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TÁRGY - SZUBSZTANCIA 

 
 

ARANY SZÖVEG:  ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 10: 34 

 

 
 

„Néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  ZSOLTÁROK 37 : 3-6, 16, 18, 19 

 

 

3. Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.  

 

4. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.  

 

5. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.  

 

6. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.  

 

16. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága.     

 

18. Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek napjait, és hogy örökségök mindörökké meglesz.  

 

19. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jóllaknak az éhség napjaiban. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. ZSOLTÁROK 36 : 6-10  

 
6 Uram, az égig [ér] a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig! 

 
7 Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, [mint] a nagy mélységek; az embert és barmot te 

tartod meg, Uram! 

 
8 Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak 

árnyékába menekülnek. 

 
9 Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből. 

 
10 Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. 

 

2. Ézsaiás 58 : 10, 11, 13 (Ha-ig), 13 (őt), 14  

 
10 Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a 

setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. 

 
11 És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat 

megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el 

nem fogy. 

 
13 Ha ... őt tiszteled, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, [hamis] beszédet sem 

szólván:  

 
14 Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, 

hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt! 

 

3. Márk 11 : 11 (;-ig)  

 
11 És beméne Jézus Jeruzsálembe, és a templomba; 

 

 

4. Márk 12 : 28-31  
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28 Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésöket hallotta vala, és 

tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezé tőle: Melyik az első minden parancsolatok 

között? 
 
29 Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi 

Istenünk egy Úr. 
 
30 Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből 

és teljes erődből. Ez az első parancsolat. 
 
31 A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más 

ezeknél nagyobb parancsolat. 
 

5. János 6 : 1, 2, 5, 8-13, 15, 25-27, 63  
 
1 Ezek után elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl. 
 
2 És nagy sokaság követé őt, mivelhogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik 

vala a betegeken. 
 
5 Mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, monda 

Filepnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? 
 
8 Monda néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére: 
 
9 Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek? 
 
10 Jézus pedig monda: Ültessétek le az embereket. Nagy fű vala pedig azon a helyen. 

Leülének azért a férfiak, számszerint mintegy ötezren. 
 
11 Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig 

a leülteknek; hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala. 
 
12 Amint pedig betelének, monda az ő tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt 

darabokat, hogy semmi el ne vesszen. 
 
13 Összeszedék azért, és megtöltének tizenkét kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, 

amelyek megmaradtak vala az evők után. 

 
15 Jézus azért, amint észrevevé, hogy jőni akarnak és őt elragadni, hogy királlyá tegyék, 

ismét elvonula egymaga a hegyre. 
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25 És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki: Mester, mikor jöttél ide? 
 
26 Felele nékik Jézus és monda: Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, 

hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok. 
 
27 Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az 

örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az 

Isten. 
 
63 A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok 

néktek, lélek és élet. 
 

6. Márk 16 : 17 (;-ig), 18 (betegekre)  
 
17 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; 
 
18 betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. 
 

7. II Korintusiakhoz 9 : 6-11  
 
6 Azt [mondom] pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. 
 
7 Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű 

adakozót szereti az Isten. 
 
8 Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, 

mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek, 
 
9 Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad. 
 
10 Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket 

és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, 
 
11 Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást 

szerez az Istennek. 

 

 

 

Tudomány és Egészség 
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1. 468 : 17 (Szubsztancia) - 24 

 

A Szubsztancia az, ami örök, és képtelen a disszonanciára és romlásra. Az Igazság, Élet és 

Szeretet a szubsztancia, ahogy az Írás használja ezt a szót a Zsidókhoz írt levélben: A hit pedig a 

reménylett dolgoknak valósága [szubsztanciája], és a nem látott dolgokról való meggyőződés. 

A Szellem az Elme, Lélek vagy Isten szinonimája, az egyetlen igaz szubsztancia. A szellemi 

univerzum, beleértve az egyéni embert,  egy összetett idea, mely a Szellem isteni szubsztanciáját 

tükrözi. 

 

2. 311 : 26-7  

 

A fizikai érzékek által felismert tárgyakban nincs meg a szubsztancia valósága. Ezek csupán 

azok, aminek a haladó hiedelem elnevezi őket. Az anyag, bűn és halandóság elveszítik minden 

feltételezett tudatukat vagy életre vagy létezésre való igényüket, ahogy a halandók levetik az 

életet, szubsztanciát és intelligenciát illető hamis érzetüket. De a lelki, örök embert a halandóság 

ezen fázisai nem érintik meg. 

 

Milyen igaz, hogy bármit is tanulunk meg az anyagi érzékek által, el kell vesznie, mivel az ilyen 

úgynevezett tudást a lét lelki tényei megfordítják a Tudományban. Az bizonyul szubsztanciának, 

amit az anyagi érzet megfoghatatlannak nevez. Ami az anyagi érzékek számára szubsztanciának 

tűnik, semmivé lesz, mint ahogy az érzet-álom eltűnik és a valóság megjelenik. 

 

3. 89 : 32-15  

 

Ha magra van szükség, hogy búzát termesszünk, és búzára, hogy lisztet készítsünk, vagy ha az 

egyik állat eredezteti a másikat, akkor hogyan magyarázhatjuk meg eredeti származásukat? 

Hogyan sokszorozódtak meg a kenyerek és a halak a Galileai tenger partján, méghozzá liszt 

vagy ikra nélkül, amiből a kenyér vagy hal lehetne? 

 

A Föld pályája és az egyenlítőnek nevezett képzeletbeli vonal nem szubsztancia. A Föld 

mozgását és helyzetét egyedül az Elme tartja fenn. Szabadulj meg attól a gondolattól, hogy a 

szubsztancia az anyagban lehet, és a mozgások és átváltozások, melyek most a halandó elme 

számára lehetségesek, éppoly lehetségesnek fognak bizonyulni a test számára. Akkor a létezést 

szellemiként ismerik majd el, és a halál elavult lesz, habár jelenleg némelyek ragaszkodnak 

ahhoz, hogy a halál a halhatatlanság szükséges előjátéka. 

 

4. 467 : 3 (Ennek)-8  

 

Ennek a Tudománynak  az első követelménye: „Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem!”. 

Ez az én a Szellem. A parancsolat tehát ezt jelenti: Ne legyen más intelligenciád, más életed, 



BIBLIA  LECKE  2020. MÁRCIUS 15., VASÁRNAPRA                                                                     6 

TÁRGY: SZUBSZTANCIA 

            

 
Ezt a Biblia Leckét a Plainfield Keresztény Tudós Egyház, Független készítette.  Szentírás Idézeteket és a 

Keresztény Tudomány tankönyvéből, a Mary Baker Eddy által írt Tudomány és Egészség Kulccsal a Szentíráshoz 

című könyvből való Korrelatív Szakaszokat tartalmaz. 
 

más szubsztanciád, más igazságod, más szereteted, csak az, amely lelki. A második hasonló 

ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” 

 

5. 454 : 17-21  

 

Az igazi ösztönző mind a gyógyításban mind a tanításban az Isten és ember iránti szeretet. A 

Szeretet inspirálja, világítja meg, jelöli ki és irányítja az utat. A megfelelő indíték szárnyakat ad 

a gondolatnak és erőt és szabadságot a beszédnek és cselekvésnek. 

 

6. 494 : 10-19  

 

Az Isteni Szeretet mindig kielégített és mindig ki fog elégíteni minden emberi szükségletet. Nem 

helyes azt képzelni, hogy Jézus a gyógyító isteni hatalmat csak néhány kiválasztott számára és 

csak egy korlátozott időszakra demonstrálta, mivel az isteni Szeretet az egész emberiséget 

minden órában ellátja minden jóval. 

 

A kegyelem csodája nem csoda a Szeretet számára. Jézus demonstrálta a testiség képtelenségét, 

csakúgy mint a Szellem végtelen képességét, így segítve a tévedő emberi érzetet, hogy 

megmeneküljön saját meggyőződéseitől és biztonságot keressen az isteni Tudományban. 

 

7. 25 : 22-31  

 

Bár a nagy Tanító demonstrálta a bűn és betegség feletti uralmát, semmiképpen nem mentett fel 

másokat az alól, hogy megadják saját tiszteletük megkövetelt bizonyítékát. Ő az irányításukon 

dolgozott, hogy demonstrálhassák ezt az erőt, ahogyan ő tette, és megérthessék annak isteni 

Alapelvét. A Tanítóba vetett feltétlen hit és mindaz az érzelgős szeretet, amellyel 

elhalmozhatjuk, önmagában nem tesz minket az ő követőivé. El kell indulnunk, és hasonlóan 

kell cselekednünk, különben nem kamatoztatjuk mindazon Mesterünk által ránk hagyott 

nagyszerű áldásokat, amelyekért Ő dolgozott és szenvedett. A Krisztus istenisége Jézus 

emberiességében nyilvánult meg. 

 

8. 8 : 22-24  

 

Ha elfordulunk a szegénytől, akkor nem vagyunk készek arra, hogy elnyerjük a jutalmat Attól, 

aki áldja a szegényeket. 

 

9. 9 : 5-13 (;-ig), 17-24  
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Minden imádság próbája ezen kérdések válaszában rejlik: Jobban szeretjük-e felebarátunkat 

emiatt a kérés miatt? Folytatjuk-e régi önzésünket, megelégedve azzal, hogy imádkoztunk 

valami jobbért, miközben kéréseink őszinteségének nem adjuk bizonyítékát azáltal, hogy 

imádságunkkal következetességben élünk? Ha az önzést felváltotta a kedvesség, akkor 

felebarátunkra önzetlenül tekintünk majd, és áldjuk azokat, akik átkoznak minket;  

 

„Szere[ted] azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és 

teljes erődből”? Ez a parancsolat sokat magába foglal, még valamennyi csupán anyagi érzékelés, 

vonzalom és imádás feladását is. Ez a Kereszténység El Doradója. Magába foglalja az Élet 

Tudományát, és csak a Szellem isteni irányítását ismeri el, amelyben a Lélek a mesterünk, és az 

anyagi érzetnek és emberi akaratnak nem lesz helye. 

 

10. 79 : 29-3  

 

Az Elme-tudomány arra tanít, hogy a halandóknak nem kell „[meg]restül[niük] a 

jótéteményben”. A jótétemények során elűzi a fáradtságot.  Alkotónk szolgálatában az 

ad(akoz)ás nem szegényít el minket, sem nem gazdagít a visszatartás.  Az igazság megértésének 

arányában van erőnk, és az erőnk nem csökken attól, hogy az igazságnak hangot adunk. 

 

11. 518 : 13-19  

 

Isten az Önmagára vonatkozó kisebb eszmét összekötésként adja a nagyobbhoz, és cserébe a 

magasabb eszme mindig megvédi az alacsonyabbat. A lelki gazdagok egy nagy testvériségben 

segítik a szegényeket, ahol mindenkinek ugyanaz az Alapelve vagy Atyja; és áldott az az ember, 

aki látja testvérének szükségét és ellátja azt, saját javát egy másikéban keresve. 

 

12. 570 : 14-21, 23-25 

 

Elfogulatlan elmék milliói - az Igazság egyszerű keresői, a pusztában szomjazó elcsigázott 

vándorok - várnak a megpihenésre és szomjuk oltására és virrasztanak. Adj nekik egy pohár 

hideg vizet Krisztus nevében, és soha ne tarts a következményektől. Mi lenne, ha a régi sárkány 

új áradást küldene, hogy megfullassza a Krisztus-eszmét? Üvöltésével sem a te hangodat nem 

tudja elfojtani, sem nem tudja a világot újra a káosz és ősi éjszaka mély vizeibe süllyeszteni. ... 

Azok, akik készek az áldásra, amelyet átadsz, köszönetet fognak mondani. A vizek 

elcsendesíttetnek, és a Krisztus parancsol majd a hullámnak. 

 



 

 

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. pont  4 

 

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. pont  1 

 

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. pont  6 

_____________________ 

 

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.) 

 


