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TÁRGY — ELME 

 
 

ARANY SZÖVEG:  2 Mózes 20 : 3 

 

 
 

„Ne imádj más istent rajtam kívül!” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Máté 4 : 23, 24  

   Máté 17 : 14-18 

 

 

23. És bejárá Jézus az egész Galileát, 

 

24. és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban 

sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket. 

 

14. Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, 

 

15. és ezt mondta: "Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert 

gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. 

 

16. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani." 

 

17. Jézus erre így válaszolt: "Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? 

Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide!" 

 

18. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még 

abban az órában. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. Prédikátorok 7 : 25, 29 (harmadik ,-ig) 

 
25 Fordítám én magamat és az én szívemet a bölcsességnek és az okoskodásnak tudására, 

kutatására és keresésére; azonképpen hogy megtudjam a bolondságnak gonoszságát, és a 

tévelygésnek balgatagságát. 

 
29 Lásd, csupán arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette,  

 

2. Zsoltárok 139 : 23, 24 

 
23 Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! 

 
24 Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján! 

 

3. Dániel 4 : 25-28, 29 (amíg) (hetedik ,-ig), 30, 31, 33, 34 (negyedik ,-ig) 

 
25 Mindez betelék Nabukodonozor királyon. 

 
26 Tizenkét hónap múlva a babiloni királyi palotán sétála. 

 
27 Szóla a király és mondá: Nem ez-é ama nagy Babilon, amelyet én építettem királyság 

házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsõségem tisztességére? 

 
28 Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szálla le az égbõl: Néked szól, oh 

Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tõled. 

 
29 ...amíg megesméred, hogy a felséges [Isten] uralkodik az emberek birodalmán,  

 
30 Abban az órában betelék a beszéd Nabukodonozoron: és az emberek közül kivetteték, és 

füvet evék mint az ökrök, és égi harmattal öntözteték az õ teste, mígnem szõre megnöve, 

mint a saskeselyû [tolla,] és körmei, mint a madarakéi. 

 
31 És az idõ elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emelém, és az én értelmem 

visszajöve, és áldám a felséges [Istent,] és dícsérém és dicsõítém az örökké élõt, kinek 

hatalma örökkévaló hatalom és országa nemzedékrõl-nemzedékre [áll]. 
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33 Abban az idõben visszatére hozzám az én értelmem, és országom dicsõségére az én 

ékességem, és méltóságom is visszatére hozzám, és az én tanácsosaim és fõembereim 

fölkeresének engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság 

adatott nékem. 
 
34 Most [azért] én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsõítem a mennyei királyt: 

mert minden cselekedete igazság,  
 

4. Jeremiás 29 :  11-14 (a második ,-ig) 
 
11 Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet és nem romlást 

tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. 
 
12 Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak 

benneteket. 
 
13 Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. 
 
14 Megtaláltok engem - így szól az Úr -, jóra fordítom sorsotokat,  
 

5. Ézsaiás 26 : 3 (második ,-ig), 13, 14 (ezért) 
 
3 [Kinek] szíve [reád] támaszkodik, megõrzöd [azt] teljes békében,  
 
13 Uram! mi Istenünk! urak parancsoltak nékünk kívüled; de általad dicsõítjük neved! 
 
14 ezért látogatád meg és vesztéd el õket, és eltörléd emlékezetöket. 

 

6. Lukács 4 : 14 (,-ig) 
 
14 Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, 
 

7. Lukács 8 : 1 (harmadik ,-ig), 26-34 (,-ig), 35 (utolsó ,-ig), 38, 39 (első .-ig) 
 
1 És lõn ezután, hogy õ jár vala városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten 

országát,  
 
26 És evezének a Gaderénusok tartományaiba, mely Galileával átellenben van. 
 
27 Amikor partra szállt, a város felől szembejött vele egy ember, akiben ördögök voltak. 

Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. 
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28 Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, és hangosan ezt mondta: "Mi közöm 

hozzád Jézus, a magasságos Isten Fia? Kérlek, ne gyötörj engem!" 
 
29 Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. 

Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, 

de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek meg a pusztába hajtotta. 
 
30 Jézus erre megkérdezte tőle: "Mi a neved?" Az így felelt: "Légió!" - mert sok ördög 

költözött bele. 
 
31 Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. 
 
32 Ott a hegyen legelészett egy nagy disznónyáj; azt kérték tehát a gonosz lelkek, engedje 

meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. 
 
33 Kijöttek hát az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. Ekkor a nyáj a 

meredekről a tóba rohant, és belefulladt. 
 
34 A pásztorok a történtek láttára elfutottak, 
 
35 Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor odaértek Jézushoz, és ott 

találták azt az embert, akiből kimentek az ördögök, amint felöltözve és ép elmével ül 

Jézus lábánál,  
 
38 Kéré pedig õt az az ember, akibõl az ördögök kimentek, hogy õ vele lehessen; de Jézus 

elbocsátá õt, mondván: 
 
39 Térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled.  
 

8. Zsidókhoz 4 : 12, 13, 16 
 
12 Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, 

az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 
 
13 És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna elõtte, sõt mindenek 

meztelenek és leplezetlenek annak szemei elõtt, akirõl mi beszélünk. 
 
16 Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet 

találjunk, amikor segítségre van szükségünk. 
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9. Rómaiakhoz 15 : 4 (:-ig), 6  
 
4 Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: 
 
6 Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsõítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak 

Atyját. 
 
 

Tudomány és Egészség 
 

1. 467 : 3 (E)-4 (első .-ig), 5-7, 9-10, 13-16 
 

E Tudomány első kívánalma „Ne imádj más istent rajtam kívül!”... Tehát a parancs ezt jelenti: 

Ne legyen más intelligenciád, más életed, más szubsztanciád, más igazságod, más szereteted, 

csak az, amely lelki. … Alaposan meg kellene érteni, hogy valamennyi embernek egy Elméje 

van, egy Istene és Atyja, egy Élete, Igazsága és Szeretete. … Az ember, amikor nincs más istene 

és nem fordul máshoz, csak az egy tökéletes Elméhez, Isten hasonlatossága, tiszta és örök és 

azzal az Elmével bír, mint amely Krisztusban is volt. 
 

2. 587 : 5-9 (.-ig), 11 (az)-15 (;-ig) 
 

JÓ.  A nagyszerű VAGYOK; a mindentudó, mindent látó, minden-cselekvő, végtelenül bölcs, 

végtelenül-szerető és örök; Alapelv; Elme; Lélek; Szellem; Élet; Igazság; Szeretet; minden 

szubsztancia; intelligencia. 
 

ISTENEK. ...az a hiedelem, hogy a végtelen Elme véges formákban van; a különböző elméletek, 

amelyek szerint az elme egy anyagi érzet, amely az agyban, az idegben, az anyagban van; 

feltételezett tévelygő és halandó elmék vagy lelkek, amelyek ki-be járnak az anyagban; 
 

3. 285 : 17-22 
 

Elérkezett az ideje annak, hogy a végtelenről alkotott véges felfogás, és egy anyagi testről mint 

az Elme székhelyéről alkotott fogalom helyet adjon egy istenibb érzetnek az értelemről és 

megnyilvánulásairól, azon jobb megértésnek, melyet a Tudomány ad a Legfelsőbb Lényről, 

vagy isteni Alapelvről és az ő eszméjéről. 
 

4. 262 : 27-4 
 

A halandó diszharmónia alapja az ember eredetét illető hamis értelmezés. Helyesen kezdeni 

annyi, mint helyesen végezni. Minden elgondolás, mely látszólag az aggyal kezdődik, hamisan 
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kezdődik. Az isteni Elme a létezés egyetlen oka vagy Alapelve. Az ok nem létezik az anyagban, 

a halandó elmében vagy fizikai formákban. 

 

A halandók egotisták. Az gondolják magukról, hogy önálló munkások, személyes szerzők, sőt, 

kiváltságos eredeztetői valaminek, amit az Istenség nem akart vagy nem tudott megteremteni. 

 

5. 216 : 11-16 

 

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. 

 

6. 191 : 1-3, 16-20, 32-3 

 

Az agy semmilyen fogalmat nem adhat Isten emberéről. Az nem tudja észlelni az Elmét. Az 

anyag nem a végtelen Elme szerve. 

 

Az emberi gondolatnak meg kell szabadítania magát az önként vállalt anyagiságtól és 

rabszolgaságtól. Többé nem kellene a fejtől, szívtől vagy tüdőtől kérdeznie: Milyen kilátásai 

vannak az embernek az életre? Az Elme nem tehetetlen. Az értelem nem néma az értelmetlenség 

előtt. 

 

Az Elme, Isten, a Szellem aromáját, az értelem légkörét árasztja. A hiedelem, hogy a 

koponyában lévő pépszerű anyag elme volna, az értelem kigúnyolása, az Elme utánzása. 

 

7. 171 : 25-30 

 

Az anyag úgynevezett törvényei nem mások, mint azon hamis hiedelmek, hogy értelem és élet 

jelen vannak ott, ahol az Elme nincs. Ezek a hamis hiedelmek az előidéző okai minden véteknek 

és betegségnek. Az ezzel ellentétes igazság, miszerint az intelligencia és élet szellemiek, soha 

nem anyagiak, elpusztítja a vétket, betegséget és halált. 

 

8. 570 : 26-5 

 

Amikor Isten meggyógyítja a beteget vagy a vétkest, fel kellene ismerniük a nagyszerű áldást, 

amit az Elme művelt. Fel kellene ismerniük a halandó elme roppant ámítását is, amikor beteggé 

vagy bűnössé teszi őket. Sokan hajlandóak rá, hogy felnyissák a halandók szemét a jó hatalma 
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előtt, amely az isteni Elmében lakozik, de arra kevésbé hajlandók, hogy rámutassanak az emberi 

gondolatban rejtőző gonoszra, és feltárják a gonosz rejtett szellemi útjait a bűn elkövetésére. 

 

Miért ez a restség, amikor a leleplezés szükséges a gonosz elkerülésének biztosítására? 

 

9. 407 : 29 (Minden)-30 

 

Minden bűn az elmebaj bizonyos foka. 

 

10. 423 : 8-14, 27 (a test)-29 

 

A Krisztusi Tudós, aki tudományosan megérti, hogy minden az Elme, mentális oksággal, a 

létezés igazságával, kezdi a hiba megsemmisítését.  Ez a helyesbítő egy módosító-szer, mely az 

emberi rendszer minden részébe eljut.  A Szentírás szerint ez kikutatja „az íze[ke]t és velő[ket]” 

és helyreállítja az ember harmóniáját. 

 

... a test bármilyen rendellenes állapota vagy zavara éppoly közvetlenül a halandó elme 

működése, mint a téboly vagy az elmebaj. 

 

11. 411 : 13-22 

 

Feljegyezték, hogy Jézus egyszer megkérdezte egy betegség nevét, - olyan betegségét, amelyet 

ma elmebetegségnek neveznek. A démon, vagy a gonosz, azt felelte, hogy neve Légió.  Erre 

Jézus kiűzte a gonoszt, az őrült ember megváltozott, és azonnal egészséges lett. A Szentírás azt 

látszik jelezni, hogy Jézus arra késztette a gonoszt, hogy meglássa önmagát, és így semmisüljön 

meg.  

 

Minden betegség előidéző oka és alapja félelem, tudatlanság vagy bűn. A kórt mindig egy 

mentálisan mérlegelt hamis érzet váltja ki. 

 

12. 147 : 32-4 

 

Jézus soha nem mondta a betegségről, hogy az veszélyes vagy nehezen gyógyítható lenne. 

Amikor a tanítványai elvitték egy olyan esethez, amit nem sikerült meggyógyítaniuk, azt mondta 

nekik: „Ó, hitetlen nemzetség”, arra utalva, hogy a gyógyításhoz szükséges hatalom az Elmében 

van.  

 

13. 414 : 4-14 
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Az elmebaj kezelése különösen érdekes. Bármilyen makacs is az eset, a legtöbb betegségnél 

könnyebben enged az igazság üdvös hatásának, amely ellensúlyozza a tévedést. Az elmebaj 

gyógyításánál alkalmazott érvek ugyanazok, mint más betegségeknél: mégpedig annak 

lehetetlensége, hogy az anyag, az agy, kormányozhatja vagy megzavarhatja az elmét, hogy 

szenvedhet vagy szenvedést okozhat; továbbá az a tény, hogy az igazság és a szeretet egészséges 

állapotot hoz létre, hogy ezek irányítják és kormányozzák a halandó elmét, vagyis a páciens 

gondolkodását, és megsemmisítenek minden tévedést, akár elmebajnak, gyűlöletnek, akár egyéb 

diszharmóniának nevezik. 

 

14. 372 : 1-2 

 

Emlékezz rá, hogy az agy nem elme. Az anyag nem tud beteg lenni, az Elme pedig halhatatlan. 

 

15. 171 : 12-13 

 

Az Elme ellenőrzése az univerzum felett, ideértve az embert, a továbbiakban már nem nyitott 

kérdés, hanem demonstrálható Tudomány. 

 

16. 184 : 16-17 

 

Az ember, akit az isteni értelem kormányoz, harmonikus és örök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.) 

 


