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ARANY SZÖVEG:  ZSOLTÁROK 25 : 8 

 

 
 

„Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  ZSOLTÁROK 103 : 1-5, 22 

 

 

1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.     

 

2. Lelkem, áldjad az Örökkévalót, és ne feledd, mennyi jót tett veled! 

 

3. Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből, 

 

4. Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 

 

5. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. 

 

22. Áldjátok az URat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat! 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 25 : 1, 6-8 
 
1 Hozzád emelem, Uram, lelkemet! 
 
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. 
 

2. János 9 : 1 (Amikor)-3, 6-8, 10, 11 
 
1 Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. 
 
2 Tanítványai megkérdezték tőle: "Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon 

született?" 
 
3 Jézus így válaszolt: "Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy 

nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. 
 
6 Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született 

ember szemeire, 
 
7 majd így szólt hozzá: "Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában" - ami azt jelenti: 

küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. 
 
8 A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: "Nem ő 

az, aki itt szokott ülni és koldulni?" 
 
10 Erre ezt kérdezték tőle: "Akkor hogyan nyílt meg a szemed?" 
 
11 Ő így válaszolt: "Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, 

és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, 

megmosakodtam, és most látok." 
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3. János 13 : 1, 3-17 
 
1 A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e 

világból az Atyához, jóllehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. 
 
3 Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az 

Istenhez megy: 
 
4 felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; 
 
5 azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a 

kendővel, amellyel körül volt kötve. 
 
6 Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: "Uram, te mosod meg az én lábamat?" 
 
7 Jézus így válaszolt neki: "Amit én teszek, most még nem érted, de később majd 

megérted." 
 
8 Péter így szólt hozzá: "Az én lábamat nem mosod meg soha." Jézus így válaszolt neki: 

"Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám." 
 
9 Simon Péter erre ezt mondta neki: "Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a 

fejemet is!" 
 
10 Jézus így szólt hozzá: "Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát 

mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind." 
 
11 Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: "Nem vagytok mindnyájan tiszták." 
 
12 Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta 

nekik: "Értitek, hogy mit tettem veletek? 
 
13 Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. 
 
14 Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok 

egymás lábát. 
 
15 Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. 
 
16 Bizony, bizony, mondom néktek: a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem 

nagyobb annál, aki elküldte. 
 
17 Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek. 
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4. János 19 : 1, 2, 6-11, 14-19 
 
1 Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. 
 
2 A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; 
 
6 Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: "Feszítsd meg, feszítsd 

meg!" Pilátus pedig ezt mondta nekik: "Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem 

találom bűnösnek." 
 
7 A zsidók így válaszoltak neki: "Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell 

halnia, mert Isten Fiává tette magát." 
 
8 Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. 
 
9 Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: "Honnan való vagy te?" De Jézus 

nem felelt neki. 
 
10 Pilátus ekkor így szólt hozzá: "Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, 

hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek?" 
 
11 Jézus így válaszolt: "Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna 

neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne."  
 
14 A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: 

"Íme, a ti királyotok!" 
 
15 De ezek kiáltoztak: "Feszítsd meg, feszítsd meg őt!" Pilátus ezt mondta nekik: "A ti 

királyotokat feszítsem meg?" A főpapok így válaszoltak: "Nem királyunk van, hanem 

császárunk!" 
 
16 Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust és elvezették, 
 
17 ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez, amelyet héberül 

Golgotának neveznek. 
 
18 Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. 
 
19 Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI 

JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. 

 

 

 



BIBLIALECKE  2021. OKTÓBER 17., VASÁRNAP                                                                   7.5  

TÁRGY: AZ ENGESZTELÉS DOKTRÍNÁJA 

            

 
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. 
 

5. Rómaiakhoz 5 : 8 (Isten), 10, 11 
 
5 Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még 

bûnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. 
 
10 Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az õ Fiának halála által, sokkal 

inkább megtartatunk az õ élete által minekutána megbékéltünk vele. 
 
11 Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki 

által most a megbékélést nyertük. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 18 : 1-12 
 

Az engesztelés szemlélteti az ember egységét Istennel, amely által az ember visszatükrözi az 

isteni Igazságot, Életet és Szeretetet. A názáreti Jézus az ember Atyával való egységét tanította 

és demonstrálta, és ezért végtelen hódolattal tartozunk neki. Küldetése mind egyéni, mind 

kollektív volt. Élete munkáját helyesen végezte nem csak saját magának eleget téve, de a 

halandók iránti könyörületességből is - hogy megmutassa nekik, hogyan végezzék el saját 

munkájukat, de nem azért, hogy helyettük elvégezze, sem pedig, hogy egyetlen felelősség alól is 

felmentse őket. Jézus bátran cselekedett az érzékek elfogadott bizonyítékai ellenére, az 

álszenteskedő hitelvekkel és gyakorlatokkal szemben, és minden ellenfelet megcáfolt gyógyító 

erejével.  
 

2. 19 : 6-11, 17-28 
 
Jézus elősegítette az ember Istennel való megbékélését azáltal, hogy az ember számára a 

Szeretet egy igazabb értelmét adta, Jézus tanításainak isteni Alapelvét, és a Szeretet ezen 

igazabb értelme megváltja az embert az anyag, a bűn és halál törvényétől a Szellem törvénye 

által - az isteni Szeretet törvényével. 
 
A megbánás és szenvedés minden kínja, minden igyekezet a megújulásra, minden jó gondolat és 

cselekedet segíteni fog bennünket, hogy megértsük Jézus engesztelését a vétekért és elősegíti 

annak hathatósságát; de ha a vétkes továbbra is imádkozik és megbánást tanúsít, vétkezik és 

bocsánatot kér, csekély része van az engesztelésben - az Istennel való (ki)egyezésben - mivel 

hiányzik belőle a gyakorlati megbánás, amely megreformálja a szívet és képessé teszi az embert 

arra, hogy a bölcsesség akaratát teljesítse.  Akik még részben sem tudják kimutatni Mesterünk 

tanításainak és gyakorlatának isteni Alapelvét, azoknak nincs részük Istenben. Ha 

engedetlenségben élünk Iránta, akkor ne érezzük magunkat biztonságban, bár Isten jó. 
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3. 22 : 11-14, 23-27, 30-31 
 
„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.” 

 

A tévedéstől való végső szabadulás, amely által örvendezünk a halhatatlanságban, a korlátlan 

szabadságban és a bűntelen érzetben, nem érhető el virágos utakon, sem úgy, hogy cselekedetek 

nélküli hitünket másnak a helyettesítő erőfeszítésére tűzzük.  
 

Az igazságosság a vétkes megújulását követeli meg. A kegyelem csak akkor engedi el a 

tartozást, ha az igazságosság jóváhagyja azt. 
 

4. 23 : 1-11 
 

A bölcsesség és a Szeretet sok önfeláldozást követelhet meg tőlünk, hogy megmentsen 

bennünket a vétektől. Egyetlen áldozat, bármilyen nagy legyen is az, nem elég a vétek 

tartozásának kiegyenlítésére. Az engesztelés állandó önfeláldozást kíván a vétkestől. Hogy Isten 

az Ő szeretett Fián töltse ki haragját, istenien természetellenes. Az ilyen teória emberalkotta. Az 

engesztelés nehéz probléma a teológiában, tudományos magyarázata azonban az, hogy a 

szenvedés a vétkes érzék tévedése, amelyet az Igazság megsemmisít, és hogy végül mind a 

vétek, mind a szenvedés lehull az örökkévaló Szeretet lábai elé. 
 

5. 48 : 10-16 
 

Emlékezve a szenvedés verejtékére, mely szent áldással hullott a Gecsemáné kertjének füvére, 

zúgolódhat-e a legalázatosabb vagy a leghatalmasabb tanítvány, amikor ugyanazt a poharat 

issza, és gondolhatja-e vagy akár csak kívánhatja-e a felemelő próbától való menekülést, 

amellyel a vétek bosszút áll megsemmisítőjén? Az Igazság és Szeretet kevés jutalmat ad az 

életmű beteljesítéséig. 
 

6. 29 : 1-6 
 

A Keresztényeknek fel kell venniük a fegyvert a hiba ellen otthonukban és azon kívül is. Meg 

kell birkózniuk a bűnnel saját magukban és másokban, és folytatni ezt a harcot, amíg be nem 

fejezték menetüket. Ha megtartják hitüket, megszerzik az öröm koronáját. 
 

7. 45 : 6-21 
 

Mesterünk teljesen és véglegesen demonstrálta az isteni Tudományt a halál és a sír feletti 

diadalmában. Jézus az emberek felvilágosításáért és az egész világ vétektől, betegségtől és 

haláltól való megváltásáért cselekedett. Pál azt írja: „Mert ha, mikor ellenségei voltunk, 
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megbékéltünk Istennel az õ Fiának [látszólagos] halála által, sokkal inkább megtartatunk az õ 

élete által minekutána megbékéltünk vele. Három nappal testi temetése után beszélt a 

tanítványaival. Üldözői kudarcot vallottak abban, hogy a halhatatlan Igazságot és Szeretetet egy 

sírba rejtsék. 
 

Dicsőség Istennek és békesség a küszködő szíveknek! A Krisztus elgördítette a követ az emberi 

remény és hit ajtaja elől, és az Istenben való élet kinyilatkoztatása és demonstrációja által 

felemelte azokat annak lehetőségéhez, hogy egyek lehessenek az ember szellemi eszméjével és 

az ő isteni Alapelvével, a Szeretettel. 

 

8. 228 : 25-32 

 

Istenen kívül nincs semmilyen erő. A mindenhatóság rendelkezik minden hatalommal, és 

bármely más erőt elismerni Isten meggyalázását jelenti. Az alázatos Názáreti megdöntötte azt a 

feltételezést, hogy a véteknek, betegségnek és halálnak hatalma van.  Bebizonyította, hogy 

tehetetlenek. A papok büszkeségének meg kellett volna törnie, amikor látták a Kereszténység 

demonstrációját amint felülmúlja halott hitük és szertartásaik hatását. 

 

9. 8 : 20-30 

 

Az alázatosságért való imádság, bármely buzgósággal is történik, nem mindig jelenti annak 

tényleges kívánását. Ha elfordulunk a szegénytől, akkor nem vagyunk készek arra, hogy 

elnyerjük a jutalmat Attól, aki áldja a szegényeket. Bevalljuk, hogy gonosz szívűek vagyunk, és 

kérjük, hogy ez táruljon fel előttünk, de nem tudunk-e már most többet erről a szívről, mint 

amennyit hajlandóak vagyunk felebarátunk előtt feltárni? 

 

Vizsgáljuk meg magunkat, és ismerjük fel, mi szívünk vonzalma és célja, mivel csak így 

érthetjük meg, hogy valójában milyenek vagyunk. 

 

10. 21 : 1-14 

 

  Ha az Igazság úrrá lesz a hibán a napi tevékenységedben és beszélgetéseidben, akkor végül 

elmondhatod „Ama nemes harczot megharczoltam ... a hitet megtartottam”, mert jobb ember 

lettél.  Ezáltal vesszük ki a magunk részét az Igazsággal és Szeretettel való (ki)egyezésben. A 

keresztények nem azért munkálkodnak, és imádkoznak tovább, mert azt várják, hogy másnak a 

jósága, szenvedése és diadala által elnyerik annak harmóniáját és jutalmát. 

 

Ha a tanítvány spirituálisan halad, akkor igyekszik bejutni. Folyamatosan elfordul az anyagi 

érzettől, és a Szellem romolhatatlan dolgai felé néz. Ha őszinte, az elejétől fogva lelkiismeretes 

lesz, és minden nap halad egy kicsit a helyes irányba, míg végül örömmel fejezi be menetét. 



 

 

 

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.) 

 


