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VASÁRNAP 2021. MÁJUS 2. 

 
 

TÁRGY— ÖRÖK BÜNTETÉS 

 
 

ARANY SZÖVEG:  Ézsaiás 43 : 1 

 

 
 

így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel:   

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!  

 

 
 
 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Lukács 7 : 37-39, 44-48 

 
 
37. És ímé a városban egy asszony aki bûnös vala, mikor megtudta, hogy õ a farizeus 

házában leült enni, hoza egy alabástrom [szelencze drága] kenetet. 
 

38. És megállván hátul az õ lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az õ lábait, és fejének 

hajával törlé meg, és csókolgatá az õ lábait, és megkené [drága] kenettel. 
 

39. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki õt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta volna, 

tudná ki és miféle asszony az, aki õt illeti: hogy bûnös. 
 

44. És az asszonyhoz fordulván, monda Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejövék a te 

házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és 

fejének hajával törlé meg. 
 

45. Engem meg nem csókolál: ez pedig az idõtõl fogva, hogy bejöttem, nem szünt meg az én 

lábaimat csókolgatni. 
 

46. Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig [drága] kenettel kené meg az én lábaimat. 
 

47. Minekokáért mondom néked: Néki sok bûne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; akinek 

pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. 
 

48. És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bûneid. 

 

 

 

 



BIBLIALECKE  2021. MÁJUS 2., VASÁRNAPRA                                                                    8.2  

TÁRGY: ÖRÖK BÜNTETÉS 

            

 
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. 
 

LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Jeremiás 31 :  3 

 
3 A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak 

magamhoz hűségesen. 

 

2. Józsué 2 : 12, 13, 25, 27 

 
12 De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bõjtöléssel 

is, sírással is, kesergéssel is. 

 
13  És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti 

Istenetekhez; mert könyörülõ és irgalmas õ; késedelmes a haragra és nagy kegyelmû, és 

bánkódik a gonosz miatt. 

 
25 És kipótolom néktek az esztendõket, amelyeket tönkre tett a szöcskõ, a cserebogár és a 

hernyó és a sáska; az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem. 

 
27 És megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek 

és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem. 

 

3. Ézsaiás 43 : 25 

 
25 Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat énmagamért, és bûneidrõl nem emlékezem 

meg! 

 

4. Lukács 4 : 14 (Jézus) (.-ig) 

 
14 Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, 

 

5. Lukács 5 : 1, 4-6, 7 (megtölték), 8, 10 (És monda), 27, 29-32 

 
1 És lõn, hogy mikor a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, õ a 

Genezáret tavánál áll vala; 

 
4 Mikor pedig megszünt beszélni, monda Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki 

hálóitokat fogásra. 
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5 És felelvén Simon, monda néki: Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, még sem 

fogtunk semmit: mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót.  

 
6 És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be; szakadoz vala pedig az õ hálójuk. 

 
7 ...megtölték mind a két hajót, annyira, hogy csaknem elsüllyedének. 

 
8 Látván pedig [ezt] Simon Péter, Jézusnak lábai elé esék, mondván: Eredj el én tõlem, 

mert [én] bûnös ember vagyok, Uram! 

 
10 És monda Simonnak Jézus: Ne félj; mostantól fogva embereket fogsz. 

 
27 Ezek után pedig kiméne, és láta egy Lévi nevû vámszedõt, aki a vámnál ül vala, és 

monda néki: Kövess engem! 

 
29 És Lévi nagy lakomát készíte néki az õ házánál; és vala [ott] nagy sokasága a 

vámszedõknek és egyebeknek, akik õ velök letelepedtek volt. 

 
30 És köztük az írástudók és farizeusok zúgolódának az õ tanítványai ellen, mondván: Miért 

esztek és isztok a vámszedõkkel és a bûnösökkel?  

 
31 És felelvén Jézus, monda nékik: Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a 

betegeknek. 

 
32 Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bûnösöket a megtérésre. 

 

6. Lukács 15 : 1, 7 (öröm), 11-22, 25 (:-ig), 28-32 

 
1 Közelgetnek vala pedig õ hozzá a vámszedõk és a bûnösök mind, hogy hallgassák õt. 

 
7 ... öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz 

[ember]en, akinek nincs szüksége megtérésre. 

 
11 Monda pedig: Egy embernek vala két fia; 

 
12 És monda az ifjabbik az õ atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám esõ részt! És az 

megosztá köztök a vagyont. 
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13 Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre 

költözék; és ott eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt. 

 
14 Minekutána pedig mindent elköltött, támada nagy éhség azon a vidéken, és õ kezde 

szükséget látni.  

 
15 Akkor elmenvén, hozzá szegõdék annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldé õt az 

õ mezeire disznókat legeltetni. 

 
16 És kívánja vala megtölteni az õ gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek; és senki 

sem ád vala néki. 

 
17 Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bõvölködik 

kenyérben, én pedig éhen halok meg! 

 
18 Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és [ezt] mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég 

ellen és te ellened. 

 
19 És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a 

te béreseid közül egy! 

 
20 És felkelvén, elméne az õ atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá õt az õ atyja, és 

megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá õt. 

 
21 És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár 

méltó, hogy a te fiadnak hivattassam! 

 
22 Az atyja pedig monda az õ szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és 

húzzatok gyûrût a kezére, és sarut a lábaira! 

 
25 Az õ nagyobbik fia pedig a mezõn vala: 

 
28 Erre õ megharaguvék, és nem akara bemenni. Az õ atyja annakokáért kimenvén, kérlelé 

õt. 

 
29 Õ pedig felelvén, monda atyjának: Ímé ennyi esztendõtõl fogva szolgálok néked, és soha 

parancsolatodat át nem hágtam: és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én 

barátaimmal vígadjak. 
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30 Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, 

levágattad néki a hízott tulkot. 

 
31 Az pedig monda néki: Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd! 
 
32 Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; és 

elveszett, és megtaláltatott. 
 

7. Zsoltárok 119 : 176 (az első ,-ig)  
 
176 Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te 

parancsolataidat nem felejtettem el! 
 

8. Zsoltárok 25 : 5 (második ,-ig), 6-8 
 
5. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, 
 
6 Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedrõl, mert azok öröktõl fogva 

vannak. 
 
7 Ifjúságomnak vétkeirõl és bûneimrõl ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél 

meg rólam, a te jóvoltodért, Uram! 

 
8 Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezõket. 
 

9. Ézsaiás 55 : 7-9  
 
7 Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és 

könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. 
 
8 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így 

szól az Úr. 
 
9 Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti 

utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. 
 

10. Ézsaiás 44 : 21 (én alkottalak) (első ,-ig), 22  
 
21 én alkottalak téged, 
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22 Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhõt bûneidet; térj én hozzám, mert 

megváltottalak. 

 

Tudomány és Egészség 
 

1. 35 : 30 
 

A Szeretet terve, hogy megújítsa a vétkest. 
 

2. 6 : 3-5, 11-22 
 

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

az isteni Alapelv reformálja meg a vétkest. 
 

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. 
 

„Az Isten a Szeretet”. Ennél többet nem kérhetünk, magasabbra nem tekinthetünk, messzebb 

nem mehetünk. Azt feltételezni, hogy Isten aszerint bocsátja meg vagy bünteti meg a bűnt, hogy 

keresik vagy nem keresik az Ő irgalmát, annyit jelent, mint félreérteni a Szeretetet és az 

imádságot a helytelen cselekvésért való biztonsági szeleppé tenni. 
 

3. 362 : 1-7, 11 (ez)-12 
 

Lukács evangéliumának hetedik részében elbeszélik, hogy egyszer Jézus tisztelt vendég volt egy 

bizonyos Simon nevű farizeusnál, aki egyáltalán nem volt hasonló a tanítvány Simonhoz. 

Mialatt a vacsoránál ültek, szokatlan esemény történt, amely mintha megzavarta volna a keleti 

ünnepséget. Egy „idegen asszony” lépett be.  … ez az asszony (akit azóta Mária Magdalénának 

neveznek) Jézushoz lépett. 
 

4. 363 : 8-15, 21 (így)-31 
 

Elkergette-e Jézus az asszonyt? Elutasította-e imádatát? Nem! Részvéttel tekintett rá. És ez nem 

volt minden. Tudván, hogy a körülötte lévők, főleg a házigazda, mit gondolnak szívükben - 

hogy csodálkoznak, hogy a magasrangú vendég, prófétaként miért nem ismerte fel rögtön az 

asszony erkölcstelen helyzetét, és nem utasította ki őt - Jézus rövid történettel vagy példázattal 

dorgálta meg őket. ... így tanulságot szolgáltatott mindnyájuknak, amit az asszonyhoz idézett 

emlékezetes kijelentése követett: „Megbocsáttattak néked a te bűneid.” 
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Miért foglalta így össze Jézus az asszony tartozását az isteni Szeretet iránt? Megbánta talán az 

asszony a vétkeit, és megújult, és Jézus éleslátása felfedezte ezt a ki nem mondott erkölcsi 

felemelkedést? Könnyeivel öntözte Jézus lábát, mielőtt az olajjal megkente. Más bizonyíték 

híján elég biztosíték volt-e a bánata, hogy igazolja megbánását, megújulását és növekedését a 

bölcsességben? 

 

5. 364 : 8-12 
 

Melyik volt az ilyen kimondhatatlan szeretet nagyobb elismerése, a farizeus vendéglátása vagy 

Magdolna töredelme? Erre a kérdésre Jézus az önigazolás megdorgálásával és a vezeklő 

feloldozásával reagált. 
 

6. 473 : 4 (Az Igazság)-7 
 

Az Igazság, Isten nem a hiba atyja. A vétket, betegséget és halált a hiba hatásaiként kell 

besorolnunk. Krisztus azért jött, hogy a bűn hiedelmét elpusztítsa. 
 

7. 497 : 9 (Elismerjük)-12 
 

Elismerjük a bűn Isten általi megbocsátását a bűn megsemmisítésében és a lelki megértésben, 

amely valótlanként űzi ki a gonoszt. De a bűnben való hit mindaddig megbüntetésre kerül, 

ameddig a hiedelem tart. 
 

8. 327 : 1-7, 9-13 (második .-ig) 
 

A megújulás annak megértése által jön, hogy a gonoszban nincs tartós öröm, valamint a jó iránti 

vonzalom elnyerése által a Tudománynak megfelelően, amely feltárja a halhatatlan tényt, hogy 

az anyagban vagy az anyag által nem létezhet sem öröm, sem fájdalom, sem vágy, sem 

szenvedély, míg az isteni Elme meg tudja semmisíteni, és meg is semmisíti az emberi elme 

hamis hiedelmeit az örömről, a fájdalomról és a félelemről és annak minden vétkes vágyát. 
 
A gonosz néha az ember legmagasabb fogalma a helyesről, amíg megértése a jóról erősebb nem 

lesz. Aztán elveszti a gonosz élvezetét, és az saját gyötrelmévé válik. A bűn nyomorúságától 

való megszabadulás módja, a vétkezés abbahagyása. Nincs más út. 
 

9. 404 : 19-25 
 

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. 
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10. 405 : 1 csak 
 

Az alapvető tévedés a halandó elme. 
 
11. 419 : 1-7 
 

Egy erkölcsi kérdés akadályozhatja a beteg felgyógyulását. A rejtőző tévedés, bujaság, irígység, 

bosszú, rosszindulat vagy gyűlölet állandósítja vagy akár okozhatja a betegség hiedelmét. 

Mindenfajta tévedés ezt az irányt követi. Igaz útirányod az, hogy az ellenséget megsemmisítsd, 

és a terepet átengedd Istennek, az Életnek, Igazságnak és Szeretetnek arra emlékezve, hogy 

csakis Isten és az Ő eszméi valóságosak és harmonikusak. 

 

12. 322 : 14-29 

 

Az ember bölcsessége nem talál kielégülést a vétekben, mivel Isten szenvedésre ítélte a vétket. 

A tegnap varázslása előre jelezte a ma mesmerizmusát és hipnotizmusát. Az iszákos azt hiszi, 

hogy élvezi a részegséget, és addig nem veheted rá, hogy hagyja abba kábulatát, amíg fizikai 

érzete az örömről nem enged egy magasztosabb érzetnek. Akkor elfordul poharától, mint a 

felriasztott álmodó, aki lidércnyomásból ébred, amit a torzított érzet fájdalmai által vont magára. 

Az olyan ember, aki szívesen cselekszik helytelenül - aki élvezetet talál benne, és csak a 

következményektől való félelem tartja vissza - nem mértékletes ember, és nem is megbízhatóan 

vallásos. 

 

Az anyag feltételezett életében való hiedelem súlyos tapasztalatai, valamint csalódásaink és 

szüntelen bajaink, mint fáradt gyermekeket, az isteni Szeretet karjaiba terelnek bennünket. 

 

13. 205 : 32-3 

 

Amikor teljesen megértjük az Istenihez való viszonyunkat, akkor nem lehet más Elménk, csak 

az Övé - más Szeretetünk, bölcsességünk vagy Igazságunk, az Életről más értelmünk, és nem 

tudhatunk az anyag vagy tévedés létezéséről. 

 

14. 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 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.) 

 


