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TÁRGY —VALÓSÁG 

 
 

ARANY SZÖVEG:  II KORINTUSIAKHOZ 4 : 6 

 

 
 

„Mert az Isten, aki szólt: setétségbõl világosság ragyogjon,  

õ gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsõsége ismeretének  

a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  I Korintusiakhoz 2 : 9-15 

 

 

9. Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve 

meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. 

 

10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, 

még az Istennek mélységeit is. 

 

11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, 

amely õ benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek 

Lelke. 

 

12. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük 

azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.  

 

13. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem 

amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván. 

 

14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; 

meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.  

 

15. A lelki ember azonban mindent megítél, de õ senkitõl sem ítéltetik meg. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Jakab 1 : 17 

 
17 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától 

száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. 

 

2. Máté 4 : 17 (Jézus), 23 

 
17 Elkezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a 

mennyeknek országa. 

 
23 És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, 

és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és 

mindenféle erõtelenséget a nép között. 

 

3. Máté 5 : 1-3, 8, 20, 43-45 

 
1 Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének 

az õ tanítványai. 

 
2 És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: 

 
3 Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. 

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

 
20 Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok 

igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába. 

 
43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyûlöld ellenségedet. 

 
44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket 

átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, akik 

háborgatnak és kergetnek titeket. 
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45 Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az õ napját mind a gonoszokra, 

mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. 

 

4. Máté 6 : 19-21, 25 (Ne), 32, 33 
 
19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és 

ahol a tolvajok kiássák és ellopják, 
 
20 hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda 

nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. 
 
21 Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. 
 
25 Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek 

felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test 

hogynem az öltözet? 
 
32 (Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik.) A ti Atyátok pedig tudja, hogy 

szükségetek van ezekre. 
 
33 Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. 
 

5. Máté 8 : 5-10, 13 
 
5 Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén õt, 
 
6 És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat 

szenved. 
 
7 És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt. 
 
8 És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; 

hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. 
 
9 Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom 

egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd 

ezt, és megteszi. 
 
10 Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony 

mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. 
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13 És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És 

meggyógyult annak szolgája abban az órában. 

 

6. Máté 18 : 1-5 
 
1 Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván: Vajjon ki nagyobb a 

mennyeknek országában? 
 
2 Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, 
 
3 és ezt mondta: "Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, 

mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. 
 
4 Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. 
 
5 És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. 
 

7. Lukács 17 : 20, 21 
 
20 Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jõ el az Isten országa, felele nékik és 

monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jõ el. 
 
21 Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott [van]; mert ímé az Isten országa ti 

bennetek van. 
 

8. Máté 10 : 1, 5 (:-ig), 7, 8 
 
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:  
 
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. 
 
9. Rómaiakhoz 8 : 28, 35, 37-39  
 
28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik [az] [ő] 

végzése szerint hivatalosak.   
 
35 Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, 

vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? 
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37 De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett, 
 
38 Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk, 
 
39 Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az 

Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.   
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 587 : 25-27 
 

MENNYORSZÁG.  Harmónia; a Szellem uralma; az Alapelv általi kormányzás; spiritualitás; 

tökéletes boldogság; a Lélek atmoszférája. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 275 : 10-24 
 

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. 
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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. 

 

5. 339 : 7 (Minthogy)-10 

 

Minthogy Isten Minden, az Ő hasonlótlansága számára nincs hely. Isten, a Szellem egyedül 

teremtett mindent, és jónak nevezte. Ezért a gonosz, minthogy az a jó ellentéte, valótlan, és nem 

lehet Isten alkotása. 

 

6. 130 : 9-14 

 

Nem bölcs kételkedni abban, hogy a valóság tökéletes harmóniában van Istennel, az isteni 

Alapelvvel - ha a megértett 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. 

 

7. 323 : 24-6 

 

Az igaz eszme Istenről az, ami elhozza az Élet és Szeretet tényleges megértését, megfosztja a 

sírt diadalától, eltöröl minden vétket és azt a téveszmét, hogy más elmék léteznek, és 

megsemmisíti a halandóságot. 

 

A Krisztusi Tudomány hatásai nem annyira láthatók, mint inkább érezhetők. Ez az Igazság „halk 

és szelíd hang”-ja, amely hallatja magát. Vagy elfordulunk ettől a hangtól, vagy hallgatunk rá, és 

feljebb emelkedünk. A hajlandóság, hogy olyanná váljunk, mint egy kisgyermek, és hogy 

elhagyjuk a régit az újért, fogékonnyá teszi a gondolatot a haladóbb eszme iránt. Boldogság, 

hogy elhagyjuk a hamis útjelzőket, és az öröm, hogy látjuk őket eltűnni - ez a kedélyállapot 

segíti a végső harmónia előmozdítását. Az érzék és saját magunk megtisztítása a haladás 

bizonyítéka. „Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.” 

 

8. 322 : 26-5 

 

Az anyag feltételezett életében való hiedelem súlyos tapasztalatai, valamint csalódásaink és 

szüntelen bajaink, mint fáradt gyermekeket, az isteni Szeretet karjaiba terelnek bennünket. 

Ekkor kezdjük megismerni az Életet az isteni Tudományban. Enélkül az elválasztási folyamat 

nélkül „vajon végére tudsz-e járni Isten titkainak?” Könnyebb az Igazságra vágyni, mint 
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megszabadulni a tévedéstől. A halandók kereshetik a Krisztusi Tudomány megértését, de nem 

lesznek képesek a Krisztusi Tudományból a létezés tényeit összeszedegetni anélkül, hogy 

törekednének erre. Ez a törekvés az az igyekezet, hogy elhagyjanak minden fajta tévedést, és 

hogy ne legyen más tudatuk mint a jó. 

 

9. 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 menyország birodalmát - a harmónia tényleges uralmát a 

földön. 

 

10. 248 : 12-4 
 

A szobrász a márványtól a modelljéhez fordul, hogy tökéletesítse koncepcióját. Mind 

szobrászok vagyunk, különböző formákon dolgozva, alakítjuk és csiszoljuk a gondolatot. Mi a 

mintakép a halandó elme előtt? Tökéletlenség, öröm, bánat, bűn, szenvedés az? Elfogadtad a 

halandó mintaképet? Reprodukálod-e? Akkor gonosz szobrászok és rút formák kísértenek 

munkádban. Nem hallasz-e az egész emberiségtől a tökéletlen mintaképről? A világ 

folyamatosan a szemed előtt tartja. Az eredmény az, hogy hajlandó vagy követni a silány 

mintákat, limitálni életművedet, és tapasztalatodba befogadni anyagi modellek esetleg 

körvonalait és deformáltságát. 
 

Ennek orvoslására először tekintetünket kell a helyes irányba fordítanunk, és aztán arra 

haladnunk. Tökéletes mintaképeket kell alkotnunk gondolatban, és folyamatosan ezekre 

tekintenünk, különben soha nem fogjuk nagyszerű és nemes életekké faragni őket. Hadd 

uralkodjék bennünk az önzetlenség, jóság, irgalom, igazságosság, egészség, szentség, szeretet - 

a mennyország birodalma - és a bűn, betegség és halál csökkenni fognak, mígnem végleg 

eltűnnek. 
 

Fogadjuk el a Tudományt, adjuk fel az érzék bizonyságára alapozott valamennyi elméletet, 

forduljunk el a tökéletlen mintaképektől és ámító eszményektől; és így legyen egyetlen 

Istenünk, egyetlen Elménk, és ez az egy tökéletes, aki a saját kiváló mintaképeit alkotja. 

 
 

11. 339 : 20 (Amint)-25 
 

Amint a pogány Róma mitológiája engedett az Istenség egy szellemibb eszméjének, úgy fognak 

a mi anyagi elméleteink engedni a lelki eszméknek, amíg a véges helyet ad a végtelennek, a 
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betegség az egészségnek, a vétek a szentségnek, és Isten országa eljön „úgy a földön, miképpen 

a mennyben is.” 
 

12. 202 : 17-23 
 

Vándorlásunk napjai szaporodni fognak, nem csökkenni, amikor Isten országa a földre jön; mert 

az igaz út az Élethez vezet a halál helyett, és a földi tapasztalatok feltárják a tévedés végességét 

és az Igazság végtelen képességeit, amelyben Isten uralmat ad az embernek az egész földön. 
 

13. 573 : 29-2 
 

Bátorság, szegény szenvedő, mert a létezés ezen valósága biztosan meg fog jelenni valamikor 

valamilyen módon. Nem lesz több fájdalom, és minden könny eltöröltetik. Amikor ezt olvasod, 

emlékezz Jézus szavaira: „Isten országa tibennetek van.” A lelki tudat tehát jelenlegi lehetőség. 

 

 



 

 

 

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! 
 

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

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

 


