
 

 

 
VASÁRNAP 2022. JÚNIUS 19. 

 
TÁRGY—AZ UNIVERZUM, BELEÉRTVE AZ EMBERT,  

   ATOMI ERŐ ÁLTAL FEJLŐDIK-E KI? 

 
ARANY SZÖVEG:  MALAKIÁS 2 : 10 

 

 
 

„Nem egy atyánk van-é mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-é minket?” 

 
 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Ézsaiás 42 : 5-9  

    5 Mózes 32:  6  

Zsoltárok 100 : 3  

    Zsoltárok 95 : 6 
 

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. 
 

9.  A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielõtt meglennének, tudatom veletek. 
 

6. Így fizettek-é az Úrnak: balga és értelmetlen nép?! Nem atyád-é õ, aki teremtett? Õ 

alkotott és erõsített meg. 
 

3. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő 

legelőinek juhai vagyunk. 
 

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

 

 

 

LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
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1. Ézsaiás 44 : 24 
 
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; 
 

2. Ézsaiás 43 : 1 (Ne)-3 (!-ig), 10-13, 15 
 
1 Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! 
 
2 Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben 

jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. 
 
3 Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! 
 
10 Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr; és szolgám, akit elválasztottam, hogy 

megtudjátok és higgyetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem 

alkottatott, és utánam nem lesz! 
 
11 Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító! 
 
12 Én hirdettem, és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen [isten] köztetek, és 

ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. 
 
13 Mostantól fogva is én az leszek, és nincs, aki az én kezemből kimentsen; Én cselekszem, 

és ki változtatja azt meg? 
 
15 Én az Úr vagyok, szent [Istene]tek, Izráelnek teremtõje, királyotok. 
 

3. János 1 : 1-5, 10-14 
 
1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 
 
2 Az kezdetben az Istennél volt. 
 
3 Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 
 
4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 
 
5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. 
 
10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: 
 
11 Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be õt. 
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12 Akik pedig befogadák õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, 

akik az õ nevében hisznek; 
 
13 Akik nem vérbõl, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentõl 

születtek. 
 
14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének 

dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 
 
4.  II Korintusiakhoz 1 : 2-4 
 
2 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. 
 
3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és 

minden vígasztalásnak Istene; 
 
4 Aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk 

bármely nyomorúságba [esteket] azzal a vígasztalással, amellyel Isten vígasztal minket. 
 

5. János 5 : 2 (első ,-ig), 5, 8, 9, 15, 16 (első ,-ig), 17-20, 24, 26 
 
2 Van pedig Jeruzsálemben a Juh[kapu]nál egy tó, 
 
5 Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. 
 
8 Jézus azt mondta neki: "Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!"   
 
9 És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat 

volt. 
 
15 Elméne az az ember, és hírül adá a zsidóknak, hogy Jézus az, aki õt meggyógyította. 
 
16 És emiatt üldözõbe vevék a zsidók Jézust, 
 
17 Jézus így szólt hozzájuk: "Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is 

munkálkodom." 

 
18 Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nemcsak megtörte a szombatot, 

hanem saját Atyjának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. 
 
19 Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú 

önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt 

teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon. 
 
20 Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt még nagyobb 

feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. 
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24 Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki 

engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból 

az életre. 
 
26 Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete 

legyen önmagában. 
 

6. Máté 23 : 9-12 
 
9 Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. 
 
10 Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus. 
 
11 Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok.   
 
12 Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. 
 

7. Lukács 10 : 21, 22 
 
21 Azon órában örvendeze Jézus lelkében, és monda: Hálákat adok néked, Atyám, 

mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a 

kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. 
 
22 Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és 

kicsoda az Atya, hanem [csak] a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni. 
 

8. Ézsaiás 51 : 1 (negyedik ,-ig)  
 
1 Hallgassatok reám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek; tekintsetek a 

kõszálra, amelybõl kivágattattatok, 

 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 63 : 5-11 
 

A Tudományban az ember a Szellem sarjadéka. Ősei a szép, a jó és a tiszta. Eredete, nem úgy 

mint a halandóké, nem az állati ösztönben van, és nem megy át anyagi állapotokon mielőtt 

értelmessé válnék. A Szellem az ő létezésének eredendő és végső forrása; Isten az ő Atyja, és az 

Élet a létének törvénye.  
 

2. 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 
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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. 
 

3. 555 : 16-32 
 

Az ember eredetét kutatni, aki Isten visszatükröződése, olyan, mint Isten, az önmagától létező és 

örök eredetét kutatni. Csak a tehetetlen tévedés kísérelné meg, hogy a Szellemet az anyaggal, a 

jót a gonosszal, a halhatatlanságot a halandósággal egyesítse, és ezt az ál-egységet embernek 

nevezze, mintha az ember az Elmének és az anyagnak, az Istenségnek és az emberiségnek is 

sarjadéka volna. A teremtés lelki alapon nyugszik. Elveszítjük a tökéletességről alkotott 

sztenderdünket és az Istenség helyes fogalmát félretesszük, amikor elfogadjuk, hogy a tökéletes 

bármi olyannak a szerzője, ami tökéletlenné válhat, hogy Isten hatalmat ad vétkezni, vagy hogy 

az Igazság képessé tesz a tévedésre. Nagyszerű példánk, Jézus, helyre tudta állítani a létezés 

egyéniesített megtestesülését, amely eltűnni látszott a halálban. Tudván, hogy Isten az ember 

Élete, Jézus képes volt megmutatni magát változatlan formában a keresztrefeszítést követően. 
 

4. 544 : 13-17 
 

A Tudományban sem az Elme nem teremt anyagot, sem az anyag nem teremt elmét. Egyetlen 

halandó elmének sincs hatalma vagy joga vagy bölcsessége, hogy teremtsen vagy hogy 

pusztítson. Minden az egyetlen Elmének, azaz Istennek a kontrollja alatt áll. 
 

5. 262 : 27-6 
 

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. Azt 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. 
 

6. 547 : 19-22 
 

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. 
 

7. 524 : 28-29 
 

Kifejleszthette-e a Szellem saját ellentétét, az anyagot, és képessé tehette-e az anyagot, hogy 

vétkezzen és szenvedjen? 
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8. 69 : 2-7 
 

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. 
 

9. 178 : 8 csak, 18-27 
 

Az örökletesség nem törvény. 
 

A halandó elme, mely az anyagban való érzékelés alapján működik, állati magnetizmus; de ez az 

úgynevezett elme, amelyből minden gonosz ered, ellentmond önmagának, és végül meg kell 

adnia magát az örök Igazságnak, vagy isteni Elmének, melyet a Tudomány fejez ki.   Amilyen 

arányban megértjük a Krisztusi Tudományt, olyan arányban szabadulunk fel az átöröklés, az 

anyagban való elme, vagyis az állati magnetizmus hiedelme alól, és a vétket olyan arányban 

fosztjuk meg képzelt hatalmától, amilyen arányban lelkileg megértjük a halhatatlan lét 

tényállását. 
 

10. 259 : 22-31 
 

A halandó gondolat saját képeit viszi át, és utódját emberi illúziókat követve formálja. Isten, a 

Szellem, lelkileg, nem anyagilag alkot. Az agy vagy anyag soha nem alkotott egy emberi 

fogalmat. A rezgés nem értelem; ennélfogva nem teremtő. A halhatatlan, tiszta, tökéletes és 

maradandó eszméket az isteni Elme közvetíti az isteni Tudomány által, amely a tévedést az 

igazsággal helyesbíti, és lelki gondolatokat követel, isteni fogalmakat, hogy azok harmonikus 

eredményeket hozhassanak létre. 

 

11. 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. 

 

12. 135 : 9-10 

 

Egyedül a lelki evolúció érdemes az isteni hatalom gyakorlására. 

 

13. 264 : 13-31 

 



BIBLIALECKE  2022. JÚNIUS 19., VASÁRNAP                                                                    4.7  
TÁRGY: AZ UNIVERZUM, BELEÉRTVE AZ EMBERT, ATOMI ERŐ ÁLTAL FEJLŐDIK-E KI? 

            

Amint a halandók helyesebb nézeteket nyernek Istenről és emberről, a teremtés számtalan 

tárgya, mely addig láthatatlan volt, láthatóvá válik. Amikor tudatosítjuk magunkban, hogy az 

Élet a Szellem, és soha nincs az anyagban vagy az anyagból, akkor ez a megértés önmagunkban 

való teljességgé válik, mely mindent megtalál Istenben, a jóban, és nincs szüksége más tudatra. 

 

A Szellem és alkotásai a lét egyedüli valóságai. A Szellem mikroszkópja alatt az anyag eltűnik. 

Az Igazság nem támogatja a vétket, a betegséget és halált pedig Jézus - aki bizonyította, hogy 

azok a tévedés formái - legyőzte. A spirituális élet és áldottság a kizárólagos bizonyítékok, 

melyekkel felismerhetjük az igazi létezést, és érezhetjük az elmondhatatlan békét, amely egy 

mindent átfogó szellemi szeretetből fakad. 

 

Mikor megismerjük az utat a Keresztény Tudományban, és felismerjük az ember lelki létezését, 

akkor meglátjuk és megértjük Isten teremtését - a föld, mennyország és az ember minden 

dicsőségét. 
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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.) 

 


