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ARANY SZÖVEG:  I KRÓNIKÁK 16 : 23 

 

 
 

„Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak, napról-napra hirdessétek az ő szabadítását.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Zsoltárok 95 : 1-6 

 

 

1. Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! 

 

2. Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! 

 

3. Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött. 

 

4. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. 

 

5. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. 

 

6. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 51 : 1-4  
 
1 Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága 

szerint töröld el az én bűneimet! 
 
2 Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; 
 
3 Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem [forog.] 
 
4 Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt; hogy 

igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. 
 

2. Jónás 1 : 1-4, 10, 12, 15, 17 
 
1 És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván: 
 
2 Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt 

elémbe! 
 
3 És felkele Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és talála ott egy 

hajót, amely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy Tarsisba menne 

velök az Úr színe elől. 
 
4 Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-

már töredezik vala. 
 
10 És megfélemlének az emberek nagy félelemmel, és mondák néki: Mit cselekedtél? Mert 

megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivelhogy elbeszélé nékik.  
 
12 Ő pedig monda nékik: Fogjatok meg és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a 

tenger ellenetek; mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. 
 
15 És felragadák Jónást és beveték őt a tengerbe, és megszűnék a tenger az ő háborgásától. 
 
17 Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak 

gyomrában három nap és három éjjel. 
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3. Jónás 2 : 1, 9 (megadom), 10 

 
1 És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. 

 
9 megadom, amit fogadtam. Az Úrtól van a szabadítás. 

 
10 És szóla az Úr a halnak, és kiveté Jónást a szárazra. 

 

4. Jónás 3 : 3 (első .-ig), 4-6, 10  

 
3 És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint.  

 
4 És kezde Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiálta és monda: Még negyven nap, 

és elpusztul Ninive! 

 
5 A niniveiek pedig hivének Istenben, és bőjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva 

kicsinyeikig zsákba öltözének. 

 
6 És eljuta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveté magáról az ő 

királyi ruháját, és zsákba borítkozék, és üle a porba. 

 
10 És látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról: és megbáná az 

Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtok, és nem hajtá végre. 

 

5. Ézsaiás 52 : 7-10 

 
7 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, 

szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! 

 

8 Halld őrállóidat! felemelik szavokat, ujjonganak egyetemben, 

mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr! 

 

9 Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr népét, 

megváltá Jeruzsálemet.  

 
10 Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden 

határai Istenünk szabadítását! 
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6. Máté 28 : 18 (Jézus eljött) csak 
 
18 Jézus eljött …  
 

7. Lukács 15 : 2-10 
 
2 És zúgolódának a farizeusok és az írástudók, mondván: Ez bűnösöket fogad magához, és 

velök együtt eszik. 
 
3 Ő pedig ezt a példázatot beszélé nékik, mondván: 
 
4 Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem 

hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem 

megtalálja azt? 
 
5 És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén. 
 
6 És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek én 

velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala. 
 
7 Mondom néktek, hogy ily módon [nagyobb] öröm lesz a mennyben egy megtérő 

bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz [ember]en, akinek nincs szüksége megtérésre. 
 
8 Avagy ha valamely asszonynak tíz drakhmája van, és egy drakhmát elveszt, nem gyújt-é 

gyertyát, és nem sepri-é ki a házat, és nem keresi-é gondosan, mígnem megtalálja? 
 
9 És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván: Örüljetek én 

velem, mert megtaláltam a drakhmát, melyet elvesztettem vala! 
 
10 Ezenképpen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös 

[ember] megtérésén. 
 

8. Zsoltárok 51 : 9-17  
 
9 Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. 
 
10 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. 
 
11 Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! 
 



BIBLIA  LECKE  2020. NOVEMBER 1., VASÁRNAPRA                                                                    7.5  

TÁRGY: ÖRÖK BÜNTETÉS 

            

 
Ezt a Biblia Leckét a Plainfieldi Keresztény Tudomány Egyháza, Független készítette.  Szentírás Idézeteket és a 

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

című könyvből való Korrelatív Szakaszokat tartalmaz. 
 

12 Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass 

engem. 

 
13 hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. 

 
14 Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja 

nyelvem a te igazságodat. 

 
15 Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. 

 
16 Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd 

szívesen. 

 
17 Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted 

meg, Istenem! 

 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 327 : 12-13 (a második .-ig) 

 

A bűn nyomorúságától való megszabadulás módja, a vétkezés abbahagyása. Nincs más út. 

 

2. 5 : 3-21, 29-16 

 

A gonosz cselekedet miatti bánat csak egy lépés a megújulás felé, és a legkönnyebb lépés. A 

következő és nagy lépés, amelyet a bölcsesség megkövetel, őszinteségünk próbája, azaz a 

megújulás. Ezért kerülünk a körülmények nyomása alá. A kísértés arra ösztönöz, hogy 

megismételjük a bűnt, és cserébe szenvedés ér bennünket azért, amit tettünk. Ez mindaddig így 

lesz, amíg meg nem tanuljuk, hogy az igazság törvénye nem enged el semmit, és meg kell 

fizetnünk „az utolsó fillért” is.  „Azzal a mértékkel mérnek néktek” amellyel ti mértek, és az 

színig telt és „túlcsurduló” lesz. 

 

A szentek és vétkesek elnyerik teljes jutalmukat, de nem mindig ezen a világon. Krisztus 

követői kiitták az ő poharát. Hálátlanság és üldözés töltötte azt meg színültig; de Isten 

szeretetének gazdaságával árasztja el a megértést és vonzalmakat, és erőt ad nekünk naponta 

szükségünk szerint. A vétkesek úgy burjánzanak, mint „egy gazdag lombozatú vadfa”, de amint 

a Zsoltáríró messzebb tekintett, meglátta végüket - a vétek megsemmisítését a szenvedés által. 
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Egy apostol azt mondja, hogy az Isten Fia [Krisztus] azért jött, hogy „az ördög munkáit 

lerontsa”.  Kövessük isteni Példaadónkat, és igyekezzünk megsemmisíteni a gonosz minden 

munkáját, a tévedést és a betegséget beleértve. Nem menekülhetünk meg a vétekért járó 

büntetéstől. A Szentírás azt mondja, hogy ha megtagadjuk Krisztust, „ő is megtagad minket”. 

 

Az isteni Szeretet megjavítja és kormányozza az embert. Az emberek megbocsáthatnak, de csak 

az isteni Alapelv reformálja meg a vétkest. Isten nem különálló attól a bölcsességtől, amellyel 

felruház. A képességeket (tálentumokat), amelyeket Ő ad, fejlesztenünk kell. Ha azt kérjük, 

hogy bocsássa meg rosszul végzett vagy el nem végzett munkánkat, azt a hiú ábrándot jelenti, 

hogy semmi mást nem kell tennünk, mint bocsánatot kérni, és azután ismét elkövethetjük a bűnt. 

 

A bűn elkövetése miatti szenvedés okozása, a bűn megsemmisítésének eszköze. A vétek minden 

feltételezett gyönyöre saját mértékénél több fájdalommal jár mindaddig, amíg az anyagi életben 

és vétekben való hiedelem meg nem semmisül. Ahhoz, hogy elérjük a mennyországot, a létezés 

harmóniáját, meg kell értenünk a létezés isteni Alapelvét. 

 

3. 22 : 11-22, 30-4 

 

„Munkáljátok ki saját üdvösségeteket,” a követelménye az Életnek és Szeretetnek, evégett 

dolgozik Isten veletek. „[Kereskedjetek], munkálkodjatok, míg megjövök!” Várjatok a 

jutalmatokra és „meg ne restüljetek a jó cselekvésben.” Ha igyekezeteteket félelmetes túlerők 

ostromolják, és nem kaptok azonnali jutalmat, ne térjetek vissza a tévedéshez, se ne váljatok 

restté a versenyben. 

 

Amikor a csata füstje eloszlik, felismeritek majd a jót, amit tettetek, és megkapjátok, amit 

érdemeltek. A Szeretet nem hamarkodja el, hogy megmentsen minket a kísértéstől, mivel a 

Szeretet azt jelenti, hogy próbára tétetünk és megtisztíttatunk. 

 

Az igazság a bűnös megújulását követeli. A kegyelem csak akkor engedi el a tartozást, amikor 

az igazságosság jóváhagyja azt. A bosszú megengedhetetlen. A harag, amely csak csillapodott, 

nem semmisült meg, hanem részlegesen elnézett. A bölcsesség és Szeretet sok önfeláldozást 

követelhet tőlünk, hogy megmentsen bennünket a vétektől. 

Egyetlen áldozat, akármilyen nagy legyen is, nem elégséges a vétek tartozásának 

kiegyenlítésére.  

 

4. 404 : 10-16, 19-21 következő oldal 

 

A testi vágy, a rosszindulat és a gonoszság minden fajtája beteg hiedelem, melyeket csak az 

ezeket létrehozó gonosz indítékok megsemmisítésével pusztíthatsz el. Ha a gonosz a bűnbánó 
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halandó elmében megszűnt, de hatása még megmarad az egyénben, akkor ezt a rendellenességet 

eltávolíthatod, amint Isten törvénye teljesül, és a megújulás eltörli a bűnös cselekedetet. Az 

egészséges vétkes a konok vétkes. 

 

Ez a meggyőződés, mely szerint nincs igazi gyönyör a vétekben, az egyik legfontosabb tétel a 

Keresztény Tudomány teológiájában. Ébreszd rá a vétkest erre az új, igaz nézetre a vétekről; 

mutass rá arra, hogy a vétek nem nyújt örömet, és ennek ismerete erősíti erkölcsi bátorságát és 

fokozza képességét, hogy legyőzze a gonoszt és szeresse a jót. 

 

A beteg meggyógyítása és a vétkes megújítása egy és ugyanaz a Keresztény Tudományban. 

Mindkét gyógymód ugyanazt a módszert igényli és azok elválaszthatatlanok az Igazságban. A 

gyűlölet, irigység, becstelenség, félelem és így tovább, beteggé teszi az embert, és sem anyagi 

orvosság, sem az Elme nem segíthet rajta tartósan, még testileg sem, hacsak szellemileg nem 

teszi őt jobbá és szabadítja így őt meg elpusztítóitól. Az alapvető tévedés a halandó elme. A 

gyűlölet lángra lobbantja a durva hajlamokat.  A gonosz indítékokban és szándékokban való 

elmerülés minden olyan embert reménytelen szenvedővé tesz, aki az emberi mivolt 

legalsóbbrendű típusa felett áll. 

 

A Keresztény Tudomány azt parancsolja, hogy az ember uralkodjék a hajlamokon, hogy a 

gyűlöletet tartsa féken kedvességgel, a bujaságot szeplőtelenséggel, a bosszút szeretettel győzze 

le, és hogy a csaláson becsületességgel kerekedjen felül. Fojtsd el ezeket a hibákat kezdődő 

stádiumukban, ha nem akarsz egy sereg összeesküvőt táplálni az egészség, a boldogság és a 

siker ellen. Ezek kiszolgáltatnak a bírónak, az igazság tévedéssel szembeni döntőbírájának. A 

bíró átad az igazságszolgáltatásnak, és az erkölcsi törvény ítéletét végrehajtják a halandó elmén 

és testen. Mindkettőt bilincsbe verik, amíg nem fizettél meg az utolsó fillérig - amíg ki nem 

egyenlítetted tartozásodat Istennél. „Amit vet az ember, azt aratja is.” A jó ember végül 

legyőzheti a bűntől való félelmét. Ez a bűn szükségessége, hogy önmagát pusztítsa el. A 

halhatatlan ember demonstrálja Isten - a jó - kormányzását, amelyben nincs hatalom a 

vétkezésre. 

 

5. 339 : 1 (A bűn)-4 

 

A bűn elpusztítása a megbocsátás isteni módszere. Az isteni Élet elpusztítja a halált, az Igazság 

elpusztítja a tévedést, és a Szeretet elpusztítja a gyűlöletet. Ha az megsemmisült, nincs szükség a 

bűn másfajta megbocsátására. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 Keresztény 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 
 

Keresztény 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.) 

 


