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TÁRGY—HALÁL UTÁNI PRÓBATÉTEL 

 
 

ARANY SZÖVEG:   JELENÉSEK 2: 7 

 

 
 

„A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról,  

amely az Isten paradicsomának közepette van.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Zsoltárok 33 : 8, 9, 18-21  

   Rómaiakhoz 5 :  14, 20, 21 

 

 

8. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. 
 

9. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott. 
 

18. Ámde az Úr szemmel tartja az õt félõket, az õ kegyelmében bízókat, 
 

19. Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben [is] eltartsa õket. 
 

20. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk õ. 
 

21. Csak õ benne vigad a mi szívünk, csak az õ szent nevében bízunk! 
 

14. Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének 

hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendõnek kiábrázolása vala. 
 

20.  de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővelkedik: 
 

21. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság 

által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 56 : 12-14 

 
12 Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem? 

 
13 Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a hálaáldozatokat;  

 
14 Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe 

előtt az élet világosságában. 

 

2. Zsoltárok 68 : 20 (rólunk-ig), 21 

 
20 Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk 

 
21 Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, aki megszabadít a haláltól. 

 

3. Hóseás 13 : 14 (!-ig) 

 
14 Kiváltom őket a holtak hazájából, megváltom őket a haláltól. Oh halál, én leszek a te 

romlásod! Oh sír, én leszek a te pusztítód! 

 

4. János 11 : 1, 4-7, 11, 17, 20-27, 32-36, 38-44 

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

falujából. 

 
4 Jézus pedig, amikor ezt hallotta, monda: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten 

dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek Fia. 

 
5 Szereti vala pedig Jézus Márthát és annak nõtestvérét, és Lázárt. 

 
6 Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig marada azon a helyen, ahol vala. 

 
7 Ezután aztán monda tanítványainak: Menjünk ismét Júdeába.   

 
11 Lázár, a mi barátunk, elaludt; de elmegyek, hogy felköltsem őt. 
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17 Elmenvén azért Jézus, úgy találá, hogy az már négy napja vala sírban.     
 
20 Mártha azért, amint hallja vala, hogy Jézus jõ, elébe méne; Mária pedig otthon ül vala. 
 
21 Monda azért Mártha Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. 
 
22 De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja néked az Isten. 
 
23 Monda néki Jézus: Feltámad a te testvéred. 
 
24 Monda néki Mártha: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. 
 
25 Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, 

él; 
 
26 És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?  
 
27 Monda néki: Igen Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, aki e 

világra jövendõ vala.  
 
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! 
 
35 Könnyekre fakadt Jézus. 
 
36 Mondának azért a zsidók: Ímé, mennyire szerette õt! 
 
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. 

 
40 Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek 

dicsõségét? 
 



BIBLIALECKE  2022. OKTÓBER 23., VASÁRNAPRA                                                                    7.4  

TÁRGY: HALÁL UTÁNI PRÓBATÉTEL 

            

 
Ezt a Biblialeckét a Plainfieldi Krisztusi Tudomány Egyháza, Független készítette. Szentírás Idézeteket és a 

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

című könyvből való Korrelatív Szakaszokat tartalmaz. 
 

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.    
 

5. János 5 : 24-26 
 
24 Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki 

engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból 

az életre. 
 
25 Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak 

hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. 
 
26 Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete 

legyen önmagában. 
 

6. Zsidókhoz 1 : 1, 2 (,-ig) 
 
1 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták 

által, ez utolsó idõkben szólott nékünk Fia által, 
 
2 Akit tett mindennek örökösévé, 
 

7. Zsidókhoz 2 : 14, 15 
 
14 Mivel tehát a gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is hasonlatosképen részese lett 

azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az 

ördögöt, 
 
15 És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok 

valának. 

 

8. I János 5 : 20 
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20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az 

Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és 

az örök élet. 
 

9.  Jelenések 2 : 10 (Légy) 
 
10 Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 288 : 20-7 
 

A Krisztusi Tudomány templomának alapkövei a következő posztulátumokban találhatók: hogy 

az Élet Isten, jó, és nem gonosz; hogy a Lélek bűntelen, melyet nem a testben találunk; hogy a 

Szellem nem, és nem is lehet, anyagiasult; hogy az Élet nincs kitéve a halálnak; hogy a lelki 

embernek nincs születése, fizikai élete és halála. 
 

A Tudomány feltárja a halhatatlan ember dicsőséges lehetőségeit, akit a halandó érzékek 

sohasem korlátozhatnak. A Krisztus-elem a Messiásban tette őt az Útmutatóvá, az Igazsággá és 

Életté. 
 

Az örök Igazság megsemmisíti, amit a halandók látszólag a tévedéstől tanultak, és az ember 

valós létezése mint Isten gyermeke napfényre kerül. A demonstrált Igazság örök élet. A halandó 

ember soha nem tud a tévedés ideiglenes törmelékéből, a vétek, betegség és halál hiedelméből, 

felemelkedni, amíg meg nem tanulja, hogy Isten az egyetlen Élet. A hiedelmet, hogy élet és 

érzékelés a testben van, annak megértésével kellene legyőzni, hogy mi képezi az embert mint 

Isten képmását.  Akkor a Szellem legyőzte a testet. 
 

2. 289 : 14-20 
 

Az a tény, hogy a Krisztus vagy Igazság legyőzte és most is legyőzi a halált, bizonyítja, hogy a 

„félelmek királya” csak halandó hiedelem vagy tévedés, amit az Igazság az Élet lelki 

bizonyítékaival semmisít meg; és ez azt mutatja, hogy ami az érzékek számára halálnak tűnik, az 

csak egy halandó illúzió, mivel a valódi ember és a valódi univerzum számára nincs halál-

folyamat. 
 

3. 253 : 25-31 
 

Ne higgy a betegség, a vétek vagy a halál semmiféle feltételezett szükségszerűségében, tudva - 

ahogy tudnod kellene - hogy Isten sohasem kíván meg engedelmességet egy úgynevezett anyagi 
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törvény iránt, mert ilyen törvény nem létezik. A vétek és halál hiedelmét Isten törvénye 

semmisíti meg, amely az Élet törvénye a halál helyett, a harmóniáé a diszharmónia helyett, a 

Szellem törvénye a test helyett 
 
4. 254 : 16-23 
 
Az érzékies korszakok alatt az abszolút Keresztény Tudomány talán nem érhető el a halálnak 

nevezett változás előtt, mert nincs erőnk demonstrálni azt, amit nem értünk. Az emberi ént 

azonban az evangélium szellemével kell telíteni. Isten megköveteli, hogy ezt a feladatot 

szeretettel vállaljuk ma, és amilyen gyorsan ez praktikusan lehetséges, hagyjuk el az anyagit és 

dolgozzuk ki a lelkit, amely meghatározza a külsőt és ténylegest. 
 

5. 43 : 27-4 
 

Az isteninek minden ponton le kell győznie az emberit. A Tudománynak, amelyet Jézus tanított 

és élt, diadalmaskodnia kell minden, az életre, szubsztanciára és intelligenciára vonatkozó 

anyagi hiedelem felett, és a sokféle tévedés felett, amely ezen hiedelmekből ered. 
 
A Szeretetnek győzedelmeskednie kell a gyűlölet felett. Az Igazságnak és Életnek kell 

megpecsételnie a győzelmet a tévedés és a halál felett, mielőtt a tövist fel lehetne cserélni 

koronára, és követné az áldás: „Jól vagyon, jó és hűséges szolgám”, és a Szellem legfelsőbb 

hatalma demonstrálható lenne. 
 

6. 76 : 6-17, 22-31 
 
Amikor a lét megértésre kerül, felismerésre kerül az, hogy az Élet nem anyagi és nem véges, 

hanem végtelen - Isten, az egyetemes jó; és megsemmisül az a hiedelem, hogy élet vagy elme 

valaha is egy véges formában lett volna, vagy hogy a jó a gonoszban lett volna. Akkor 

megértésre kerül majd, hogy a Szellem sohasem lépett be az anyagba, és ezért sohasem támadt 

fel az anyagból.  Amikor az ember a lelki léthez és Isten megértéséhez eljut, akkor nem 

érintkezhet többé az anyaggal, és éppoly kevéssé térhet vissza ahhoz, mint a fa a magjához. 

Akkor az ember nem fog testinek látszani, hanem egy egyéni tudat lesz, amelyet az isteni 

Szellem mint eszmét, nem anyagot jellemez. 
 
A bűntelen öröm - az Élet tökéletes harmóniája és halhatatlansága, amely határtalan isteni 

szépséggel és jósággal bír, egyetlen testi gyönyör vagy fájdalom nélkül - alkotja az egyedül igaz, 

megsemmisíthetetlen embert, akinek a léte lelki. A létezés ezen állapota tudományos és sértetlen 

- egy olyan tökéletesség, amelyet csak azok észlelhetnek, akik az isteni Tudományban Krisztus 

végleges megértésével bírnak. A halál soha nem siettetheti a létezés ezen állapotát, mivel a 

halált le kell győzni, nem pedig magunkat alávetni neki, mielőtt a halhatatlanság megjelenik. 
 
7. 427 : 17-25 
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Ha az ember sohasem győzi le a halált, akkor miért mondja a Szentírás: „Mint utolsó ellenség 

töröltetik el a halál.”? Az Ige tartalma megmutatja, hogy olyan arányban győzedelmeskedünk a 

halál felett, amilyen arányban legyőzzük a vétket. A nagy nehézség az arról való tudatlanságban 

rejlik, hogy mi az Isten. Isten, Élet, Igazság és Szeretet az embert halhatatlanná teszik. A 

halhatatlan Elmét, amely mindent kormányoz, el kell ismerni mint legfelsőbb az úgynevezett 

fizikai birodalmában csakúgy, mint a lelkiben. 
 

8. 77 : 13-18 
 

Hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy az anyagi élet ezen álma, mely felöleli annak úgynevezett 

élvezeteit és fájdalmait, eltűnjön a tudatból, „ember nem tudja... sem a Fiú, csak az Atya.” Ez a 

periódus hosszabb vagy rövidebb tartamú lesz a hiba makacsságától függően. 
 

9. 493 : 28-30 
 

Ha Jézus felkeltette Lázárt a halál álmából, illúziójából, ez bizonyította, hogy a Krisztus javíthat 

egy hamis érzéken.  
 

10. 290 : 3-10 
 

Ha az ember létének Alapelve, törvénye és demonstrációja egyáltalán nem kerül megértésre, 

mielőtt az, amit halálnak neveznek utol nem éri a halandókat, akkor nem fognak lelkileg 

magasabbra emelkedni a lét fokain ezen egyetlen tapasztalat által, hanem éppoly anyagiak 

maradnak, mint az átváltozás előtt, és a boldogságot továbbra is az élet anyagi és nem lelki 

érzékével fogják keresni, önző és alantas indítékokból. 
 

11. 291 : 12-18 
 

Az egyetemes üdvözülés alapja a haladás és próbatétel, és ezek nélkül az elérhetetlen. 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. 
 

12. 264 : 13-19, 28-31 
 

Amint a halandók helyesebb nézeteket nyernek Istenről és emberről, a teremtés számtalan 

tárgya, mely addig láthatatlan volt, láthatóvá válik. 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. 
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Mikor megismerjük az utat a Keresztény Tudományban, és felismerjük az ember lelki létezését, 

akkor meglátjuk és megértjük Isten teremtését - a föld, mennyország és az ember minden 

dicsőségét. 

 

 



 

 

 

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! 
 

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

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

 


