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TÁRGY - SZUBSZTANCIA 

 
 

ARANY SZÖVEG: ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 11: 1 

 

  
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága [szubsztanciája],   

és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: PÉLDABESZÉDEK 3 : 1, 5, 6, 9, 10, 13, 16 

 

 

1. Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, 

 

5. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! 

 

6. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. 

 

9. Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjébõl. 

 

10. Eképpen megtelnek a te csûreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtóid. 

 

13. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. 

 

16. Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség.  
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 23 : 1, 6 
 
1 Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 
 
6 Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,  

s az Úr házában lakozom hosszú ideig. 
 

2. II Királyok 4 : 8, 12 (!-ig), 14, 15 (Amikor), 16-26, 32-37 
 
8 Egyszer Elizeus elment Súnémba. Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalni szokta 

őt, hogy ott egyék. Ezért ahányszor csak arra járt, betért oda, hogy nála egyék. 
 
12 Majd ezt mondta Géhazinak, a szolgájának: Hívd ide ezt a súnémi asszonyt!  
 
14 Elizeus ezt mondta: Mégis mit tehetnék érted? Géhazi közbeszólt: Hiszen nincs fia, a 

férje meg öreg.  
 
15 Amikor odahívta, az megállt az ajtóban. 
 
16 Elizeus így szólt: Egy év múlva fiút ölelsz. Az asszony így felelt: Ugyan, uram, Isten 

embere, ne ámítsd szolgálódat! 
 
17 De teherbe esett az asszony, és fiút szült egy év múlva, abban az időben, amelyet Elizeus 

megmondott neki. 
 

18 Amikor felnőtt a gyermek, egy alkalommal kiment az apjához, az aratókhoz. 
 
19 Egyszer csak azt mondta az apjának: Jaj a fejem, a fejem! Az apja meghagyta a 

szolgájának, hogy vigye el az anyjához. 
 
20 Az föl is vette, és elvitte az anyjához; annak a térdén feküdt délig, akkor meghalt. 
 
21 Az anya fölment, és lefektette az Isten emberének az ágyára, rázárta az ajtót, és elment. 

 
22 Odahívta a férjét, és így szólt: Küldj ide egy szolgalegényt meg egy szamarat, hadd 

siessek az Isten emberéhez, aztán visszatérek.  
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23 És az monda: Miért mégy õ hozzá, ma nincs sem újhold, sem szombat? Felele az: Csak 

hagyd rám! 

 
24 És megnyergelé a szamarat, és monda a szolgának: Hajtsd és siess, ne késlelj engem a 

menésben, hanem ha mondándom néked. 

 
25 És elmenvén, juta az Isten emberéhez a Kármel hegyére. És mikor meglátá õt az Isten 

embere távolról, monda Géházinak, az õ szolgájának: Ímé a Súnemita ez! 

 
26 Fuss, kérlek, eleibe, és kérdezd meg tõle, ha békességben van-é mind õ, mind az õ férje, 

mind az õ gyermeke? Monda az: Békességben! 

 
32 Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt az ágyán. 

 
33 Bement, bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az Úrhoz. 

 
34 És az [ágyra] felhágván, a gyermekre feküdt, és az õ száját a gyermek szájára tevé, 

szemeit szemeire, kezeit kezeire, és ráborult, és megmelegedék a gyermek teste. 

 
35 Azután felállott, és egyszer alá és fel járt a házban, majd újra felment és reáborult. Akkor 

a gyermek prüsszente vagy hétszer, és felnyitá szemeit a gyermek. 

 
36 Ő pedig odahívta Géhazit, és azt mondta: Hívd ide a súnémi asszonyt! Az odahívta, és 

amikor odament hozzá, így szólt: Viheted a fiadat. 

 
37 Az asszony, odamenve, a lábához esett, a földre borult, azután vette a fiát és elment. 

 

3. Máté 14 : 14-21 

 
14 És kimenvén Jézus, láta nagy sokaságot, és megszáná õket, és azoknak betegeit 

meggyógyítá. 

 
15 Mikor pedig estveledék, hozzá menének az õ tanítványai, mondván: Puszta hely ez, és az 

idõ már elmúlt; bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek 

magoknak eleséget. 
 
16 Jézus pedig monda nékik: Nem szükség elmenniök; adjatok nékik ti enniök. 
 
17 Azok pedig mondának néki: Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két halunk. 
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18 Õ pedig monda: Hozzátok azokat ide hozzám. 
 
19 És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a fûre, vevé az öt kenyeret és két 

halat, és szemeit az égre emelvén, hálákat ada; és megszegvén a kenyereket, adá a 

tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. 
 
20 És mindnyájan evének, és megelégedének; és felszedék a maradék darabokat, tizenkét 

teli kosárral. 
 
21 Akik pedig ettek vala, mintegy ötezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken 

kívül. 
 

4. Lukács 20 : 1 
 
1 És lõn azok közül a napok közül egyen, mikor õ a népet tanítá a templomban, és az 

evangyéliomot hirdeté, elõállának a fõpapok és az írástudók a vénekkel egybe, 
 

5. Lukács 21 : 1-4 
 
1 És mikor feltekintett, látá, hogy a gazdagok hányják az õ ajándékaikat a perselybe. 
 
2 Láta pedig egy szegény özvegy asszonyt is, hogy abba két fillért vete. 
 
3 És monda: Igazán mondom néktek, hogy e szegény özvegy mindenkinél többet vete: 
 
4 Mert mind ezek az õ fölöslegükbõl vetettek Istennek az ajándékokhoz: ez pedig az õ 

szegénységébõl minden vagyonát, amije volt, oda veté. 
 

6. Zsoltárok 147 : 5, 10, 11, 14 
 
5 Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa. 
 
10 Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik; 

 
11 Az õt félõkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. 
 
14 Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. 
 

7. Filippiekhez 4 : 19, 20 
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19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Õ gazdagsága szerint 

dicsõségesen a Krisztus Jézusban. 
 
20 Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsõség mind örökkön örökké. Ámen. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 468 : 16-24 
 

Kérdés: — Mi a szubsztancia? 

Válasz. — A Szubsztancia [lényeg] 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. 335 : 7 (A Szellem)-8 (második .-ig), 12-15 
 

A Szellem, Isten, teremtett mindent Önmagában és Önmagából.  Szellem soha nem teremtett 

anyagot. ... A Szellem az egyetlen szubsztancia, a láthatatlan és oszthatatlan Isten. A szellemi és 

örök dolgok lényegiek. Az anyagi és időleges dolgok lényegtelenek. 
 

3. 123 : 11-15 
 

Az Elme igazsága meggyőzően mutatja meg, hogy hogyan van az, hogy az anyag látszólag van, 

de még sincs. Az isteni Tudomány, ami a fizikai elméletek fölé emelkedik, kizárja az anyagot, a 

dolgokat gondolatokká oldja, és az anyagi érzék tárgyait lelki eszmékre cseréli. 
 

4. 278 : 3-11 (második .-ig), 28-5 
 

Az isteni metafizika az anyagot semmivé magyarázza. A Szellem az egyetlen szubsztancia és 

tudat, melyet az isteni Tudomány elismer. Az anyagi érzékek ellenkeznek ezzel, de anyagi 

érzékek nincsenek, mivel az anyagnak nincs elméje. A Szellemben nincs anyag, csakúgy, ahogy 

az Igazságban nincs tévedés, és a jóban nincs gonosz. A gondolat, hogy valódi szubsztancia-

anyag létezik, mely a Szellem ellentéte, hamis feltevés. A Szellem, Isten végtelen, minden. A 

Szellemnek nem lehet ellentéte. 

 

Minden, amit bűnnek, betegségnek és halálnak hívunk, egy halandó hiedelem. Az anyagot 

tévedésként definiáljuk, mivel az az élet, szubsztancia és intelligencia ellentéte. Az anyag, 
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halandóságával, nem lehet szubsztanciális, ha a Szellem szubsztanciális és örök. Melyiknek 

kellene szubsztanciának lennie számunkra - a tévesnek, változónak és meghalónak, a 

változékonynak és halandónak, vagy a tévedhetetlennek, változtathatatlannak és öröknek? Az Új 

Testamentum szerzője egyértelműen az elme minőségeként írja le a hitet, mint „a  reménylett 

dolgoknak valósága [lényege]”. 

 

5. 23 : 16-20 

 

Ha a hit csupán hiedelem, akkor ingaként leng a semmi és a valami között, állandóság nélkül. 

Ha a hit lelki megértéssé fejlődött, ez a Szellemtől nyert bizonyíték, mely megdorgál 

mindenfajta vétket és megalapozza Isten követelményeit. 

 

6. 206 : 15-31 

 

Az Istennek emberhez való tudományos viszonyában megállapíthatjuk, hogy bármi, ami áldás 

egy ember számára, az minden és mindenki számára áldás, ahogyan Jézus azt megmutatta a 

kenyerekkel és halakkal - mivel a Szellem, nem az anyag az ellátás forrása. 

 

Küld-e Isten betegséget, vagy néhány rövid évre adja-e a gyermeket az anyának, hogy azután a 

halál által elvegye? Újrateremti-e Isten azt, amit már megteremtett? A Szentírás ebben a 

kérdésben határozott, kijelenti, hogy Isten műve elvégeztetett, semmi sem új Isten előtt, és hogy 

műve jó volt. 

 

Lehet-e születés vagy halál az ember számára, aki Isten lelki képe és hasonlatossága? Ahelyett, 

hogy Isten betegséget és halált küldene, Ő megsemmisíti azokat, és világosságra hozza a 

halhatatlanságot. A mindenható és végtelen Elme hozott létre mindent, és magába foglal 

mindent. Ez az Elme nem követ el hibákat és javítja ki utólag őket. Isten nem okozza, hogy az 

ember vétkezzen, beteg legyen vagy meghaljon. 

 

7. 475 : 28 csak 

 

Az ember képtelen a bűnre, betegségre és halálra.  

 

8. 300 : 28-29 következő oldal 

 

A világegyetem visszatükrözi és kifejezi az isteni szubsztanciát vagy Elmét, ezért Isten csakis a 

lelki világegyetemben és a lelki emberben látható, miként a nap a belőle áradó napsugárban 

látható. Isten csak abban mutatkozik meg, amely Életet, Igazságot, Szeretet tükröz - igen - amely 

világosan megmutatja Isten jellemzőit és erejét, ahogy az emberi képmás mely a tükörre vetül, 

megismétli a tükör előtt álló személy színét, formáját, cselekményét. 
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Kevesen értik, hogy a Krisztusi Tudomány mit ért a visszatükröződés szón. A halandó, anyagi 

ember önmaga előtt szubsztanciának tűnik, de érzete tévedést foglal magába, és így az anyagi és 

időleges. 

 

Másrészről, a halhatatlan, lelki ember tényleg szubsztanciális, és az örök szubsztanciát, a 

Szellemet tükrözi, amiben a halandók reménykednek. Ő visszatükrözi az istenit, amely az 

egyetlen és örök entitást képezi. Ez a visszatükrözés a halandó érzet számára 

transzcendentálisnak tűnik, mivel a lelki ember szubsztancialitása felülmúlja a halandó látást, és 

csakis az isteni Tudomány által tárul fel. 

 

Minthogy Isten a szubsztancia és az ember az isteni képmás és hasonlatosság, az embernek 

kizárólag a jó szubsztanciáját, a Szellem és nem az anyag lényegét kellene kívánnia, és a 

valóságban nem is birtokol mást. A hiedelem, hogy az embernek valamely más szubsztanciája 

vagy elméje van, nem szellemi és megszegi az első parancsolatot: Egy Istened, egy Elméd 

legyen. A halandó ember önmaga előtt anyagi szubsztanciának látszik, holott az ember 

„képmás” (eszme). A téveszme, vétek, betegség és halál az anyagi érzet hamis bizonyságából 

erednek, amely egy feltételezett, a végtelen Szellem fókuszpontján kívüli álláspontból, az Elme 

és a szubsztancia fordított képét mutatja, amelyben minden fonák. 

 

9. 516 : 2-8 

 

Ahogy a tükörképed megjelenik a tükörben, úgy te is, lelkiként, Isten tükörképe vagy. A 

szubsztancia, Élet, intelligencia, Igazság és Szeretet, amelyből Isten áll, tükröződnek az Ő 

teremtésében; és amikor a testi érzékek hamis tanúságát alárendeljük a Tudomány tényeinek, ezt 

a hű képmást fogjuk látni mindenhol. 

 

10. 494 : 10-14 

 

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. 

 

11. 578 : 5, 16-18 

 

Az [isteni szeretet] az én pásztorom; nem szűkölködöm. 

 

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában 

lakozom hosszú ideig. 



 

 

 

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 6. 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 1. pont     

_____________________ 

 

Ügyelj Rá! 
 

“Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás   

nem árthat nektek sem, amikor alszotok, sem ébrenlétetekben.”  
(T&E, 442. o.) 

 


