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TÁRGY —ELME 

 
 

ARANY SZÖVEG:  PÉLDABESZÉDEK 9 : 10 

 

 
 

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme,  

és a Szentnek a megismerése ad értelmet.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Példabeszédek 2 : 3-9 

 

 

3. bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, 

 

4. ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, 

 

5. akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az istenismeret. 

 

6. Mert az Örökkévaló a bölcsesség forrása, szájából származik az értelem és tudás.  

 

7. Az igazak számára bölcsességet tartogat, amely megvédi azt, aki igazságosan él. 

 

8. Megőrzi az igazak ösvényeit, szemmel tartja és megóvja hűségeseinek lépéseit. 

 

9. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Zsoltárok 119 : 89, 97-104 

 
89 URam, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég. 

 
97 Mennyire szeretem törvényedet! Egész nap azon elmélkedem.     

 
98 Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké. 

 
99 Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. 

 
100 Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat. 

 
101 Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtarthassam igédet. 

 
102 Döntéseidtől nem tértem el, mert te tanítottál azokra. 

 
103 Milyen édesek ínyemnek ígéreteid! Édesebbek, mint számnak a méz. 

 
104 Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. 

 

2. I Királyok 5 : 15-17, 20-21, 24-26 

 
1 Hírám, Tírusz királya elküldte szolgáit Salamonhoz, amikor meghallotta, hogy őt kenték 

fel királlyá apja után, mert Hírám mindig szerette Dávidot.  

 
16 Salamon pedig ezt üzente Hírámnak: 

 
17 Te tudod, hogy apám, Dávid nem építhetett házat Istene, az Úr nevének, mert 

háborúskodnia kellett mindenfelé, míg az Úr lábai alá nem vetette ellenségeit. 

 
19 Én tehát azt gondoltam, hogy házat építek Istenem, az Úr nevének, ahogyan az Úr 

apámnak, Dávidnak megmondta: A te fiad, akit utánad helyezek a trónra, az épít majd 

nevemnek házat. 
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20 Most azért parancsold meg, hogy vágjanak ki cédrusfákat a Libánonon. Az én szolgáim 

együtt lesznek a te szolgáiddal, és annyi bért adok szolgáidnak, amennyit csak kívánsz. 

Jól tudod, hogy miköztünk senki sem ért úgy a favágáshoz, mint a szidóniak. 

 
21 Amikor Hírám meghallotta Salamon üzenetét, nagyon megörült, és ezt mondta: Áldott 

legyen ma az Úr, mert bölcs fiat adott Dávidnak, e nagy nép élére! 

 
24 Adott azért Hírám Salamonnak cédrusfákat és ciprusfákat, amennyit csak kívánt. 

 
25 Salamon viszont adott Hírámnak, háza népe ellátására húszezer kór búzát és húszezer kór 

sajtolt olajat. Ezt adta Salamon Hírámnak évről évre. 

 
26 Az Úr tehát bölcsességet adott Salamonnak, ahogyan megígérte neki. Békességben élt 

Hírám Salamonnal, és szövetséget kötöttek egymással. 

 

3. I Királyok 3 : 16-28 

 
16 Abban az időben két parázna nő jelent meg a királynál, és megálltak előtte. 

 
17 Az egyik nő ezt mondta: Kérlek, uram, én ezzel a nővel egy házban lakom, és én ott 

szültem nála abban a házban. 

 
18 Három nappal azután, hogy szültem, ez a nő is szült. Csak magunk voltunk a házban, 

nem volt velünk senki idegen; kettőnkön kívül senki sem volt a házban. 

 
19 De egy éjjel meghalt ennek a nőnek a fia, mert ráfeküdt. 

 
20 És fölkelt éjfélkor, elvette mellőlem a fiamat, amíg szolgálólányod aludt, és a keblére 

fektette, az ő halott fiát pedig az én keblemre fektette. 

 
21 Amikor reggel felkeltem, hogy megszoptassam a fiamat, láttam, hogy halott. De amikor 

reggel jól megnéztem, kitűnt, hogy nem az a fiú volt, akit én szültem. 

 
22 Ekkor a másik nő ezt mondta: Nem úgy van! Az én fiam él, a te fiad az, aki meghalt. 

Amaz viszont ezt mondta: Nem igaz! A te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él! Így 

vitatkoztak a király előtt. 

 
23 Akkor ezt mondta a király: Ez azt állítja: az én fiam él, a te fiad halt meg. Amaz meg ezt 

mondja: nem igaz; a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. 
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24 Azért ezt mondta a király: Hozzatok ide egy kardot. Oda is hoztak egy kardot a királynak. 

 
25 A király ezt parancsolta: Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok oda egyik felét az 

egyiknek, másik felét a másiknak! 

 
26 Ekkor azt mondta az élő gyermek anyja a királynak, mivel megesett a szíve a fián: 

Kérlek, uram, adjátok neki inkább az élő gyermeket, csak meg ne öljétek! A másik 

azonban ezt mondta: Ne legyen se az enyém, se a tiéd, vágjátok ketté! 

 
27 Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta: Adjátok annak az élő gyermeket, és ne öljétek 

meg, mert ő az anyja! 

 
28 Egész Izráel meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és félelemmel tekintettek 

a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és így szolgáltat igazságot. 

 

4. Példabeszédek 3 : 13-19 

 
13 Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. 

 
14 Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a 

színaranynak. 

 
15 Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. 

 
16 Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség.  

 
17 Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. 

 
18 Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, boldogok.  

 
19  Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. 

 

5. Jeremiás 9 :  22, 23  
 
22 Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az 

erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag! 
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23 Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, 

aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem - így szól 

az Úr! 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 591 : 16-20 
 

ELME.  Az egyetlen Én vagy Mi; az egyetlen Szellem, Lélek, isteni Alapelv, szubsztancia, Élet, 

Igazság, Szeretet; az egy Isten; nem az, amely az emberben van, hanem az isteni Alapelv vagy 

Isten, amelynek az ember a teljes és tökéletes kifejezése; Istenség, amely körvonalaz, de nem 

körvonalazott. 
 

2. 209 : 5-8 
 

Az Elme, mely minden alkotása felett áll, és mely valamennyit kormányozza, a saját 

eszmerendszerének központi napja, saját mérhetetlen teremtésének élete és világossága; és az 

ember az isteni Elme alárendeltje.  
 

3. 591 : 5-7 
 

EMBER.  A végtelen Szellem összetett ideája; Isten lelki képe és hasonlatossága; az Elme teljes 

megnyilatkozása. 
 

4. 257 : 12-15 
 

Az Elme az Ő saját hasonlatosságát eszmékben teremti, és egy eszme szubsztanciája nagyon 

messze áll attól, hogy az értelem nélküli anyag állítólagos szubsztanciája legyen. Így az Atya 

Elme nem az anyag atyja. 
 

5. 280 : 1-8 
 

Az Elme végtelenségében az anyagnak ismeretlennek kell lennie. A diszharmónia és hanyatlás 

jelképei és elemei nem a végtelen, tökéletes és örök Mindennek az alkotásai. A Szeretetből, és a 

világosságból és harmóniából, amelyek a Szellem hajlékai, csakis a jó visszatükröződései 

származhatnak. Mindaz, ami szép és ártalmatlan, az Elme ideája. Az Elme teremti és sokasítja 

őket, és az eredménynek szelleminek kell lennie. 

 

6. 283 : 4-12 

 

Az Elme minden mozgás forrása, és nincs inercia, amely korlátozhatná vagy megállíthatná 
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örökös és harmonikus működését.  Az Elme ugyanaz az Élet, Szeretet és bölcsesség „tegnap, és 

ma és örökké”. Az anyag és annak hatásai - vétek, betegség és halál - a halandó elme állapotai, 

amelyek cselekednek, reagálnak és aztán leállnak. Ezek nem az Elme tényei. Nem gondolatok, 

hanem illúziók. Az Alapelv abszolút. Nem fogad el semmilyen tévedést, hanem megértésen 

alapszik. 

 

7. 275 : 6-9, 20-24 

 

Az isteni Tudomány kiindulópontja, hogy Isten, a Szellem a Minden-a-mindenekben, és hogy 

nincs más hatalom vagy Elme - hogy Isten a Szeretet, és ezért Ő az isteni Alapelv. 

 

Az isteni metafizika, amint a lelki megértés előtt feltárul, egyértelműen azt mutatja, hogy 

minden Elme, és hogy az Elme Isten, mindenhatóság, mindenütt jelenlét, mindentudás - azaz 

minden hatalom, minden jelenlét, minden Tudomány. Ennélfogva, a valóságban minden az 

Elme megnyilvánulása. 

 

8. 281 : 14-17 

 

Az egyetlen Ego, az egyetlen Elme vagy Szellem, amelyet Istennek neveznek, végtelen 

egyéniség, amely minden formával és szépséggel felruház, és amely valóságot és istenséget 

tükröz az egyéni lelki emberben és a dolgokban. 

 

9. 258 : 11-18 

 

Az ember végtelenséget tükröz, és ez a visszatükrözés Isten igaz eszméje. 

 

Isten az emberben a végtelen eszmét fejezi ki, amely örökké fejleszti önmagát terjeszkedve és 

egyre magasabbra emelkedve egy határtalan alapról. Az Elme nyilvánít meg mindent, amely az 

Igazság végtelenségében létezik. Nem tudunk többet az emberről mint az igaz isteni képmásról 

és hasonlatosságról, mint amit Istenről tudunk. 

 

10. 216 : 11-21 

 

Annak megértése, hogy az Ego az Elme, és hogy csak egyetlen Elme vagy intelligencia van, 

rögtön elkezdi megsemmisíteni a halandó érzet tévedéseit, és a halhatatlan érzet igazságának 

biztosítását. Ez a megértés harmonikussá teszi a testet, szolgává és nem úrrá teszi az idegeket, a 

csontokat, az agyat stb. Ha az embert az isteni Elme törvénye kormányozza, akkor teste behódol 

az örökkévaló Életnek, Igazságnak és Szeretetnek. A halandók nagy tévedése az, hogy az 
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emberről, Isten képéről és hasonlatosságáról azt tételezik fel, hogy anyag is és Szellem is, hogy 

jó is és gonosz is. 

 

11. 84 : 7-23 

 

Mikor az emberek eléggé előrehaladottak lesznek ahhoz a Tudományban, hogy harmóniában 

legyenek a lét igazságával, önkéntelenül látnokok és próféták lesznek, akiket nem démonok, 

szellemek vagy félistenek kormányoznak, hanem az egy Szellem. Az örökké-jelenlévő isteni 

Elme és az ezen Elmével összhangban lévő gondolat előjoga, hogy ismerje a múltat, a jelent és a 

jövőt. 

 

A létezés Tudományában való jártasság képessé tesz minket arra, hogy nagyobb mértékben 

kommunikáljunk az isteni Elmével, hogy előre lássunk és előre jelezzünk eseményeket, amelyek 

az univerzális jólétet illetik, hogy istenileg ihletettek legyünk - bizony, hogy elérjük a béklyó 

nélküli Elme tartományát. 

 

Annak megértése, hogy az Elme végtelen, a testiség által nem megkötött, hogy nem függ a fültől 

és szemtől hanghoz és látáshoz, sem pedig izmoktól és csontoktól a mozgáshoz, egy lépés az 

Elme-tudomány felé, amely által az ember természetét és létezését felismerjük. 

 

12. 469 : 13 (A tévedés)-24  

 

A tévedés kiirtója az a nagyszerű igazság, hogy Isten, a jó, az egyetlen Elme, és hogy a végtelen 

Elme állítólagos ellentéte - amit ördög-nek vagy gonosznak neveznek - nem Elme, nem Igazság, 

hanem hiba, intelligencia és valóság nélkül. ...a gonosznak nem lehet helye, ahol minden teret 

Isten tölt be.  Csak egy Elme lehet, mert csak egy Isten van; és ha a halandók nem igényelnének, 

és nem fogadnának el más Elmét, a vétek ismeretlen volna. Csak egy Elménk lehet, ha az az egy 

végtelen. Eltemetjük a végtelenség érzetét, amikor elfogadjuk, hogy noha Isten végtelen, a 

gonosznak mégis helye van ebben a végtelenségben, mert a gonosznak nem lehet helye, ahol 

minden teret Isten tölt be. 

 

13. 470 : 21-5 

 

Isten az ember teremtője, és amint az ember isteni Alapelve tökéletes marad, úgy az isteni idea 

vagy tükröződés, az ember, is tökéletes marad. Az ember Isten lényének kifejez(őd)ése. Ha 

bármikor volt olyan pillanat, amikor az ember nem fejezte ki az isteni tökéletességet, akkor volt 

egy olyan pillanat, amikor az ember nem fejezte ki Istent, és ennek következtében, volt olyan 

idő, amikor Isten ki nem fejezett volt - azaz entitás nélküli. Ha az ember elvesztette a 

tökéletességet, akkor elvesztette tökéletes Alapelvét, az isteni Elmét. Ha az ember valaha is 

enélkül a tökéletes Alapelv vagy Elme nélkül létezett, akkor az ember létezése mese volt. 
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Isten és az ember, az isteni Alapelv és eszme kapcsolata a Tudományban megsemmisíthetetlen, 

és a Tudomány nem ismer eltérést a harmóniától, sem visszatérést ahhoz, hanem azt állítja, hogy 

az isteni rend, vagyis a lelki törvény, amelyben Isten és mindaz, amit ő teremt, tökéletes és örök, 

változatlan maradt a saját örök történetében. 

 

 



 

 

 

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.) 

 


