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TÁRGY—HALÁL UTÁNI PRÓBATÉTEL 

 
 

ARANY SZÖVEG:  RÓMAIAKHOZ 6 :  4 

 

 
 

“amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által,  

úgy mi is új életben járjunk.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  I Korintusiakhoz 15 : 19-23, 26-28 

 

 

19.  Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél 

nyomorultabbak vagyunk. 

 

20. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. 

 

21. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. 

 

22. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is 

mindnyájan megeleveníttetnek. 

 

23. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő 

eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. 

 

26. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. 

 

27. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van 

vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent.  

 

28. Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a Fiú is aláveti magát annak, 

aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 

 

A Biblia 
 

1. Ézsaiás 25 : 1 (4. vesszőig), 6-8 

 
1 Uram, te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez, 

 
6 Készít majd a Seregek Ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, 

lakomát újborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult újborokból. 

 
7 Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart 

minden nemzetet. 

 
8 Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi 

népéről a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az Úr! 

 

2. Máté 4 : 23 

 
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 : 1-12 

 
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. 

 
4 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. 

 
5 Boldogok a szelídek: mert õk örökségül bírják a földet. 

 
6 Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek. 
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7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. 

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

 
9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. 

 
10 Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. 

 
11 Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat 

hazudnak rólatok. 

 
12 Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a 

prófétákat is, akik előttetek éltek. 

 

4. Máté 7 : 24-29 

 
24 "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos 

emberhez, aki kősziklára építette a házát. 

 
25 És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a 

háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. 

 
26 Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond 

emberhez, aki homokra építette a házát.  

 
27 És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a 

házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult." 

 
28 Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, 

 
29 mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. 

 

5. János 10 : 7, 7 (:-ig), 10 

 
7 Jézus tehát így szólt hozzájuk:  

 
10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük 

legyen, sőt bőségben éljenek. 

 

6. János 12 : 46, 49, 50 (első .-ig) 
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46 Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. 

 
49 Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta 

meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. 

 
50  És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet.  

 

7. Máté 26 : 1-4 

 
1 És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, monda az õ tanítványainak: 

 
2 Tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe lészen, és az embernek Fia elárultatik, 

hogy megfeszíttessék. 

 
3 Akkor egybegyûlének a fõpapok, az írástudók és a nép vénei a fõpap házába, akit 

Kajafásnak hívtak, 

 
4 És tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. 

 

8. János 18 : 14 

 
14 Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. 

 

9. János 19 : 16 (Átvették)-18 (első ,-ig), 41, 42 

 
16 Átvették tehát Jézust és elvezették, 

 
17 ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez, amelyet héberül 

Golgotának neveznek. 

 
18 ahol megfeszítették őt,  

 
41 Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe 

még senkit sem helyeztek. 

 
42 Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. 

 

10. János 20 : 1, 12-14, 17 
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1 A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a 

sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 

 
12 és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt; az egyik fejtől, a 

másik meg lábtól. 

 
13 Azok így szóltak hozzá: "Asszony, miért sírsz?" Ő ezt felelte nekik: "Mert elvitték az én 

Uramat, és nem tudom, hova tették." 

 
14 Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy 

Jézus az. 

 
17 Jézus ezt mondta neki: "Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem 

menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti 

Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez." 

 

11. Rómaiakhoz 13 : 11 (most), 12 

 
11 ... most van itt az ideje, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk 

az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk. 

 
12 az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség 

cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. 

 

12. I Korintusiakhoz 15 : 55-58 

 
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! 

 
58 Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok 

mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az 

Úrban. 

 

 



BIBLIALECKE  2021. OKTÓBER 24., VASÁRNAPRA                                                                   8.6 

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. 
 

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. 25 : 13-16, 22-26 

 

Jézus demonstrálás útján tanította az Élet útját, hogy megérthessük, hogyan gyógyítja ez az 

isteni Alapelv a beteget, űzi ki a tévedést, és diadalmaskodik a halál felett. 

 

Bár a nagy Tanító demonstrálta a bűn és betegség feletti uralmát, semmiképpen nem mentett fel 

másokat az alól, hogy megadják saját tiszteletük megkövetelt bizonyítékát. Ő az irányításukon 

dolgozott, hogy demonstrálhassák ezt az erőt, ahogyan ő tette, és megérthessék annak isteni 

Alapelvét. 

 

3. 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 

a vétekben, arra irányul, hogy kizárja az Élet és az egészség igazi érzetét. Mikor ébred rá az 

emberiség erre a nagyszerű tényre a Tudományban? 

 

4. 42 : 5-8, 15-18, 24-28 

 

A halálban való általános hiedelem nem nyújt semmilyen előnyt. Nem teheti nyilvánvalóvá az 

Életet vagy Igazságot. Végül majd kiderül, hogy a halál egy halandó álom, amely a sötétségből 

jön, és a világosságban eltűnik. 

 

Isten hatalma nagy demonstrálójának feltámadása a test és anyag feletti végső győzelmének 

bizonyítása volt, és teljes bizonyítékot adott az isteni Tudományról - a halandók számára oly 

fontos bizonyítékot.... Hadd higgyék az emberek, hogy megölték a testet! Utóbb meg fogja 
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nekik azt mutatni változatlanul. Ez demonstrálja, hogy a Krisztusi Tudományban az igazi embert 

Isten kormányozza - a jó, és nem a gonosz - ezért ő nem halandó, hanem halhatatlan. 

 

5. 46 : 20-24 
 
Jézus változatlan fizikai állapotát azt követően, ami halálnak látszott, minden anyagi állapot fölé 

való felmagasztaltatása követte, és ez a felmagasztaltatás megmagyarázta mennybemenetelét és 

kétségkívül feltárt a halál után egy átmeneti és előrehaladottabb állapotot. 
 
6. 77 : 5-11, 13-18 
 
A létezés továbbra is a testi érzék hiedelme marad egészen addig, amíg a létezés Tudományát el 

nem érjük. A hiba saját önpusztítását hozza magával mind most, mind ezután, mivel a halandó 

elme teremti meg saját fizikai kondícióit. A halál meg fog történni a létezés következő síkján, 

ahogy ezen, mindaddig, amíg az Élet lelki megértését el nem érjük.  
 
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. 
 
7. 296 : 4-9 (a második .-ig) 
 
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. 
 
8. 324 : 7-18 
 
Hacsak az ember harmóniája és halhatatlansága nem válik egyre egyértelműbbé, nem nyerjük el 

Isten igaz eszméjét, és a test azt fogja tükrözni, ami kormányozza azt, akár az Igazság, akár a 

hiba, megértés vagy hiedelem, Szellem vagy anyag. Így hát, „ismerkedj most meg Istennel, és 

légy békében.” Légy éber, józan és körültekintő. Az út egyenes és keskeny, mely ahhoz a 

megértéshez vezet, hogy Isten az egyetlen Élet. A testtel való harc az, melyben le kell győznünk 

a bűnt, betegséget és halált, akár itt, akár a jövőben - de mindenképpen azelőtt, hogy elérhetjük a 

Szellem célját vagy az Istenben való életet. 
 
9. 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 
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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. 

 

10. 409 : 27-3 

 

Nincs jogunk azt mondani, hogy az élet az anyagtól függ most, de nem fog tőle függeni a halál 

után. Nem tölthetjük itteni napjainkat az Élet Tudománya figyelmen kívül hagyásával, és 

várhatunk a síron túl jutalmat ezért az tudatlanságért. A halál nem tesz minket harmonikussá és 

halhatatlanná tudatlanságunk kárpótlásaként. Ha most nem törődünk a Krisztusi Tudománnyal, 

ami szellemi és örök, akkor nem leszünk készen a spirituális Életre a másvilágon. 

 

11. 290 : 23-27 

 

A vétek és a tévedés, amelyek a halál pillanatában fogva tartanak bennünket, nem szűnnek meg 

abban a pillanatban, hanem ezeknek a tévedéseknek a haláláig tartanak. Ahhoz, hogy teljesen 

lelki legyen, az embernek bűntelennek kell lennie, és csak akkor válik azzá, amikor eléri a 

tökéletességet. 

 

12. 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. 

 

13. 426 : 16-22 

 

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. 

 

14. 492 : 7-12 

 

A létezés szentség, harmónia és halhatatlanság. Már bizonyításra került, hogy ennek az, akár kis 

mértékű, ismerete, emeli a halandók fizikai és morális színvonalát, növeli az élettartamot és 

tisztítja és felemeli a jellemet. Ily módon a fejlődés végül elpusztít minden hibát, és fényt derít a 

halhatatlanságra. 

 



 

 

 

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.) 

 


