
 
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. 
 

 

 

 
VASÁRNAP 2021. JÚLIUS 4. 

 
 

TÁRGY—ISTEN 

 
 

ARANY SZÖVEG:  ZSOLTÁROK 19 : 1 

 

 
 

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét,  

kezének munkájáról beszél a menny.”  

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Zsoltárok 18 : 31-36 

 

 

31. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá 

menekülnek. 

 

32. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? 

 

33. Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. 

 

34. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem. 

 

35. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. 

 

36. Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, jobbod támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 
1. Ézsaiás 61 : 10, 11 
 
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. 
 
2. 2 Sámuel 22 : 1 (Dávid)-7, 14-22 
 
1 Dávid ennek az éneknek a szavait mondta el az Úrnak, amikor az Úr kimentette őt 

minden ellenségének és Saulnak a kezéből. 
 
2 Így mondta: Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, 
 
3 Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, 

menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. 
 
4 Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.  
 
5 Mert körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent engem. 
 
6 A sír kötelei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám. 
 
7 Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta 

hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott. 
 
14 Dörög az Úr az égben, mennydörög a Felséges. 
 
15 Kilőtte nyilait és szétszórta, kiröpítette villámait. 
 
16 Láthatóvá vált a tengernek a medre, föltárultak a világ alapjai az Úr dorgálásától, haragos 

szele fúvásától. 
 
17 Lenyúlt a magasból és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. 

 
18 Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek voltak nálam. 
 
19 Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. 
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20 Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. 
 
21 Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem. 
 
22 Hiszen vigyáztam az Úr útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent. 
 

3. Ézsaiás 12 : 2-6 
 
2 Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, 

megszabadított engem. 
 
3 Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. 
 
4 Azon a napon ezt mondjátok majd: Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét! Adjátok 

tudtára a népeknek nagy tetteit! Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos! 
 
5 Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr, tudja meg ezt az egész föld! 
 
6 Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje! 
 

4. I Krónikák 14 : 8-17 
 
8 Amikor meghallották a filiszteusok, hogy Dávidot egész Izráel királyává kenték, 

felvonultak a filiszteusok mindnyájan, hogy megkeressék Dávidot. Meghallotta ezt 

Dávid, és kivonult ellenük. 
 
9 A filiszteusok megérkeztek, és ellepték a Refáim-völgyet. 
 
10 Ekkor megkérdezte Dávid az Istent: Fölvonuljak-e a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e 

őket? Az Úr ezt felelte neki: Vonulj föl, kezedbe adom őket! 
 
11 Fölvonultak tehát Baal-Perácimba, és megverte ott őket Dávid. Akkor ezt mondta Dávid: 

Áttört az Isten az én ellenségeimen az én kezem által, mint a víz szokott a gáton! Ezért 

nevezték el azt a helyet Baal-Perácimnak. 

 
12 A filiszteusok otthagyták isteneiket, Dávid pedig azt parancsolta, hogy égessék el azokat. 

 
13 Később ismét ellepték a filiszteusok a völgyet. 

 



BIBLIALECKE  2021. JÚLIUS 4., VASÁRNAPRA                                                                    3.4  

TÁRGY: ISTEN 

            

 
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. 
 

14 Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki: Ne vonulj közvetlenül 

utánuk, hanem kerüld meg őket, és a szederfák irányából támadj rájuk. 

 
15 És ha majd lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki a harcra, mert 

előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát. 

 
16 Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki, és vágták a filiszteusok seregét 

Gibeóntól Gézerig. 

 
17 Dávidnak híre ment minden országban, és az Úr rettegést keltett iránta valamennyi nép 

között. 

 

5.  Jelenések 21: 2 (én)-7 

 
2 ...én János, a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az 

Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. 

 
3 Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az 

emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz 

velük; 

 
4 És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, 

sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. 

 
5 És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd 

meg, mert e beszédek hívek és igazak. 

 
6 És ezt mondta nekem: "Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. 

Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.  

 
7 Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 472 : 24 (Minden)-26 

 

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

teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik. 

 



BIBLIALECKE  2021. JÚLIUS 4., VASÁRNAPRA                                                                    3.5  

TÁRGY: ISTEN 

            

 
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. 
 

2. 465 : 8-1 

 

Kérdés: Mi az Isten? 

Válasz: Isten testetlen, isteni, legfelsőbb, végtelen Elme, Szellem, Lélek, Alapelv, Élet, Igazság, 

Szeretet. 

 

Kérdés: Ezek a kifejezések rokonértelműek-e? 

Válasz: Azok. Egyetlen abszolút Istenre vonatkoznak. Feladatuk az is, hogy kifejezzék az 

Istenség természetét, lényegét és teljességét. Isten sajátosságai az igazságosság, irgalmasság, a 

bölcsesség, a jóság és így tovább. 

 
Kérdés: Van-e egynél több Isten vagy Alapelv? 
Válasz: Nincs.  Az Alapelv és eszméje egy, és ez az egy Isten, a mindenható, mindentudó és mindenütt 

jelenlévő Lény, és visszatükröződése az ember és a világegyetem. 

 

3. 275 : 20-24 

 

Az isteni metafizika, amint a lelki megértés előtt feltárul, egyértelműen azt mutatja, hogy 

minden Elme, és hogy az Elme Isten, mindenhatóság, mindenütt jelenlét, mindenttudás - azaz 

minden hatalom, minden jelenlét, minden Tudomány. Ennélfogva, a valóságban minden az 

Elme megnyilvánulása. 

 

4. 469 : 25-10 

 

Szem elől veszítjük a mindenhatóság jelentőségét, amikor azután, hogy beismerjük, hogy Isten, 

vagy a jó, mindenütt jelenlévő és minden hatalom birtokosa, még mindig azt hisszük, hogy 

létezik egy másik, gonosznak nevezett erő. Ez a hiedelem, hogy egynél több Elme van, olyan 

ártalmas az isteni hittudományra, mint az ókori mitológiai és a pogány bálványimádás. Egy 

Atyával, mégpedig Istennel, az emberek mind testvérek lennének; és egy Elmével, amely Isten, 

vagyis a jó, az emberek testvérisége Szeretetből és Igazságból állna, amelynek egységes 

Alapelve és lelki hatalma volna, ami az isteni Tudományt alkotja. Az egynél több elme 

feltételezett létezése volt a bálványimádás alapvető tévedése. Ez a tévedés feltételezte a lelki 

hatalom elvesztését, hogy elvész az Élet lelki jelenléte mint végtelen, hasonlótlanság nélküli 

Igazság, és hogy elvész a Szeretet mint örökké jelenvaló és egyetemes. 

 

5. 130 : 7-14 
 

Hiábavaló becsmérlően beszélni az isteni Tudományról, amely minden diszharmóniát 

megsemmisít, amikor demonstrálni tudod a Tudomány ténylegességét. Nem bölcs kételkedni 

abban, hogy a valóság tökéletes harmóniában van Istennel, az isteni Alapelvvel - ha a megértett 
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és demonstrált Tudomány el fog pusztítani minden diszharmóniát - minthogy elismered, hogy 

Isten mindenható, mivel ebből az előzményből következik, hogy a jó és annak édes összhangja 

teljhatalommal bírnak. 
 

6. 102 : 12-15 
 

A bolygóknak éppoly kevéssé van hatalmuk az ember felett, mint Alkotója felett, mert Isten 

kormányozza a világegyetemet; az embernek azonban, aki Isten hatalmát tükrözi vissza, hatalma 

van az egész föld seregei felett. 
 

7. 275 : 6-19 
 

Az isteni Tudomány kiindulópontja, hogy Isten, a Szellem a Minden-a-mindenekben, és hogy 

nincs más hatalom vagy Elme - hogy Isten a Szeretet, és ezért Ő az isteni Alapelv. 
 

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. 2 : 15-2 
 

Az ima nem változtathatja meg a létezés Tudományát, de arra irányul, hogy összhangba hozzon 

bennünket azzal. A jóság elnyeri az Igazság demonstrációját. A kérés, hogy Isten mentsen meg 

bennünket, nem minden, amire szükség van. Az isteni Elméhez való puszta könyörgés szokása, 

ahogy valaki egy emberi lénynek könyörög, állandósítja azt a hiedelmet, hogy Isten emberi 

módon körülhatárolt - egy tévedést, mely gátolja a lelki növekedést. 
 

Az Isten a Szeretet. Kérhetjük-e Őt, hogy több legyen? Az Isten intelligencia. 

Felvilágosíthatjuk-e a végtelen Elmét bármiről, amit Ő maga nem értett meg? Azt várjuk, hogy 

megváltoztatjuk a tökéletességet? Könyörögjünk-e többért a nyílt forrásnál, amely többet ont 

magából, mint, amit mi elfogadunk? A kimondatlan kívánság valóban közelebb hoz minket 

minden létezés és boldogság forrásához. 
 

Kérni Istent, hogy legyen Isten, hiábavaló ismétlés. Isten „tegnap és ma és örökké ugyanaz”; és 

Ő, aki változhatatlanul igaz, igazat fog cselekedni, anélkül, hogy hivatására emlékeztetnék. 
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9. 467 : 9-13 

 

Alaposan meg kellene érteni, hogy valamennyi embernek egy Elméje van, egy Istene és Atyja, 

egy Élete, Igazsága és Szeretete. Az emberiség olyan mértékben válik tökéletessé, ahogyan ez a 

tény egyértelmű lesz, a háborúk megszűnnek és az emberek igaz testvérisége kialakul. 

 

10. 340 : 15-29 

 

„Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.” (2 Mózes 20:3)   Az Első Parancsolat a 

legkedvesebb szövegem. Kifejezi a Keresztény Tudományt. Tanítja Isten, Szellem, Elme hármas 

egységét; azt fejezi ki, hogy az embernek ne legyen más szelleme vagy elméje, mint Isten, az 

örök jó, és hogy minden embernek egy Elméje kell legyen. Az Első Parancsolat isteni Alapelve 

a lét Tudományának alapja, amely által az ember demonstrálja az egészséget, szentséget és örök 

életet. Egyetlen végtelen Isten, a jó, egyesíti az embereket és nemzeteket, alkotja az emberek 

testvériségét, véget vet a háborúknak, beteljesíti a Szentírást, „Szeresd felebarátodat mint 

tenmagadat”, megsemmisíti a pogány és Keresztény bálványimádást - mindazt, ami rossz a 

társadalmi, polgári, büntető, politikai és vallási kódexekben, egyenlővé teszi a nemeket, 

érvényteleníti az emberen lévő átkot, és nem hagy semmit, ami vétkezhet, szenvedhet, 

büntethető vagy elpusztítható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.) 

 


