
VASÁRNAP 2022. MÁJUS 8.

TÁRGY—ÁDÁM ÉS A BUKOTT EMBER

ARANY SZÖVEG:  I MÓZES 1 : 27, 28

„Teremté tehát az Isten az embert az ő saját képére, És megáldá Isten õket,”

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Apostolok Cselekedetei 17 : 24-28 
Rómaiakhoz 11 :  33, 36

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.

33. Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen 
kikutathatatlanok az õ ítéletei s kinyomozhatatlanok az õ útai!

36. Mert õ tõle, õ általa és õ reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsõség mindörökké. Ámen.
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ
A Biblia

1. I Mózes 1 : 1-4 (második ,-ig), 26-28, 31 (első .-ig)

1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.

2 A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a 
vizek fölött.

3 És monda Isten: Legyen világosság: és lõn világosság.

4 Látta Isten, hogy a világosság 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.

28 Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek 
be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön 
mozgó minden élőlényen!

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

2. Jakab 1 : 17

17 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától 
száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

3. I Mózes 2 : 6, 7 (első .-ig), 21, 22

6 Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét.

7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába.

21 Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik 
oldalbordáját, és húst tett a helyére.
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22 Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez.

4. I Mózes 3 : 16, 17 (:-ig), 19

16 Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal 
szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.

17 Az embernek pedig monda:

19 Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból 
vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

5. I János 4 : 1, 4, 6 

1 Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentõl 
vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.

4 Ti az Istentõl vagytok fiacskáim, és legyõztétek azokat; mert nagyobb az, aki bennetek 
van, mint az, aki e világban van.

6 Mi az Istentõl vagyunk: aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az Istentõl, nem 
hallgat reánk. Errõl ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét. 

6. Máté 15 : 21-31

21 És elmenvén onnét Jézus, Tirus és Sidon vidékeire tére.

22 És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, 
Dávidnak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az ördögtõl gonoszul gyötörtetik.

23 Õ pedig egy szót sem felele néki. És az õ tanítványai hozzá menvén, kérik vala õt, 
mondván: Bocsásd el õt, mert utánunk kiált. 

24 Õ pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz.

25 Az asszony pedig odaérvén, leborula elõtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem!

26 Õ pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.

27 Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az 
õ uroknak asztaláról aláhullanak.
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28 Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te 
akaratod szerint. És meggyógyula az õ leánya attól a pillanattól fogva. 

29 És onnét távozva, méne Jézus a Galilea tengere mellé; és felmenvén a hegyre, ott leüle.

30 És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magokkal sántákat, vakokat, némákat, 
csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezék õket a Jézus lábai elé; és meggyógyítá õket,

31 Úgy hogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák 
megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsõíték Izráel Istenét.

7. I Korintusiakhoz 15 : 22-25

22 „Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is 
mindnyájan megeleveníttetnek.”

23 Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő 
eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.

24 De ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az mindenektõl 
megfeddetik, mindenektõl megítéltetik,

25 És ilyen módon az õ szívének titkai nyilvánvalókká lesznek; és így arczra borulva imádja 
az Istent, hirdetvén, hogy bizonynyal az Isten lakik ti bennetek.

8. I János 3 : 1-3

1 Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek 
neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte 
meg őt.

2 Szeretteim, most vagyunk Isten gyermekei, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé 
leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Õ hozzá; mert meg 
fogjuk õt látni, amint van.

3 És akiben megvan ez a reménység Õ iránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen Õ 
is tiszta.

Tudomány és Egészség

1. 516 : 28 (Isten)-29

Isten az embert Saját képére teremtette, hogy visszatükrözze az isteni Szellemet.
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2. 545 : 10-11

Az ember, Isten által teremtve, uralmat kapott az egész föld felett.

3. 258 : 9-15, 27-30

Az ember több, mint egy anyagi forma benne egy elmével, amelynek meg kell szabadulnia 
környezetétől azért, hogy halhatatlan legyen. Az ember végtelenséget tükröz, és ez a 
visszatükrözés Isten igaz eszméje.

Isten az emberben a végtelen eszmét fejezi ki, amely örökké fejleszti önmagát terjeszkedve és 
egyre magasabbra emelkedve egy határtalan alapról.

Minthogy az ember sohasem születik és sohasem hal meg, Isten kormányzása alatt az örök 
Tudományban lehetetlen volna az ember számára, hogy lebukjon magas rangjáról.

4. 282 : 28-31

Mindaz, ami az ember bukására, Isten ellentétére vagy Isten hiányára mutat, az Ádám-álom, 
amely sem nem Elme, sem nem ember, mert nem az Atyától született.

5. 579 : 15 (második ;-ig), 16 (a jónak)-17 (első ;-ig)

ÁDÁM.  Tévedés; egy hamisság; ... a jónak - Istennek és az Ő teremtésének - az ellentéte;

6. 580 : 21-27

Az Ádám név a hamis feltevést képviseli, hogy az Élet nem örök, hanem kezdete és vége van; 
hogy a végtelen betér a végesbe, az értelem átmegy értelmetlenségbe, és hogy a Lélek az anyagi 
érzetben tartózkodik; hogy a halhatatlan Elme anyagot eredményez, az anyag pedig halandó 
elmét; hogy az egyetlen Isten és teremtő betért abba, amit teremtett, és azután eltűnt az anyag 
ateizmusában.

7. 306 : 32-6

Minden emberi diszharmóniának az Ádám-álom volt a szülője, a mély alvás, amelyből az a 
téveszme származott, hogy élet és értelem az anyagból ered és abba tér vissza. Ez a 
panteisztikus tévedés, vagy úgynevezett kígyó, még mindig ragaszkodik az Igazság 
ellenkezőjéhez, azt mondva: „Olyanok lésztek, mint az Isten”, vagyis: én olyan valóságossá és 
örökké teszem a tévedést, mint amilyen az Igazság. 

8. 307 : 11 (Én)-14
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„... Én szellemet helyezek abba, amit anyagnak hívok, és az anyag éppolyan élőnek kell tűnjön, 
mint Isten, a Szellem, aki Maga az egyetlen Élet.” 

Ez a tévedés bebizonyította magáról, hogy tévedés.

9. 523 : 3-13

Hamis alapja miatt a homály párája, melyet a tévedés alakított ki, elmélyíti a hamis igényt, és 
végül kijelenti, hogy Isten ismeri a tévedést és hogy a tévedés javíthat az Ő teremtésén. Noha az 
Igazság szöges ellentétjét mutatja, a hazugság igazságnak állítja magát. Az anyag teremtményei 
a párából vagyis hamis igényből vagy megtévesztésből jelennek meg, és nem a mennyezetből, 
vagyis a megértésből, amelyet Isten az igaz és hamis között épít.  A tévedésben minden alulról, 
nem felülről jön. Minden anyagi mítosz, a Szellem tükröződése helyett.

10. 214 : 9-17

Ádám, akit a Szentírás a porból formáltként mutat be, egy szemléltető lecke az emberi elme 
számára. Az anyagi érzékek, mint Ádám, az anyagban erednek és a porba térnek vissza - értelem
nélkülinek bizonyulnak. Úgy tűnnek el, ahogyan megjelentek, mivel ezek még mindig a lét 
tévedése és nem a lét igazsága. Amikor megtanuljuk, hogy a lelki érzet, és nem az anyagi az, 
amely az Elme benyomásait az ember számára közvetíti, akkor a létezés megértésre kerül, és 
harmonikusnak találtatik.

11. 338 : 30 (Ádám)-32

Ádám nem az eszményi ember volt, akiért a földet Isten megáldotta. Az eszményi ember a 
megfelelő időben feltárásra került, és Krisztus Jézusként ismerték.

12. 259 : 6-21

Az isteni Tudományban, az ember Isten hű képmása. Az isteni természet legjobban Krisztus 
Jézusban fejeződött ki, aki a halandókra Isten igazabb tükröződését vetette és magasabbra 
emelte az életüket, mint amit szegényes gondolat-mintáik megengedtek - gondolatok, amelyek 
az embert bukottként, betegként, bűnösként és halandóként jelenítették meg. A tudományos 
létezés és isteni gyógyítás Krisztushoz hasonló megértése magába foglalja a tökéletes Alapelvet 
és eszmét - tökéletes Istent és tökéletes embert - mint a gondolkodás és demonstrálás alapját.
Ha az ember egyszer tökéletes volt, de most elveszítette a tökéletességét, akkor a halandók 
sohasem látták az emberben Isten visszatükrözött képét. Az elveszett képmás nem képmás. Az 
igazi hasonlatosság nem veszhet el az isteni visszatükröződésben. Ezt értve, Jézus azt mondta: 
„Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”

13. 470 : 16-20, 32-5
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Isten gyermekeinek csak egy Elméjük van. Hogyan válhat a jó gonosszá, amikor Isten, az ember
Elméje, soha nem vétkezik? A tökéletesség mértéke eredetileg Isten és az ember volt. 
Leszállította-e Isten a saját színvonalát, és elbukott-e az ember?

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.

14. 473 : 26 (,-ig), 28

Jézus mondásait demonstrációra alapozta, .... Ő bizonyította, amit tanított. Ez a Kereszténység 
Tudománya. Jézus bizonyította, hogy az Alapelv, amely meggyógyítja a beteget és kiűzi a 
tévedést, isteni.

15. 476 : 29 (Jézus)-5

Jézus ezt mondta: „Az Isten országa ti bennetek van” azaz az Igazság és a Szeretet uralkodnak a 
valóságos emberben, ami megmutatja, hogy az ember mint Isten képe nem bukott, hanem örök. 
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.

16. 200 : 9-19

Az Élet most független az anyagtól, mindig is az volt, és mindig is az lesz; mivel az Élet Isten, 
és az ember Isten gondolata, mely nem anyagilag, hanem lelkileg formáltatott, és nincs 
hanyatlásnak és pornak alávetve.   A Zsoltáríró azt mondta: „Úrrá tetted őt kezeid munkáin, 
mindent lábai alá vetettél.”
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.
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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!

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.)
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