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TÁRGY—ISTEN AZ EGYETLEN OK ÉS TEREMTŐ 

 
 

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, 26, 27, 31 (első .-ig) 
 
1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. 
 
26 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: 

uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, 

ami a földön csúszik-mászik. 
 

27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és 

nővé teremtette őket. 
 
31 És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. 
 

2. 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! 
 

3. Hóseás 11 : 1 
 
1 Még gyermek volt Izráel, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. 
 

4. 2 Mózes 12 : 40 
 
40 Izráel fiai négyszázharminc esztendeig laktak Egyiptomban. 
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5. 2 Mózes 13 : 3 (első .-ig), 18 (Kerülő), 21 
 
3 Mózes ezt mondta a népnek: Megemlékezzél erről a napról, amelyen kijöttél 

Egyiptomból, a szolgaság házából, mert erős kézzel hozott ki onnan benneteket az Úr. 
 
18 Kerülő útra vezette Isten a népet a Vörös-tenger pusztája felé. Hadirendben vonultak el 

Izráel fiai Egyiptomból. 
 
21 Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg 

tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. 
 

6. 2 Mózes 14 : 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 21-23, 26, 28-31 
 
1 Azután így beszélt az Úr Mózeshez: 
 
4 Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom 

dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én 

vagyok az Úr. És így történt. 
 

5 Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak 

és szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a 

szolgálatunkból! 
 
7 Maga mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit, az összes egyiptomi harci kocsit. Három 

ember volt mindegyiken. 
 
8 Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette 

Izráel fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki. 
 
10 A fáraó közeledett. Izráel fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk 

eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izráel fiai az Úrhoz. 
 
13 De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan 

szabadít meg ma az Úr benneteket! Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha 

többé nem fogjátok látni őket. 
 
21 Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé, az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert 

erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgyhogy a víz kettévált. 

 
22 Izráel fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról-balról falként állt. 
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23 Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és bement utánuk a tenger közepébe a fáraó összes 

lova, harci kocsija és lovasa is. 

 
26 Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tenger felé, és a víz visszatér az 

egyiptomiakra, a harci kocsikra és lovasokra. 

 
28 Visszatért a víz, és elborította a harci kocsikat és lovasokat, a fáraó egész haderejét, 

amely utánuk ment a tengerbe. Egy sem maradt meg közülük. 

 
29 Izráel fiai viszont szárazon mentek át a tenger közepén, és a víz falként állt jobbról és 

balról. 

 
30 Így szabadította meg az Úr azon a napon Izráelt Egyiptom hatalmából. És látta Izráel az 

egyiptomiakat holtan a tenger partján. 

 
31 Amikor látta Izráel, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az Úr Egyiptommal, félni 

kezdte a nép az Urat. Hitt az Úrnak és szolgájának, Mózesnek. 

 

7. Hóseás 1 : 10 (lesz) 

 
10 …lesz még annyi Izráel fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet 

megmérni, sem megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik: Nem vagytok 

népem! - ezt mondják: Az élő Isten fiai vagytok! 

 

8. Ézsaiás 43 : 1 (így)-3 (!-ig) 

 
1 így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: 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!  
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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. 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  
 

5. 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.” 
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6. 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 jó 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. 
 

7. 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. 
 

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 

majd lelkileg észlelve az örök, harmonikus lét töretlen láncszemei; az ember nem mint földből 
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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 

Keresztény 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 

 

Keresztény 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.) 

 


