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TÁRGY—ISTEN AZ EGYETLEN OK ÉS TEREMTŐ 

 
 

ARANY SZÖVEG: ZSOLTÁROK 139 : 14 

 

 
 

„Magasztallak téged, mert félelmesen és csodálatosan teremtettél;   

Csodálatosak a te munkáid! és jól tudja ezt az én lelkem.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Ézsaiás 61 : 10, 11  

    Jeremiás 32 :  18, 19 

 

 

10. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába 

öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint 

menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit.  

 

11. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd 

igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára.  

 

18. Aki irgalmasságot cselekszel ezeríziglen, és aki az atyák bûnéért az õ fiaik keblében fizetsz 

meg õ utánok, te nagy Isten, te hatalmas, akinek neve Seregek Ura!  

 

19. Nagy tanácsú és hatalmas cselekedetű, akinek szemei jól látják az ember[ek] fiainak 

minden útait, hogy kinek-kinek megfizess az õ útai szerint, és az õ cselekedeteinek 

gyümölcse szerint; 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. I Mózes 1 : 1, 3, 4, 10, 12, 14 (második ,-ig), 16, 18, 21, 24-26 (második :-ig), 27, 30, 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. 
 
10 Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. 

És látta Isten, hogy ez jó. 
 
12 Hajtott tehát a föld növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és 

gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, 

hogy ez jó. 
 
14 Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a 

nappalt az éjszakától, 
 
16 Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék 

nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka; meg a csillagokat. 
 
18 és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta 

Isten, hogy ez jó. 
 
21 És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó 

élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. 
 
24 Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket: különféle fajta 

barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És úgy történt. 
 
25 Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld 

mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. 
 
26 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: 
 
27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és 

nővé teremtette őket. 
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30 Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, 

amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. 

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

 

2. Ézsaiás 11 : 1, 10  

 
1 Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.     

 
10 És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljőnek a 

pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen. 

 

3. Lukács 4 1 (És Jézus) csak, 17 (arra), 18  

 
1 És Jézus … 

 
17 … arra a helyre nyita, ahol ez vala írva: 

 
18 Az Úrnak lelke [van] én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az 

evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a 

foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon 

bocsássam a lesújtottakat, 

 

4. Máté 4 : 23, 24  

 
23 És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, 

és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és 

mindenféle erõtelenséget a nép között. 

 
24 És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a 

különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és 

gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket. 

 

5. Máté 9 : 18-25  

 
18 Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy fõember eljövén leborula elõtte, mondván: Az én 

leányom éppen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik. 

 
19 És felkelvén Jézus követé õt tanítványaival együtt. 
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20 És ímé, egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván 

hátulról, illeté az õ ruhájának szegélyét. 
 
21 Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. 
 
22 Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott 

téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. 
 
23 És Jézus a fõember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, 
 
24 Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. Az 

emberek azonban kinevették.  
 
25 Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogá annak kezét, és a leányzó 

felkelt. 
 

6. II Korinthusiakhoz 4 : 6, 8, 9, 16-18  
 
6 Mert az Isten, aki szólt: setétségbõl világosság ragyogjon, õ gyújtott világosságot a mi 

szívünkben az Isten dicsõsége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása 

végett. 
 
8 Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk 

kétségbe; 
 
9 üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk; 
 
16 Azért nem csüggedünk; sõt ha a mi külsõ emberünk megromol is, a belsõ mindazáltal 

napról-napra újul. 
 
17 Mert a mi pillanatnyi könnyû szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsõséget szerez 

nékünk;  
 
18 Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, 

a láthatatlanok pedig örökkévalók. 
 

7. Máté 5 : 48  
 
48 Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes. 
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Tudomány és Egészség 
 

1. 85 : 30-32  
 

A nagyszerű Tanító ismerte mind az okot, mind az okozatot, tudta, hogy az igazság 

kommunikálja saját magát, de soha nem ad át tévedést/hibát. 
 

2. 518 : 24-6  
 
Mózes első könyve 1: 31  És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó. Így lett este, 
és lett reggel: hatodik nap. 
 

Az isteni Alapelv vagy Szellem magába foglal és kifejez mindent, és ennélfogva a mindennek 

ugyanolyan tökéletesnek kell lennie, mint ahogyan az isteni Alapelv tökéletes. Semmi sem új a 

Szellem számára. Semmi nem lehet újdonság az örök Elme, minden dolog szerzője, számára, aki 

örökkévalóságtól fogva ismeri Saját eszméit. Az Istenség elégedett volt az Ő munkájával. 

Hogyan lehetett volna más, mint elégedett, hiszen a lelki teremtés az Ő végtelen önállóságának 

és halhatatlan bölcsességének fejleménye, kisugárzása volt? 
 

3. 472 : 24 (Minden)-30  
 

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az amit Ő 

teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik. Tehát, a bűn, betegség vagy halál egyetlen realitása 

az a sajnálatos tény, hogy a valótlanságok az emberi, tévedő hit számára valósnak tűnnek, amíg 

Isten meg nem fosztja azokat álruhájuktól.  Nem igazak, mert nem Istentől valóak. 
 

4. 286 : 21-26  
 

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. 
 

5. 239 : 23-32  
 

A halandó elme az emberi indítékok elismert központja. Anyagi elképzeléseket alakít ki, és 

okozója a test valamennyi diszharmonikus működésének. Ha a cselekvés/működés az isteni 

Elméből ered, a működés harmonikus. Ha az a tévedő halandó elmétől jön, akkor 

diszharmonikus és bűnben, betegségben, halálban végződik. Ez a két ellentétes forrás soha nem 

keveredik eredetben vagy lefolyásban. A tökéletes Elme tökéletességet áraszt, mivel Isten az 
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Elme. A tökéletlen halandó elme saját hasonlatosságait árasztja, amelyről a bölcs azt mondta: 

„Minden hiábavalóság.” 

 

6. 243 : 25-18 
 
Az Igazság nincs a tévedés/hiba tudatában. A Szeretet nem érzékel gyűlöletet. Az Élet nincs 

partnerségben a halállal. Az Igazság, Élet és Szeretet a megsemmisülés törvényei minden tőlük 

különböző számára, mivel Istenen kívül semmi mást nem jelentenek ki. 
 
A betegség, a vétek és halál nem az Élet gyümölcsei. Ezek diszharmóniák, amelyeket az Igazság 

megsemmisít. A tökéletesség nem elevenít meg tökéletlenséget. Minthogy Isten jó és minden 

létezés forrása, Ő nem hoz létre morális vagy fizikai torzulást; tehát az ilyen torzultság nem 

valós, hanem illúzió, a hiba káprázata. Az Isteni Tudomány felfedi ezen nagyszerű tényeket. 

Ezek alapján demonstrálta Jézus az Életet, soha nem félve a hiba bármilyen formájától, sem nem 

engedelmeskedve annak. 
 
Ha az emberről alkotott valamennyi koncepcióinkat abból kellene levezetnünk, amit a bölcső és 

a koporsó között látunk, akkor a boldogságnak és jóságnak nem lenne helye az emberben, és a 

kukacok megfosztanák a testtől; de Pál azt írja: „A Krisztus Jézusban való élet Szellemének 

törvénye megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl.” 
 
A születésen, növekedésen és hanyatláson keresztülmenő ember olyan, mint az állatok és 

zöldségek - a romlás törvényeinek kitettek. Ha az ember por lett volna létezésének kezdeti 

szakaszaiban, akkor elfogadhatnánk a hipotézist, hogy végül ezen kezdetleges állapotába tér 

vissza; de az ember soha nem volt sem több, sem kevesebb, mint ember. 
 
7. 275 : 10-19  
 
Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy 

Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted. Szellem, Élet, Igazság, Szeretet 

egyként léteznek - és Isten Szentírásbeli nevei. Minden szubsztancia, intelligencia, bölcsesség, 

létezés, halhatatlanság, ok és okozat Istenhez tartozik. Ezek az Ő jellemzői, a végtelen, isteni 

Alapelv, Szeretet örök megtestesülései. Semmilyen bölcsesség nem bölcs, csak az Ő 

bölcsessége; semmilyen igazság nem igaz, semmilyen szeretet nem szeretetteli, semmilyen élet 

nem Élet, csak az isteni; semmilyen jó nincs, csak amelyet Isten ad. 
 
8. 205 : 7-12  
 
Mikor kerül az abban való hiedelem tévedése, hogy az élet az anyagban van, és hogy a bűn, 

betegség és halál Isten által teremtettek, leleplezésre? Mikor kerül megértésre, hogy az anyagnak 

sem értelme, sem élete, sem érzékelése nincs, és hogy az ezzel ellentétes hiedelem minden 

szenvedés termékeny forrása? 
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9. 207 : 20-26  
 
Csak egy eredendő ok van. Tehát nem létezhet okozat semmi más okból, és nem lehet valóság 

semmiben, ami nem ebből a nagyszerű és egyedüli okból fakad. A bűn, betegség, kór és halál 

nem tartoznak a létezés Tudományához. Ezek hibák, melyek feltételezik az Igazság, Élet vagy 

Szeretet hiányát. 

 

10. 200 : 16-19  

 

A létezés Tudományának nagy igazsága, hogy a valóságos ember tökéletes és mindig is az volt 

és az lesz, megcáfolhatatlan; hiszen ha az ember Isten képmása, tükröződése, akkor az ember se 

nem visszájára fordított, se nem felforgatott, hanem egyenes és Istenhez hasonlatos. 

 

11. 276 : 17-24  

 

Ha Isten az egyetlen Elmeként és Életként kerül elismerésre, akkor megszűnik minden lehetőség 

a bűnre és halálra. Amikor megtanuljuk a Tudományban, hogyan legyünk tökéletesek amint a 

mi mennyei Atyánk tökéletes, a gondolat új, egészséges csatornákba terelődik - a halhatatlan 

dolgokról való elmélkedés felé és az anyagiságtól elfelé, az univerzum, beleértve a harmonikus 

ember, Alapelvéhez. 

 

12. 476 : 32-5  

 

Jézus a Tudományban a tökéletes embert látta, aki megjelent neki ott, ahol a halandóknak bűnös, 

halandó ember jelenik meg. Ebben a tökéletes emberben a Megváltó Isten saját hasonlatosságát 

látta, és az ember ezen helyes nézete meggyógyította a beteget. Tehát Jézus azt tanította, hogy 

Isten országa érintetlen, univerzális, és hogy az ember tiszta és szent. 

 

13. 205 : 12-13 

 

Isten mindent az Elme által teremtett, és mindent tökéletessé és örökké tett. 

 

 

 

 



 

 

 

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.) 

 


