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TÁRGY — ÉLET 

 
 

ARANY SZÖVEG: RÓMAIAKHOZ 6 :  23 

 

 
 

„az Isten kegyelmi ajándéka ... az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  I Mózes 5 : 1, 2, 21-24 

 

 

1.  Amikor Isten embert teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta. 

 

2. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. 

 

21. Énók hatvanöt éves volt, amikor Metúselahot nemzette. 

 

22. Énók az Istennel járt; Metúselah születése után háromszáz évig élt, és még nemzett fiakat 

és leányokat.   

 

23. Énók teljes életkora tehát háromszázhatvanöt év volt. 

 

24. Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.  
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. II Királyok 2 : 1-12 

 
1 Amikor az Úr föl akarta vinni Illést forgószélben az égbe, Illés és Elizeus elment 

Gilgálból. 

 
2 Illés ezt mondta Elizeusnak: Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. De Elizeus így 

felelt: Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el! Elmentek tehát 

Bételbe.  

 
3 A bételi prófétatanítványok odamentek Elizeushoz, és ezt mondták neki: Tudod-e, hogy 

az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: Én is tudom, de hallgassatok!  

 
4 Akkor ezt mondta neki Illés: Maradj itt, Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az Úr.  Ő 

azonban így felelt: Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el! És 

megérkeztek Jerikóba. 

 
5 A jerikói prófétatanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt mondták neki: Tudod-e, hogy 

az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: Én is tudom, de hallgassatok! 

 
6 Azután ezt mondta neki Illés: Maradj itt, mert az Úr a Jordánhoz küldött engem. Ő 

azonban így felelt: Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el! Így 

mentek ketten együtt. 

 
7 Velük ment ötven prófétatanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, azok is 

megálltak tőlük távol. 

 
8 Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az kettévált, ők pedig 

mindketten szárazon mentek át rajta. 
 

9 Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak: Kérj valamit, megteszem, mielőtt 

elragadnak tőled. És monda Elizeus: Legyen, kérlek, a te benned való léleknek kettős 

mértéke én rajtam. 

 
10 Ő ezt mondta: Nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz; 

de ha nem, akkor nem lesz úgy. 
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11 És lőn, amikor menének és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal 

elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe. 
 

12 Elizeus pedig ezt látván, kiált vala: [Édes] atyám, [édes] atyám! Izráel szekerei és 

lovagjai! És nem látá őt többé. És vevé a maga ruháit, és két részre szakasztá azokat, 

 

2. János 11 : 1, 4 (:-ig), 11 (Lázár)-15, 17, 32-34, 38-44 

 
1 Vala pedig egy beteg, Lázár Bethániából, Máriának és az õ testvérének, Márthának 

falujából. 

 
4 Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: 

 
11 Lázár, a mi barátunk, elaludt; de elmegyek, hogy felköltsem őt. 

 
12 Mondának azért az õ tanítványai: Uram, ha elaludt, meggyógyul. 

 
13 Pedig Jézus annak haláláról beszélt; de õk azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. 

 
14 Ekkor azért nyilván monda nékik Jézus: Lázár megholt. 

 
15 és örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá!" 

 
17 Elmenvén azért Jézus, úgy találá, hogy az már négy napja vala sírban.     

 
32 Mária azért, amint odaére, ahol Jézus vala, meglátván õt, az õ lábaihoz esék, mondván 

néki: Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem. 

 
33 Jézus azért, amint látja vala, hogy az sír és sírnak a vele jött zsidók [is,] elbúsula lelkében 

és igen megrendüle. 

 
34 És monda: Hová helyeztétek õt? Mondának néki: Uram, jer és lásd meg! 

 
38 Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz.  Az pedig egy üreg vala, és 

kõ feküvék rajta. 

 
39 Monda Jézus: Vegyétek el a követ. Monda néki a megholtnak nõtestvére, Mártha: Uram, 

immár szaga van, hiszen negyednapos. 
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40 Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek 

dicsõségét? 

 
41 Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala.  Jézus pedig felemelé szemeit 

az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. 

 
42 Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért 

mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.  

 
43 És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jõjj ki!     

 
44 És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orczája kendõvel 

vala leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok meg õt, és hagyjátok menni.    

 

3. János 3 : 16 

 
16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen. 

 

4. János 17 : 1-3 

 
1 Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; 

dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsõítsen téged; 

 
2 mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, 

örök életet adjon. 

 

3. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a 

Jézus Krisztust. 

 

5. II Korinthusiakhoz 9 : 15  

 
15 Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért! 
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Tudomány és Egészség 
 

1. 246 : 27-31 

 

Az Élet örök. Ezt fel kell ismernünk, és ennek demonstrációját el kell kezdenünk. Az Élet és a 

jóság halhatatlanok. Alakítsuk tehát nézeteinket a létezésről inkább szépséggé, üdeséggé és 

folyamatossággá, mint öregséggé és hervadássá. 

 

2. 72 : 13-16 

 

A halandó hiedelem (az élet anyagi érzete) és a halhatatlan Igazság (a spirituális érzet) a 

konkoly és a búza, amelyek a haladás által nem egyesülnek, hanem elválasztódnak. 

 

3. 14 : 25-30 

 

Az anyagi élet hiedelmétől és álmától teljesen elkülönülve, van az isteni Élet, amely feltárja a 

lelki megértést, és annak tudatát, hogy az ember uralkodik az egész földön. Ez a megértés kiűzi 

a tévedést és meggyógyítja a beteget, és általa úgy beszélhetsz, „mint akinek hatalma van”. 

 

4. 258 : 25-5 

 

A halandóknak nagyon tökéletlen felfogásuk van a lelki emberről és gondolatának végtelen 

terjedelméről. Hozzá tartozik az örök Élet. Minthogy az ember sohasem születik és sohasem hal 

meg, Isten kormányzása alatt az örök Tudományban lehetetlen volna az ember számára, hogy 

lebukjon magas rangjáról. 

 

Lelki érzék útján felismerheted az istenség szívét, és így elkezdheted megérteni a Tudományban 

az ember generikus kifejezését. Az ember nem olvad fel az Istenségben, és az ember nem 

veszítheti el egyéniségét, mivel az örök Életet tükrözi; az ember nem is egy elszigetelt, 

magányos eszme, mivel a végtelen Elmét, minden szubsztancia összességét képviseli. 

 

5. 245 : 32-26 

 

A végtelen sohasem kezdődött, és soha nem lesz vége. Az Elmét és képződményeit sohasem 

lehet megsemmisíteni. Az ember nem inga, amely a gonosz és a jó, az öröm és bánat, a betegség 

és az egészség, az élet és a halál között leng. Az Élet és képességei nem naptárak által mértek. A 

tökéletesek és halhatatlanok az örök hasonlósága Teremtőjüknek.  Az ember semmiképpen nem 

egy anyagi csíra, amely a tökéletlenből emelkedik és igyekszik elérni a Szellemet saját eredetén 

felül. A patak nem emelkedik magasabbra, mint saját forrása. 
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Az élet napévekkel való mérése megrabolja a fiatalságot és elcsúfítja az öregkort. Az erény és 

igazság ragyogó napja együtt létezik a léttel. Ennek az emberi mivolt az örök dele, amelyet nem 

homályosít el a lenyugvó nap. Míg a fizikai és anyagi, a szépség múló érzete elhalványul, a 

Szellem ragyogása kellene virradjon az elragadtatott érzékre tündöklő és nem múló dicsőséggel. 
 
Sohase jegyezd az életkorokat. A kronológiai adatok nem részei a mérhetetlen 

örökkévalóságnak. A születés és halál időtáblázatai megannyi összeesküvések a férfiúi és női 

mivolt ellen. Ha nem esnénk abba a hibába, hogy mindent, ami jó és szép mérünk és 

korlátozunk, az ember többet élvezne hetven évnél, és mégis megtartaná fürgeségét, üdeségét és 

kilátásait. 

 Az ember, amelyet a halhatatlan Elme irányít, mindig szép és nagyszerű. Minden következő 

esztendő bölcsességet, szépséget és szentséget tár fel. 
 
6. 151 : 18-21 
 

Félelem soha nem állította meg a létezést és annak tevékenységét. A vérnek, szívnek, tüdőnek, 

az agynak stb. semmi köze sincs az Élethez, Istenhez. A valóságos ember minden működését az 

isteni Elme kormányozza. 
 
7. 264 : 15-19 
 

Amikor tudatosítjuk magunkban, hogy az Élet a Szellem, és soha nincs az anyagban vagy az 

anyagból, akkor ez a megértés önmagunkban való teljességgé válik, mely mindent megtalál 

Istenben, a jóban, és nincs szüksége más tudatra. 
 

8. 75 : 12-16 
 
Jézus azt mondta Lázárról: „Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt.” 

Jézus annak megértésével állította helyre Lázárt, hogy Lázár soha nem halt meg, nem pedig 

annak elismerésével, hogy a teste meghalt és azután újra élt. 
 

9. 429 : 31-12 
 

Jézus azt mondta: „Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.” (János 

viii.51) Ez a megállapítás nem a lelki életre korlátozott, hanem a létezés minden jelenségére 

kiterjed. Jézus kimutatta (demonstrálta) ezt a haldoklók meggyógyításával és a holtak 

feltámasztásával. A halandó elmének meg kell válnia a tévedéstől, le kell vetnie önmagát 

cselekedeteivel együtt, és akkor megjelenik a halhatatlan emberi mivolt, a Krisztus-eszmény. A 

hit terjessze ki határait és erősítse meg alapját azzal, hogy az anyag helyett a Szellemen 

nyugszik. Amikor az ember feladja a halálban való hiedelmét, akkor gyorsabban halad Isten, az 

Élet és Szeretet felé. A betegségben és halálban való hiedelem, éppoly biztosan, mint a hiedelem 
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a vétekben, arra irányul, hogy kizárja az Élet és az egészség igazi érzetét. Mikor ébred rá az 

emberiség erre a nagyszerű tényre a Tudományban? 
 

10. 302 : 15 (a harmonikus)-18 
 

...a harmonikus és halhatatlan ember mindig is létezett, és mindig az anyagban létező bármely 

élet, szubsztancia és intelligencia halandó illúzióján túl van és felette áll. 

 

11. 426 : 11-32 

 

Ha a halálban való hiedelem elpusztulna, és megértenénk, hogy nincs halál, ez lenne az „élet 

fája”, mely gyümölcséről ismerszik meg.  Az embernek meg kell újítania energiáit és 

törekvéseit, és meglátnia a képmutatás oktalanságát, miközben felismeri saját megváltása 

kimunkálásának szükségességét. Amikor megtanulják, hogy a betegség nem tudja elpusztítani az 

életet, és hogy a halandókat a halál nem menti meg a bűntől vagy betegségtől, ez a megértés új 

életre serkent majd. Ez felülkerekedik majd a halál utáni vágyon vagy a sírtól való félelmen, és 

így megsemmisíti a nagy félelmet, amely a halandó létet szorongatja. 

 

A halálban való minden hit és a halál fullánkjától való félelem feladása az egészség és morál 

színvonalát messze a jelenlegi szint felé emelné, és lehetővé tenné számunkra, hogy Istenben, az 

Életben való rendületlen hittel magasra tartsuk a kereszténység zászlaját. A vétek hozta a halált, 

és a halál a vétek eltűnésével fog eltűnni. Az ember halhatatlan, és a test nem tud meghalni, mert 

az anyagban nincs élet, amelyet fel lehetne adni. Az anyagnak, halálnak, kórnak, betegségnek és 

bűnnek nevezett emberi fogalmak azok, amelyek elpusztíthatóak. 

 

12. 428 : 30-4 

 

A szerző reménytelen szervi betegségeket gyógyított meg, és életre és egészségre keltette a 

haldoklót annak megértése által, hogy Isten az egyetlen Élet. Vétek azt hinni, hogy bármi is 

legyőzheti a mindenható és örök Életet, és ezt az Életet annak megértésével kell világosságra 

hozni, hogy nincs halál, valamint a Szellem más kegyelmi ajándékaival. 

 

13. 249 : 6-10 

 

Érezzük a Szellem isteni energiáját, amely új élethez vezet bennünket, és nem ismer el 

semmilyen halandó vagy anyagi hatalmat, amely képes volna pusztítani. Örvendezzünk, hogy az 

isteni „hatalmasságoknak” vagyunk alárendelve. Ilyen a lét igazi Tudománya. 

 

 

 



 

 

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.) 

 


