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TÁRGY—ÖRÖK BÜNTETÉS 

 
 

ARANY SZÖVEG:  1 JÁNOS 4 : 8 

 

 
 

„Az Isten a szeretet.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  1 JÁNOS 3 : 11, 14, 16-18 

 

 

11. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettõl fogva hallottatok, hogy szeressük egymást;  

 

14. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki 

nem szereti az õ atyjafiát, a halálban marad.  

 

16. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Õ az õ életét adta érettünk: mi is kötelesek 

vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért. 

 

17. Akinek pedig van mibõl élnie e világon, és elnézi, hogy az õ atyjafia szükségben van, és 

elzárja attól az õ szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete? 

 

18. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Galatákhoz 5 : 14 (az egész) 

 
14 ...az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 

 

2. Márk 1 : 14 (elment), 15 

 
14 elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: 

 
15 "Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az 

evangéliumban." 

 

3. Lukács 5 : 17-25, 27-32 

 
17 Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és 

Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra 

indította őt. 

 
18 És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. 

 
19 Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a 

cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. 

 
20 Ő pedig látva hitüket, így szólt: "Ember, megbocsáttattak a te bűneid." 

 
21 Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni: "Kicsoda ez, aki így káromolja az 

Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?" 

 
22 Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik: "Miről tanakodtok szívetekben? 

 
23 Ugyan mi könnyebb, ezt mondani: Megbocsáttattak bűneid! - vagy ezt mondani: Kelj fel, 

és járj!? 

 
24 Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a 

földön: Kelj fel - így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!" 
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25 Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt; fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve 

hazament. 

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

monda néki: Kövess engem! 

 
28 És az mindeneket elhagyván, felkele és követé õt. 

 
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. 

 

4. Máté 5 : 1, 2, 20 (ha)-24 

 
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: 

 
20 ... ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem 

mehettek be a mennyeknek országába. 

 
21 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre.     

 
22 Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az õ atyjafiára ok nélkül, méltó 

az ítéletre: aki pedig azt mondja az õ atyjafiának: Ráka, méltó a fõtörvényszékre: aki 

pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére. 

 
23 Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te 

atyádfiának valami panasza van ellened: 
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24 Hagyd ott az oltár elõtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és 

azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat. 

 

5. Rómaiakhoz 12 : 1, 9-18, 21 

 
1 Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok 

oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; 

 
9 A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a 

jóhoz.  

 
10 Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelõzõk 

[legyetek.] 

 
11 Az igyekezetben ne [legyetek] restek; lélekben buzgók [legyetek;] az Úrnak szolgáljatok. 

 
12 A reménységben örvendezõk; a háborúságban tûrõk; a könyörgésben állhatatosak; 

 
13 A szentek szükségeire adakozók [legyetek;] a vendégszeretetet gyakoroljátok.  

 
14 Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok. 

 
15 Örüljetek az örülõkkel, és sírjatok a sírókkal. 

 
16 Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz 

szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.    

 
17 Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden 

ember elõtt.  

 
18 Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. 

 
21 Ne gyõzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval gyõzd meg. 

 

6. I János 2 : 1-5, 8-10  

 
1  Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van 

Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.  
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2 És õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért 

is. 
 
3 És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. 
 
4 Aki azt mondja: ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs 

meg az igazság,  
 
5 aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Errõl tudjuk 

meg, hogy õ benne vagyunk; 
 
8 Viszont új parancsolatot írok néktek, ami igaz õ benne és ti bennetek; mert a sötétség 

szûnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. 
 
9 Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyûlöli az õ atyjafiát az még mindig a 

sötétségben van. 
 
10 Aki szereti az õ atyjafiát a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 496 : 6 (a Krisztusi)-8 
 

... a Krisztusi Tudományban az első kötelesség Istennek engedelmeskedni, egyetlen Elmével 

rendelkezni, és másokat úgy szeretni mint saját magadat. 
 

2. 88 : 18-20 
 

Az embernek felebarátját úgy szeretni, mint saját magát egy isteni eszme; de ez a gondolat soha 

nem látható, érezhető vagy érthető meg a fizikai érzékek által. 
 

3. 295 : 16-24 
 

Isten halandókon keresztüli megnyilvánulása olyan, mint az ablaküvegen átszűrődő fény. A fény 

és az üveg soha nem vegyülnek, de anyagként az üveg kevésbé átlátszatlan, mint a falak. Azon a 

halandó elmén jelenik meg a legélénkebben az Igazság, amely sok anyagiságot veszített el - sok 

tévedést - annak érdekében, hogy az Igazság számára átláthatóbbá váljék. Akkor, mint a párává 

oszló felhő, nem fedi el többé a napot.  
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4. 242 : 15-20 
 
Az önszeretet kevésbé áttetsző, mint egy tömör test. Türelmes engedelmességben egy türelmes 

Isten iránt munkálkodjunk, hogy a Szeretet egyetemes oldószerével feloldjuk a tévedés 

keménységét - az önfejűséget, az önigazolást és az önszeretetet - amely harcol a lelkiség ellen, 

és a vétek és a halál törvénye. 
 
5. 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. 
 
6. 290 : 16-32 
 
Ha a halálnak nevezett változás megsemmisítené a vétek, a betegség és a halál hiedelmét, akkor 

a boldogságot a feloszlás pillanatában elnyernénk, és az örökre megmaradna; de ez nem így van. 

A tökéletesség csak tökéletesség által nyerhető el. Akik igazságtalanok, igazságtalanok lesznek 

mindaddig, amíg az isteni Tudományban Krisztus, az Igazság el nem távolít minden 

tudatlanságot és vétket. 
 
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. A gyilkos, ha megölik is tette során, ezáltal nem adja fel a vétket. Nem lesz attól 

spirituálisabb (lelkibb), hogy azt hiszi, a teste meghalt és, hogy rájön, hogy gonosz elméje nem 

halt meg. 

 Gondolatai nem lesznek bűntelenebbek, amíg a gonoszt le nem fegyverzi a jó. Teste 

ugyanolyan anyagi, mint az elméje, és fordítva. 
 
7. 291 : 1-11, 13-18 
 
A feltevések, hogy a vétek bocsánatot nyer, amíg el nem hagyják, hogy a boldogság valódi lehet 

a vétek közepette, hogy a test úgynevezett halála megszabadít a vétektől, és hogy Isten 
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bocsánata másból áll, mint a vétek megsemmisítéséből - ezek súlyos hibák. Tudjuk, hogy 

minden meg fog változni „egy szempillantásban”, amikor az utolsó trombitaszó felharsan; de a 

bölcsességnek ez az utolsó hívása addig nem juthat el a halandókig, amíg nem engedtek minden 

csendesebb felhívásnak a keresztényi jellem fejlődésére. A halandók feleslegesen képzelik, hogy 

a halál tapasztalatában való hit megdicsőült létre ébreszti majd őket. 

 

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. 
 

8. 404 : 29-11 
 

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. 
 

9. 405 : 18-21 
 

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. 
 

10. 76 : 18-29 
 

A szenvedő, vétkes, haldokló hiedelmek valótlanok. Amikor az isteni Tudomány egyetemesen 

megértésre kerül, akkor ezeknek nem lesz hatalmuk az ember felett, mert az ember halhatatlan 

és isteni felhatalmazás alapján él.  
 

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 
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- egy olyan tökéletesség, amelyet csak azok észlelhetnek, akik az isteni Tudományban Krisztus 

végleges megértésével bírnak. 
 

11. 410 : 4-7 
 

„Ez pedig az örök élet” mondja Jézus - ez, és nem ez lesz; azután úgy határozza meg az örökké 

tartó életet, mint az Atyjának és önmagának jelenbeni ismeretét - a Szeretet, Igazság és Élet 

ismeretét. 
 

12. 426 : 29-32 
 

Az ember halhatatlan, és a test nem tud meghalni, mert az anyagban nincs élet, amelyet fel 

lehetne adni. Az anyagnak, halálnak, kórnak, betegségnek és bűnnek nevezett emberi fogalmak 

azok, amelyek elpusztíthatóak. 

 

13. 569 : 6-14 

 

Az írás „a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután” szó szerint beteljesedik, amikor tudatában 

vagyunk az Igazság legfelsőbbségének, amely által meglátjuk a tévedés semmiségét, és tudjuk, 

hogy a tévedés semmisége arányban áll gonoszságával. Aki illeti Krisztus ruhájának peremét, és 

uralkodik halandó hiedelmei felett, az állatiasság és a gyűlölet felett, az a gyógyítás 

bizonyítékában örvendez — édes és biztos érzetben, hogy Isten a Szeretet. 

 

14. 578 : 10-12, 16-18 

 
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is Nem félek a gonosztól, mert [a Szeretet] velem 
van] a [Szeretet] vesszője és botja, azok vigasztalnak engem. 
 
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján s a [Szeretet] házában 
[tudatában] lakozom hosszú ideig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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! 
 

“Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás   

nem árthat nektek sem amikor alszotok, sem ébrenlétetekben.”  
(T&E, 442. o.) 

 


