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TÁRGY —ÉLET 

 
 

ARANY SZÖVEG:  JÁNOS 17 : 3 

 

 
 

„Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent,  

és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.”  

 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  II Korintusiakhoz 5 : 1-8 
 
 

1. Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentõl, nem kézzel 

csinált, örökké való házunk a mennyben. 
 

2. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való 

hajlékunkat, 
 

3. ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. 
 

4. Mert akik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk 

levetkõztetni, hanem felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyelje azt az élet. 
 

5. Aki pedig minket erre elkészített, az Isten [az,] aki a Lélek zálogát is adta minékünk. 
 

6. Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az 

Úrtól.  
 

7. (Mert hit által járunk, nem látás után); 
 

8. Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk távol lenni e testtõl, és jelen lenni az 

Úrral. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. János 1 : 1-4 
 
1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 
 
2 Az kezdetben az Istennél volt. 
 
3 Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 
 
4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 
 

2. Jób 33 : 4 
 
4 Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet. 
 

3. Zsoltárok 36 : 8-10 
 
8 Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak 

árnyékába menekülnek. 
 
9 Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből. 
 
10 Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. 
 

4. Máté 4 : 1-4, 11 
 
1 Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. 
 
2 Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 
 
3 Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a 

kövek változzanak kenyérré." 
 
4 Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 

amely Isten szájából származik." 
 
11 Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek, és szolgáltak neki. 
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5. János 6 : 1-3, 26 (to 1st ,), 27, 40 (to :), 63 

 
1 Ezek után elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl. 

 
2 És nagy sokaság követé őt, mivelhogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik 

vala a betegeken. 

 
3 Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. 

 
26 Felele Jézus: 

 
27 Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az 

örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az 

Isten. 

 
40 Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz õ 

benne, örök élete legyen;  

 
63 A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok 

néktek, lélek és élet. 

 

6. 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. 

 

7. Apostolok Cselekedetei 20 : 7-12 

 
7 A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált 

nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. 

 
8 Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. 
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9 Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig 

prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték 

fel. 

 
10 Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: "Ne zajongjatok, mert a lelke benne 

van." 

 
11 Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig, egészen virradatig beszélt 

hozzájuk, majd útnak indult. 

 
12 A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. 

 

8. Apostolok Cselekedetei 17 : 22-28 

 
22 Előállva pedig Pál az Areopágosznak közepére, monda: Athéni férfiak, minden 

tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. 

 
23 Mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre 

ez vala ráírva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt 

hirdetem én néktek. 

 
24 Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és 

földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. 

 
25 Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő 

ád mindeneknek életet, leheletet és mindent; 

 
26 És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész 

színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait; 

 
27 Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony 

nincs messze egyikőnktől sem: 

 
28 Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották 

némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk. 

 

9. Példabeszédek 11 : 30 (:-ig) 

 
30 Az igaznak gyümölcse életnek fája; 
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10. Példabeszédek 4 : 20-23 

 
20 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. 

 
21 Ne távozzanak el a te szemeidtõl, tartsd meg ezeket a te elmédben. 

 
22 Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség. 

 
23 Minden féltett dolognál jobban õrizd meg szívedet, mert abból indul ki [minden] élet. 

 

Tudomány és Egészség 

 

1. 331 : 1 (Isten)-6 

 

Isten az isteni Élet, és az Élet éppúgy nincs a formákra korlátozva, amelyek visszatükrözik, mint 

ahogy a szubsztancia nincs a saját árnyékában. Ha az élet a halandó emberben vagy az anyagi 

dolgokban lenne, akkor ezek korlátozottságának lenne alávetve, és halálban végződne. 

 Az Élet az Elme, a saját teremtményeiben visszatükrözött teremtő. 

 

2. 200 : 9-13 

 

Az Élet most független az anyagtól, mindig is az volt, és mindig is az lesz; mivel az Élet Isten, 

és az ember Isten gondolata, mely nem anyagilag, hanem lelkileg formáltatott, és nincs 

hanyatlásnak és pornak alávetve.   

 

3. 289 : 31-2 

 

Az ember nem a test ivadéka, hanem a Szellemé - Életé, nem az anyagé. Mivel az Élet Isteni, az 

Életnek végtelennek és önmagában létezőnek kell lennie. Az Élet az örökkétartó Én vagyok, a 

Lét aki volt, van és lenni fog, akit semmi sem törölhet el. 

 

4. 487 : 27-1 

 

A megértés, hogy az Élet Isten, Szellem, meghosszabbítja napjainkat azáltal, hogy megerősíti 

bizalmunkat az Élet elmúlhatatlan valóságában, annak mindenhatóságában és 

halhatatlanságában. 
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Ez a hit egy megértett Alapelven nyugszik. Ez az Alapelv teszi éppé a beteget, és hozza elő a 

dolgok maradandó és harmonikus fázisait. 

 

5. 283 : 6-31 
 
Az Elme ugyanaz az Élet, Szeretet és bölcsesség „tegnap, és ma és örökké”. Az anyag és annak 

hatásai - vétek, betegség és halál - a halandó elme állapotai, amelyek cselekednek, reagálnak és 

aztán leállnak. Ezek nem az Elme tényei. Nem ideák, hanem illúziók. Az Alapelv abszolút. Nem 

fogad el semmilyen tévedést, hanem megértésen alapszik. 
 

De mit mondanak az uralkodó teóriák? Ragaszkodnak ahhoz, hogy az Élet vagy Isten, egy és 

ugyanaz az úgynevezett anyagi élettel. Mind az Igazságról, mind a tévedésről mint elméről 

beszélnek, és a jóról és gonoszról mint szellemről. Azt állítják életnek, ami nem más, mint az 

anyagi érzéknek a tárgyiasult állapota - mint a fa vagy az anyagi ember szerkezeti élete - és ezt 

az egyetlen Élet, Isten manifesztációjának tekintik.  
 

Ez a hamis hiedelem arról, hogy mi az, ami ténylegesen képezi az életet, annyit elvesz Isten 

karakteréből és természetéből, hogy az Ő hatalmának valódi értelme mindazok számára 

elveszik, akik ragaszkodnak ehhez a hamissághoz. Az isteni Alapelv vagy Élet, nem 

demonstrálható a gyakorlatban a hosszú életkorban, mint azt a pátriarkák tették, hacsak annak 

Tudománya nem kerül pontosan kijelentésre. Az isteni Alapelvet be kell fogadnunk a 

megértésünkbe, és meg kell élnünk mindennapjainkban; és hacsak így nem teszünk, nem tudjuk 

az isteni Tudományt demonstrálni jobban, mint amennyire geometriát tudnánk tanítani és 

illusztrálni azzal, hogy egy görbét egyenesnek vagy egy egyenest gömbnek neveznénk. 
 

6. 588 : 11-12 (;-ig), 15-19 
 

Csak egyetlen Én vagy Mi van, egyetlen isteni Alapelv vagy Elme, mely minden létezést 

kormányoz; ... Isten teremtésének valamennyi tárgya egy Elmét tükröz, és bármi, ami nem ezt az 

egyetlen Elmét tükrözi, az hamis, hibás, akár a hiedelem, hogy az élet, szubsztancia és 

intelligencia egyszerre mentális és anyagi. 
 

7. 550 : 15 (A gondolat)-23 
 

A gondolat tévedése a cselekvés tévedésében tükröződik. Az állandó elmélkedés a létről mint 

anyagiról és testiről - mintha kezdődne és végződne, és mint amelynek a születés, hanyatlás és 

oszlás a szakaszai - elrejti az igazi lelki Életet, és zászlónkat a porba dönti. Ha az Életnek 

bármilyen kezdőpontja van, akkor a nagy Vagyok egy mítosz. Ha az Élet Isten, amint azt a 

Szentírás mondja, akkor az Élet nem embrionális, hanem végtelen. 
 

8. 95 : 30-32 
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Az anyagi érzet nem tárja fel a létezés tényeit; a lelki érzet azonban az örök Igazsághoz emeli az 

emberi tudatot. 
 

9. 428 : 3 (Az Élet)-29 
 

Az Élet valóságos, a halál az illúzió. A Lélek tényeinek kimutatása Jézus módján az anyagi érzet 

sötét látomásait harmóniára és halhatatlanságra oldja. Ebben a nagyszerű pillanatban az ember 

előjoga, hogy bizonyítsa Mesterünk szavait: „Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem 

látja meg a halált.” Megfosztani a gondolatot a hamis bizakodásoktól és anyagi bizonyítékoktól 

azért, hogy a lét lelki tényei megjelenhessenek - ez az a nagyszerű teljesítmény, amely által 

elsöpörjük a hamisat és helyet adunk az igaznak. Így alapozhatjuk meg az igazságban a 

templomot, vagy testet, „melynek építője és alkotója Isten”. 

 

Nem az „Ismeretlen Istennek” kellene szentelnünk a létezést, akit „nem ismerve tisztel[ünk]”, 

hanem az örök építőnek, az örökkévaló Atyának, az Életnek, amelyet a halandó érzet nem 

csorbíthat és a halandó hiedelem nem pusztíthat el. Fel kell ismernünk a mentális hatalom 

képességét, hogy ellensúlyozza a téves emberi értelmezéseket, és hogy felváltsa azokat az 

élettel, amely lelki, és nem anyagi. 

 

Felszínre kell hozni azt a nagyszerű szellemi tényt, hogy az ember most tökéletes és halhatatlan, 

nem pedig majd lesz. Örökké a létezés tudatában kell lennünk, és előbb-utóbb Krisztus és a 

Krisztusi Tudomány által le kell győznünk a bűnt és a halált. Az ember halhatatlanságának 

bizonyítéka egyre láthatóbbá lesz, amint feladja az anyagi hiedelmeket és a halhatatlan tények 

elfogadást nyernek.  

 

10. 14 : 5-22 

 

Nem szolgálhatunk „két úrnak”. „Jelen [otthon] lenni az Úrral” nem puszta érzelmi elragadtatást 

vagy hitet jelent, hanem az Élet tényleges demonstrálását és megértését, ahogyan az a Krisztusi 

Tudományban feltárul. Az „Úrral lenni” azt jelenti, hogy engedelmeskedünk Isten törvényének, 

hogy az isteni Szeretet - a Szellem, és nem az anyag - feltétlen kormányzása alatt állunk. 

 

Ébredj egyetlen pillanatra annak tudatára, hogy az Élet és az értelem tisztán lelki - sem az 

anyagban, sem az anyagból való - és a test nem fog panaszkodni. Ha a betegség hiedelmében 

szenvedsz, hirtelen jól fogod magad érezni. A szomorúság örömre változik, amikor a test a lelki 

Élet, Igazság és Szeretet uralma alatt áll. Innen ered Jézus ígéretének reménye: „Aki hisz én 

bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem;” ... Mert én az 

Atyához megyek, - [mert az Ego hiányzik a testből, és jelen van az Igazsággal és Szeretettel.] 

 

 



 

 

 

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.) 

 


