48 Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki: "Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? 
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49 Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt: "Íme, az én anyám és az én 

testvéreim! 

 
50 Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én 

anyám." 

 

6. Jeremiás 10 : 10 (az)-13 

 
10 ... az Úr az igaz Isten, élő Isten, örökkévaló Király! Háborgásától megrendül a föld, nem 

bírják el bosszús haragját a népek. 

 
11 Mondjátok meg nekik, hogy az istenek kivesznek a földről és az ég alól. Nem ők alkották 

az eget és a földet. 

 
12 Az Úr ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme 

feszítette ki az eget.  

 
13 Mennydörgő szavára víztömeg támad az égen, felhőt hoz fel a föld széléről; villámokat 

alkot az esőhöz, és szelet bocsát ki kamráiból. 

 

7.  Jelenések 4: 2 (elragadtattam), 4, 10, 11 

 
2 elragadtattam lélekben, és íme, egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. 

 
4 A trónus körül láttam huszonnégy trónt, és a trónusokon huszonnégy vént, amint ott ültek 

fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. 

 
10 leborul a huszonnégy vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön-örökké élőt; 

koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják: 

 
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". 

 

8.  Jelenések 14: 6, 7 
 
6 És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium volt nála, és 

hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és 

nemzetnek; 
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7 és hatalmas hangon így szólt: "Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött 

ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek 

forrásait!" 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 583 : 20 (.-ig), 23 (Alapelv[e])-25 
 

TEREMTŐ. ... Alapelv[e]; Isten, aki mindent alkotott, ami alkotva lett, és aki nem alkothatott egy 

atomot vagy elemet sem, mely Önmagával ellentétes lenne. 
 

2. 295 : 5-15 
 

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. A 

halandó elme a lelkit anyagira változtatná és azután helyreállítaná az ember eredeti énjét, hogy 

megmeneküljön ennek a tévedésnek a halandóságától. A halandók nem olyanok, mint a 

halhatatlanok, akiket Isten saját képére teremtett; minthogy azonban a végtelen Szellem minden, 

a halandó tudat végül is engedni fog a tudományos ténynek és eltűnik, és a lét valódi érzete, 

tökéletesként és örökké érintetlenként, jelenik meg. 
 

3. 539 : 19-20, 27-1 
 

Hamis azt állítani, hogy az Igazság és tévedés keverednek a teremtésben. 
 

Jézus isteni eredete emberi erőnél többet adott számára ahhoz, hogy a teremtés tényeit 

megmagyarázza, és demonstrálja az egy Elmét, amely az embert és a világegyetemet alkotja és 

kormányozza. A teremtés Tudománya, mely oly nyilvánvaló volt Jézus születésében, inspirálta 

legbölcsebb és legkevésbé megértett mondásait, és ez volt az alapja csodálatos 

demonstrációinak. 
 

4. 31 : 4-11 
 

Jézus nem ismert el semmilyen kötődést a testhez. Azt mondta: „Atyátoknak se hívjatok senkit e 

földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.” Ezt a kérdést is feltette: „Ki az én anyám, és 

kik az én testvéreim”, jelezve, hogy azok azok, akik Atyjának akaratát cselekszik. Nincs 

feljegyzés arról, hogy bármely embert atya néven szólított volna. Felismerte, hogy a Szellem, 

Isten, az egyetlen teremtő, és így mindennek az Atyja. 
 



BIBLIALECKE  2021. JÚNIUS 20., VASÁRNAPRA                                                                    2.6  

TÁRGY: AZ UNIVERZUM, BELEÉRTVE AZ EMBERT, ATOMI ERŐ ÁLTAL FEJLŐDIK-E KI? 

            

 
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. 
 

5. 507 : 24-6 
 
A végtelen Elme teremt és kormányoz mindent a mentális molekulától a végtelenségig. 

Mindennek ez az isteni Alapelve Tudományt és művészetet fejez ki az Ő egész teremtésén 

keresztül, valamint az ember és a világegyetem halhatatlanságát. A teremtés mindenkor 

megjelenőben van, és örökké folytatnia kell e megjelenést forrásának kimeríthetetlen 

természetéből.  A halandó érzet megfordítja ezt a megjelenést, és az eszméket anyaginak nevezi. 

Így helytelenül értelmezve az isteni eszme látszólag a halandó embernek nevezett emberi vagy 

anyagi hiedelem szintjére süllyed. A mag azonban csak annyiban van önmagában, amennyiben 

az isteni Elme a Minden, és mindent létrehoz - ahogyan az Elme a sokszorosító, és az Elme 

végtelen eszméje, az ember és a világegyetem, az eredmény. Egy gondolatnak, egy magnak 

vagy egy virágnak az egyedüli intelligenciája vagy szubsztanciája Isten, a teremtője. 
 

6. 547 : 15-30 
 
A halandóságról felrajzolt történetében Darwin evolúciós teóriája saját anyagi alapjairól 

konzisztensebb, mint a legtöbb más elmélet. Röviden ez Darwin elmélete: hogy az Elme saját 

ellentétét, anyagot teremt, és az anyagot felruházza erővel arra, hogy újrateremtse az 

univerzumot beleértve az embert. Az anyagi evolúció magába foglalja, hogy a nagyszerű 

Eredendő Oknak anyagivá kell válnia, majd vagy vissza kell térnie az Elmébe, vagy el kell 

süllyednie a porban és semmiségben. 
 
A Szentírás nagyon szent. Az kell, hogy legyen a célunk, hogy lelkileg értsük meg azt, mert csak 

ezáltal a megértés által nyerhetjük el az igazságot. 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. 
 

7. 135 : 9-10 
 

Egyedül a lelki evolúció érdemes az isteni hatalom gyakorlására. 
 
8. 95 : 30-3 
 

Az anyagi érzet nem tárja fel a létezés tényeit; a lelki érzet azonban az örök Igazsághoz emeli az 

emberi tudatot. Az emberiség lassan halad ki a vétkes érzetből a lelki megértésbe; az attól való 

vonakodás, hogy mindent helyesen tanuljanak meg, láncolja le a kereszténységet. 
 
9. 303 : 10-20 
 

Akármi, ami az Elmét, Életet, Igazságot és Szeretetet tükrözi, az lelkileg fogant és jön világra; 

de az állítás, hogy az ember lelkileg és anyagilag is fogan és fejlődik, vagy hogy Isten és az 

ember által is, ellentmond az örök igazságnak. A korok minden hiábavalósága soha nem fogja 
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ezen két ellentét mindegyikét valóssá tenni. Az isteni Tudomány a fejszét azon illúzió gyökerére 

helyezi, hogy az életet vagy elmét az anyagi test formálja vagy hogy az az anyagi testben van, és 

a Tudomány végül elpusztítja majd ezt az illúziót az összes tévedés önpusztítása és az Élet 

Tudományának üdvözítő megértése által.  

 

10. 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 

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. 

 

11. 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.) 

 


