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TÁRGY —VALÓSÁG 

 
 

ARANY SZÖVEG:  MÁTÉ 4 : 17 

 

 
 

„Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:   Jelenések 21: 1, 3-5, 7 

 

 
1 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs 

többé. 

 

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 letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem 

jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az korábbi dolgok elmúltak." 

 

5. Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. 

 

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

A Biblia 
 

1. Máté 4 : 23 (Jézus) csak 

 
23 Jézus… 

 

2. Máté 5 : 1 (látta) (második ,-ig), 2 

 
1 ... látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre,  

 
2 És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: 

 

3. Máté 7 : 21 

 
21 Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; 

hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 

 

4. Máté 13 : 24 (Hasonlatos)-30 

 
24 Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az õ földébe jó magot vetett; 

 
25 De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az õ ellensége és konkolyt vete a búza közé, 

és elméne. 

 
26 Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is. 

 
27 A gazda szolgái pedig elõállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-

e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly? 

 
28 Õ pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának 

néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? 

 
29 Õ pedig monda: Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát 

is kiszaggatjátok. 

 
30 Hagyjátok, hogy együtt nõjjön mind a kettõ az aratásig, és az aratás idején azt mondom 

majd az aratóknak: Szedjétek össze elõször a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy 

megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csûrömbe. 
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5. Máté 13 : 10-23 (második „terem”-ig) 

 
10 A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban? 

 
11 Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek 

országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. 

 
12 Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik; de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amije 

van. 

 
13 Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem 

nem értenek. 

 
14 És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne 

értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek: 

 
15 Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket 

behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne 

értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. 

 
16 A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak. 

 
17 Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és 

nem látták; és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották. 

 
18 Ti halljátok meg azért a magvetõ példázatát. 

 
19 Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljõ a gonosz és elkapja azt, 

ami annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett. 

 
20 Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, 

 
21 de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés 

támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. 

 
22 Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság 

csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. 
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23 Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az ígét; aki gyümölcsöt is terem, és 

terem.  
 

6. Máté 10 : 1, 5-8, 16-20, 22, 40 
 
1 Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, 

hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. 
 
5 Ezt a tizenkettõt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne 

menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be; 
 
6 Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz. 
 
7 Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. 
 
8 Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, 

űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. 
 
16 Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a 

kígyók, és szelídek, mint a galambok.     
 
17 Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak 

zsinagógáikban, 
 
18 sőt helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam, tanúbizonyságul nekik és a 

pogányoknak. 
 
19 Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit 

mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. 
 
20 Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok. 
 
22 És gyûlöletesek lesztek, mindenki elõtt az én nevemért; de aki mindvégig megáll, az 

megtartatik. 
 
40 Aki titeket befogad, engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem 

küldött. 

 

7. János 3 : 27 (Az) 
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27 Az ember semmit sem kaphat, hanem ha a mennybõl adatott néki. 

 

8. Máté 5 : 6, 8, 10, 12 (második ,-ig)  

 
6 Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek. 

 
8 Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. 

 
10 Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. 

 
12 Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, 

 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 275 : 10-14 

 

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. 

 

2. vii : 13-18 

 

Eljött a gondolkodók ideje. Az Igazság, doktrínáktól és hagyományos rendszerektől függetlenül, 

kopog az emberiség kapuján. Megelégedés a múlttal és az anyagiasság hűvös konvencionalitása 

felmorzsolódnak. Isten nem ismerése már nem gázlókő a hithez többé.  

 

3. 95 : 19-22, 28-32 

 

Örömmel fogadjuk a tudás gyarapodását és a tévedés végét, mert még az emberi feltalálásnak is 

meg kell legyen a maga ideje, és azt akarjuk, hogy ezt az időt a Krisztusi Tudomány kövesse az 

isteni valósággal. 

 

Kábító káprázatoktól elringatva, a világ a gyermekkor bölcsőjében alszik, és átálmodozza az 

órákat. Az anyagi érzet nem tárja fel a létezés tényeit; a lelki érzet azonban az örök Igazsághoz 

emeli az emberi tudatot. 

 

4. 109 : 32-7 
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A Szellem három nagy igazsága, a mindenhatóság, a mindenütt jelenvalóság, a mindentudás - a 

Szellem, amely minden hatalommal bír, minden teret betölt, minden Tudományt alkot - örökre 

ellentmond a hiedelemnek, hogy az anyag tényleges lehet. Ezek az örök igazságok feltárják az 

ősi létezést mint Isten teremtésének ragyogó valóságát, amelyben mindazt, amit Ő teremtett, 

jónak nyilvánít az Ő bölcsessége. 

 

5. 472 : 24 (Minden)-3 

 

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

teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik. Tehát, a bűn, betegség vagy halál egyetlen realitása 

az a sajnálatos tény, hogy a valótlanságok az emberi, tévedő hit számára valósnak tűnnek, amíg 

Isten meg nem fosztja azokat álruhájuktól.  Nem igazak, mert nem Istentől valóak. A Keresztény 

Tudományban azt tanuljuk, hogy a halandó elme vagy test minden diszharmóniája illúzió, mely 

sem valósággal, sem azonossággal nem bír, bár valósnak és azonosnak tűnik. 

 

6. 335 : 27-31 

 

A valóság lelki, harmonikus, változhatatlan, halhatatlan, isteni, örök. Semmi sem lehet 

valóságos, harmonikus vagy örök, ami nem lelki. A vétek, betegség és a halandóság a Szellem 

feltételezett ellentétei, és ezeknek a valóság ellentmondásainak kell lenniük. 

 

7. 186 : 11-5 

 

A gonosz egy tagadás, mivel az a jó távolléte. Semmi, mert a valaminek a hiánya. Valótlan, 

mivel Isten, a mindenható és mindenütt jelenlévő távollétét feltételezi. Minden haladónak meg 

kell tanulnia, hogy a gonosznak sem hatalma, sem valósága nincs. 

 

A gonosz követelőző. Így szól: „Én egy valós lény vagyok, aki legyőzi a jót.” Ennek a 

hamisságnak meg kell fosztania a gonoszt minden igényétől. A gonosz egyetlen hatalma abban 

áll, hogy saját magát elpusztítsa. Soha nem tud elpusztítani egyetlen jottányi jót sem. A gonosz 

minden próbálkozása, hogy a jót elpusztítsa kudarcot vall, és csak elősegíti a gonosztevő végső 

megbüntetését. Ha ugyanolyan valóságot engedünk a diszharmóniának, mint a harmóniának, 

akkor a diszharmónia ugyanolyan tartós igényt tart ránk, mint a harmónia. Ha a gonosz 

ugyanolyan valós, mint a jó, akkor a gonosz szintén halhatatlan. Ha a halál ugyanolyan valós, 

mint az Élet, akkor a halhatatlanság mese. Ha a fájdalom ugyanolyan valós, mint a fájdalom 

hiánya, akkor mindkettőnek öröknek kell lennie; és így a harmónia nem lehet a létezés törvénye. 
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A halandó elme tudatlan saját magát illetően, különben sohasem csalhatná meg önmagát. Ha a 

halandó elme tudná, hogy legyen jobb, akkor jobb lenne. Mivel hinnie kell valamiben saját 

magán kívül, az anyagot emeli trónra mint istenséget. Az emberi elme kezdettől fogva 

bálványimádó volt, más istenei voltak, és az egy Elménél több elmében hitt. 

 

Minthogy a halandók még a halandó létezést sem értik, milyen tudatlanoknak kell lenniük a 

mindentudó Elméről és az Ő teremtményeiről.  

 

8. 122 : 1-7 

 

A fizikai érzékek bizonyítéka gyakran az ellenkezőjére fordítja a létezés valódi Tudományát, és 

ezzel diszharmónia uralmát hozza létre - látszólagos erőt tulajdonítva a bűnnek, betegségnek és 

halálnak; de az Élet nagyszerű törvényei, helyesen értve, legyőzik a tévedés ezen hármasát, 

megcáfolják hamis tanúit, és feltárják a mennyország birodalmát - a harmónia tényleges uralmát 

a földön. 

 

9. 590 : 1-3 

 

MENNYORSZÁG  KIRÁLYSÁGA.  Az isteni Tudományban a harmónia uralma; a tévedhetetlen, 

örök és mindenható Elme birodalma; a Szellem atmoszférája, ahol a Lélek a legfelsőbb. 

 

10. 242 : 9-14 

 

Csakis egy út vezet a mennyországba, harmóniába, és a Krisztus az isteni Tudományban 

megmutatja nekünk ezt az utat. Ez az út pedig, nem ismerni semmilyen más valóságot - nem 

tudni mást az életről - mint a jót, Istent és az Ő visszatükröződését, és felülemelkedni az érzékek 

úgynevezett fájdalmain és gyönyörein. 

 

11. 503 : 9-15 

 

Az isteni Alapelv és idea lelki harmóniát képeznek — mennyországot és örökkévalóságot. Az 

Igazság univerzumában az anyag ismeretlen. A tévedés egyetlen feltételezése sem jut be oda. Az 

isteni Tudomány, Isten Igéje, a tévedés felszínén ülő sötétségnek azt mondja: „Isten a Minden-a-

mindenekben”, és a Szeretet örökké jelenlévő világossága beragyogja a világegyetemet. 

 

12. 560 : 11-19 

 

Az emberi érzék számára a nagy csoda az isteni Szeretet, és a létezés nagy szükséglete 

megszerezni mindannak az igaz eszméjét, ami az emberben a mennyek országát alkotja. Ezt a 
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célt soha nem tudjuk elérni, amíg gyűlöljük felebarátunkat vagy hamisan értékelünk bárkit, akit 

Isten az Ő igéjének hirdetésére kijelölt. Ismételten, a legfelsőbb látható eszme helyes érzete 

nélkül soha nem tudjuk megérteni az isteni Alapelvet. 

 

13. 291 : 13-18 

 

A mennyország nem egy hely, hanem az Elme isteni állapota, amelyben az Elme valamennyi 

megnyilvánulása harmonikus és halhatatlan, mert ott nincs vétek, az embert pedig olyannak 

találják, mint akinek nincs saját igazsága, hanem „az Úr értelmé[nek]” birtokában van, amint a 

Szentírás mondja. 

 

14. 207 : 27 csak 

 

A szellemi valóság a tudományos tény mindenben. 

 

15. 372 : 14-17 

 

Amikor az ember a Keresztény Tudományt teljesen demonstrálja, tökéletes lesz. Nem tud bűnt 

elkövetni, szenvedni, nem lehet az anyagnak alávetve, sem nem lehet engedetlen Isten 

törvényének. Ezért olyan lesz, mint az angyalok a mennyben. 

 

 



 

 

 

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 4. 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.) 

 


