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ARANY SZÖVEG:  RÓMAIAKHOZ 6 :  23 

 

 
 

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

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  ZSOLTÁROK 116 : 1, 2, 6-9 

 

 

1. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. 

 

2. Mert az õ fülét felém fordítja, azért segítségül hívom õt egész életemben.  

 

6. Az Úr megõrzi az alázatosokat; én elesett voltam és megszabadított engem. 

 

7. Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled. 

 

8. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól [és] 

lábamat az eséstől. 

 

9.  az ÚR színe előtt járhatok az élők földjén. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 23 : 1-6 
 
1 Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 
 
2 Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem. 
 
3 Lelkemet felüdíti, az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért. 
 
4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem 

vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. 
 
5 Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig 

van poharam. 
 
6 Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában 

lakozom hosszú ideig. 
 

2. János 3 : 1-12 
 
1 Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: 
 
2 Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert 

senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. 
 
3 Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem 

születik, nem láthatja az Isten országát. 
 
4 Monda néki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő 

anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? 
 
5 Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, 

nem mehet be az Isten országába. 
 
6 Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. 
 
7 Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. 
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8 A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: 

így van mindenki, aki Lélektől született. 
 
9 Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? 
 
10 Jézus így válaszolt: "Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod? 
 
11 Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk 

bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. 
 
12 Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd 

a mennyeiekről szólok nektek? 
 

3. I János 5 : 5, 11, 13, 20 
 
5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? 
 
11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő 

Fiában van. 
 
13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van, 

és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében. 
 
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. 
 

4. I Timóteus 1 : 12-17 (első .-ig) 
 
12 Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert 

megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 
 
13 Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat 

nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 
 
14 De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és 

szeretettel. 
 
15 Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, 

hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. 
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16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg 

végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre 

jutnak. 
 
17 Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és 

dicsőség örökkön-örökké. 
 

5. I Korintusiakhoz 15 : 50-57 
 
50 Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a 

romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. 
 
51 Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan 

elváltozunk. 
 
52 Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és 

a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. 
 
53 Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó 

test halhatatlanságot öltsön magára. 
 
54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba 

öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. 
 
55 Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? 
 
56 A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. 
 
57 De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! 

 

6.  Jelenések 21: 2 
 
2 És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, 

felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. 
 

7.  Jelenések 22: 1, 2, 14 
 
1 Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az 

Isten és a Bárány trónusából ered. 
 
2 A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz 

termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására 

szolgálnak. 
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14 Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és 

bemehessenek a kapukon a városba. 
 

8.  Jelenések 2: 7  
 
7 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni 

adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 42 : 26 (a)-28 
 

... a Krisztusi Tudományban az igazi embert Isten kormányozza - a jó, és nem a gonosz - ezért ő 

nem halandó, hanem halhatatlan. 
 

2. 434 : 31 (Isten)-32 
 

Isten halhatatlannak és csak a Szellemnek alárendeltnek teremtette az Embert. 
 

3. 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. 
 

4. 295 : 5-15 
 

Isten teremti és kormányozza a világegyetemet, beleértve az embert. Az univerzum szellemi 

ideákkal van tele, amelyeket Ő alakít ki, és azok engedelmesek az őket megalkotó Elmének. A 

halandó elme a lelkit anyagira változtatná és azután helyreállítaná az ember eredeti énjét, hogy 

megmeneküljön ennek a tévedésnek a halandóságától. A halandók nem olyanok, mint a 

halhatatlanok, akiket Isten saját képére teremtett; minthogy azonban a végtelen Szellem minden, 

a halandó tudat végül is engedni fog a tudományos ténynek és eltűnik, és a lét valódi érzete, 

tökéletesként és örökké érintetlenként, jelenik meg. 
 

5. 81 : 17-18, 25-30 
 

Az ember az Isten hasonlatosságában, ahogyan őt a Tudomány feltárja, nem tehet arról, hogy 

halhatatlan....Habár az anyagi érzetből eredő diszharmónia elrejti a Tudomány harmóniáját, a 

diszharmónia nem semmisítheti meg a Tudomány isteni Alapelvét. A Tudományban az ember 
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halhatatlansága Isten, a jó halhatatlanságától függ, és a jó halhatatlanságának szükségszerű 

következménye. 

 

6. 476 : 1-5, 10-20, 28-32 
 

A halandók a halhatatlanok hamisítványai. A halandók a rossznak, vagyis az egyetlen 

gonosznak, a gyermekei, amely kijelenti, hogy az ember porban vagy mint anyagi embrió 

kezdődik. Az isteni Tudományban Isten és a valóságos ember, mint isteni Alapelv és eszme 

elválaszthatatlanok. 
 

Tehát az ember nem halandó, sem nem anyagi. A halandók el fognak tűnni, és a halhatatlanok 

vagy Isten gyermekei meg fognak jelenni mint az ember egyedüli és örök valóságai. A halandók 

nem Isten bukott gyermekei. Nekik soha nem volt tökéletes létező állapotuk, amelyet aztán 

később visszanyerhetnének. Ők a halandó történelem kezdete óta „vétekben fogantak és bűnben 

születtek.” A halandóságot végül elnyeli a halhatatlanság. A bűnnek, betegségnek és halálnak el 

kell tűnnie, hogy helyet adjon a halhatatlan emberhez tartozó tényeknek. 
 

Amikor Jézus Isten gyermekeiről, nem az emberek gyermekeiről, beszélt, ezt mondta: „Az Isten 

országa ti bennetek van” azaz az Igazság és a Szeretet uralkodnak a valóságos emberben, ami 

megmutatja, hogy az ember mint Isten képe nem bukott, hanem örök. 

 

7. 296 : 4-13 
 

A haladás tapasztalatból ered. Az a halandó ember érlelődése, amely által elhagyja a halandót a 

halhatatlanért. Itt vagy a túlvilágon, a szenvedésnek vagy a Tudománynak meg kell 

semmisítenie minden illúziót az életről és elméről, és meg kell újítania az anyagi érzetet és ént. 

Az ó embert cselekedeteivel együtt le kell vetkőzni. Semmi sem halhatatlan, ami érzékies vagy 

vétkes. Nem a szerves anyag halála, hanem egy hamis anyagi érzet és a vétek halála az, ami 

feltárja, hogy az ember és az Élet harmonikus, valóságos és örök. 
 

8. 435 : 12 (a jó)-14 
 

... a jó cselekedetek halhatatlanok, örömöt és nem bánatot, gyönyört és nem fájdalmat, életet és 

nem halált hoznak. 
 

9. 190 : 14-20 
 

Az emberi születés, fejlődés, érettség és hanyatlás olyan, mint a fű, amely szép zöld szálakban 

sarjad a földből, hogy azután elszáradjon és visszatérjen eredeti semmiségébe. Ez a halandó 

látszat időleges; sohasem olvad a halhatatlan létbe, hanem végül eltűnik és úgy találtatik, hogy a 

halhatatlan, lelki és örök ember a valóságos ember. 
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10. 496 : 20-27 
 

„A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény” - a halandó hiedelem törvénye, 

amely harcban áll a halhatatlan Élet tényeivel, még a lelki törvénnyel is, amely így szól a sírhoz 

„Hol a te diadalmad?”. De amikor „ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó 

halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Teljes a diadal a 

halál fölött!” 

 

11. 428 : 22-29 

 

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.  

 

12. 76 : 22-31 

 

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. 

 

13. 495 : 14-24 

 

Amikor a betegség vagy bűn illúziója kísért, ragaszkodj kitartóan Istenhez és az Ő eszméjéhez. 

Ne hagyd, hogy az Ő hasonlatosságán kívül bármi más foglalja el a gondolataidat. Ne hagyd, 

hogy akár a félelem, akár a kétség elhomályosítsa tiszta érzékedet és nyugodt bizalmadat arról, 

hogy a harmonikus élet elismerése - amilyen az Élet örökké - elpusztíthatja az abban való 

bármely fájdalmas érzetet vagy hiedelmet, ami nem az Élet. Engedd, hogy a testi érzékek helyett 

a Keresztény Tudomány támogassa a létezésről való megértésedet, és ez a megértés kitölti majd 

a tévedés helyét Igazsággal, lecseréli a halandóságot halhatatlansággal és elnémítja a 

diszharmóniát harmóniával. 

 

14. 288 : 27-28 

 

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

sohasem korlátozhatnak. 

 



 

 

 

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 4. 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.) 

 


