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اوت   ، .2022، 14  یکشنبه

ریضم — موضوع

: طالیی  3: 23زبور  متن

م"     باز مرا جان راهها        گرداندیاو در مرا خود نام خاطر به هدا  یو تی��عدالت
."کندیم

: خواندن  10-1: 139زبور پاسخگو

کرد     یا1 جستجو مرا تو شناخت   یخداوند، مرا .یو
ق 2 ق  امی�تو م   امی�و را م     ،یدان یمن دور از مرا .یفهم یفکر
کش    3 دراز و من م   دنی�راه را ها     یگردان یمن راه همه به هست   یو آگاه .یمن
ا  چی�ه رای��ز4 ن    یکلمه من زبان ا  ست،ی�در کامل       یاما، طور به را آن تو خداوند،

.یدان یم
کرد      5 محاصره قبل و پشت از کرد       یمرا دراز من بر را دستت .یو
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بس  یبرا یدانش نی�چن6 انگ  اری�من .  زی�شگفت نم  باالست، آن   یاست به توانم
برسم.

بروم؟      7 کجا به تو روح بگر      ای��از کجا به تو حضور زم؟ی��از
هست       8 آنجا تو رفتم، باال بهشت به بچ      ،یاگر جهنم در را بسترم تو نکی��ا نم،ی�اگر

یآنجا .ی��

بالها 9 بگ   یاگر را اقص   رمی�صبح در در  یو .ای��نقاط شوم   ساکن
10. گرفت               خواهد مرا تو راست دست و برد خواهد مرا تو دست هم آنجا در

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
،( به )14، 13، 6-1: 103زبور .1 22-15؛

را                یا1 او مقدس نام است من در آنچه هر و کن متبارک را خداوند من جان
. دهد  برکت

نعمتها         یا2 همه و بده برکت را خداوند من .یجان مکن     فراموش را او
م     3 را تو گناهان همه .   یکه ب  همه که م    یها یماری�بخشد شفا را .یتو دهد 
بازخر      4 هالکت از را تو جان .         یم دی��که م  تاج رحمت و محبت با را تو که یکند

گذارد.
چ     5 از را تو دهان س  یزهای�که .  یم ری�خوب جوان  تا تجد    یکند عقاب مانند دی��تو

شود.
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داور   6 و عدالت برا  یخداوند ستمد  یرا م  دگانی��همه .کندیاجرا

پدر 13 م      یمانند ترحم خود فرزندان به ن  کند،یکه آنان  زی�خداوند او   یبر از که
م  ترسندیم .کندیرحم

م     رای��ز14 را ما چارچوب .داندیاو

م           15 شکوفا صحرا گل مثل و است علف مثل روزگارش انسان .یو شود 
م    رای��ز16 آن بر ب    یباد از و .    یم نی�گذرد د  آن مکان و .گری��رود دانست     نخواهد را آن
آنان        17 بر ابد تا ازل از خداوند رحمت م    یاما او از بر     یکه او عدالت و ترسند

. است   فرزندان فرزندان
کسان 18 م      یبه نگاه را او عهد م           یکه خاطر به را او احکام که آنها به و یدارند

. دهند      انجام را آنها تا آورند
19  . پادشاه         و است کرده آماده آسمانها در را خود تخت همه   یخداوند بر او

م  .یحکومت کند 
ده      یا20 برکت را خداوند او، هست    د،ی�فرشتگان قوت در به     دی�که را او احکام و

م  صدا   دی��آور یجا به م     یو فرا گوش او .دی�ده یکالم
ده     انی��لشکر عی�جم یا21 برکت را خداوند رضا   یوزرا یا. دی�او که را  تی��او او

م  .دی�ده یانجام
تمام   22 بر را تمام    یخداوند در او . یمکانها یاعمال ا    بده برکت جان یسلطنتش

. کن     متبارک را خداوند من

21-14: 4لوقا .2
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ع 14 جل     یسی�و به روح قوت منتشر        لی�به منطقه سراسر در او آوازه و بازگشت
شد.

کن  15 در م     دادیم می�تعل شانی��ا یسههای�و جالل همه از .گرفتیو

جا   16 ناصره، به یو روز             ی�� در خود، رسم به و آمد بود، شده بزرگ آنجا در که
کن   به برا   سهی�سبت و .یرفت برخاست   خواندن

اشع  17 کتاب تسل    ینب ای�و او به .       می�را جا  کرد، باز را کتاب چون و یکردند در   ی�� که را
بود،     شده نوشته .افتی��آن

ز     18 است، من بر خداوند فق        رای��روح به تا است کرده مسح مرا بشارت رانی�او
اس.           دهم، شفا را شکستگان دل تا فرستاد مرا او رها  رانی�دهم یرا و  ی�� بخشم،

باز  انی��نای�ناب ینای�ب یابی��را .ی�� کنم       آزاد را مجروحان تا کنم،
.یبرا19 خداوند     مقبول سال موعظه
وز       20 به دوباره و بست را کتاب .ری��و نشست    و کسان   و داد همه در  یچشمان که

.سهی�کن شد      دوخته او بر بودند
21  : ا      امروز گفت آنها به کرد شروع تحقق       نی��و شما گوش در مقدس افتهی��کتاب

است.

17-10: 13لوقا .3
در  10 کن  یکی��و تدر     سهی�از سبت روز در .یم سی��ها کرد 
ا 11 روح     یزن نکی��و سال هجده که تعظ     یناتوان هی�بود هم با و بود  می�داشت کرده

ه   به نم  چی�و .یوجه کند      بلند را خود توانست
ع  12 چون د   یسی�و را : د،ی��او ا          گفت او به و خواند خود نزد را از   یا یاو تو زن،

ا    یناتوان شده رها .یخود
ب        13 و گذاشت او بر را خود دستان تمج       یو را خدا و شد راست .دی�درنگ کرد 
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رئ 14 ز     سهی�کن سی�و داد، پاسخ خشم به        یسی�ع رای��با و بود، داده شفا سبت روز در
      : با  مردم که است روز شش گفت ب        دی��مردم آنها در پس کنند، کار آن ی�ای�در و دی��

پ  . د،ی�کن دای�شفا سبت    در نه
15 : ا       گفت و داد را او پاسخ گاو      کی��هر  ای��آ اکار،ی��ر یخداوند سبت روز در شما از طو     ای�� از را خود نم  لهی��االغ سو      یباز به را او و برد؟ ینم یاری�آب یکند
آ 16 ابراه    نی��ا ای��و دختر که ش   می�زن و ا    طانی�است در را بسته   نی��او سال هجده

نبا  ا     دی��است، از سبت روز شود؟   نی��در رها بند
ا   17 او چون از           نی��و مردم همه و شدند شرمنده دشمنانش همه گفت، را سخنان

کارها  شاد       یباشکوه یتمام داد، انجام او دست به .یکه کردند 

:( 28، 20، 8، ( ،3 به )5، 1: 10 یمت.4 ( ، 42، 31-29به

ا         1 خواند، خود نزد را خود شاگرد دوازده چون قدرت     شانی��و ناپاک ارواح بر را
ا   تا ب  شانی��داد ب     رونی�را نوع هر و ب   یماری�کنند هر .یماری�و دهند    شفا را

:نی��ا یسی�ع5 گفت            و کرد امر آنها به و فرستاد را نفر دوازده
ده   مارانی�ب8 شفا کن   انی�جذام د،ی�را پاک کن    د،ی�را زنده را را نی�اطی�ش د،ی�مردگان

ا  افتی��در گانی��را: دی�کن رونی�ب .دی�بده گانی��را د،ی��کرده
ن  نی��ا رای��ز20 م   دی�ستی�شما سخن ی�گو یکه م        د،ی�� سخن شما در شما پدر روح یبلکه

.دی��گو
کسان  28 از م    یو را بدن نم   یکه اما نترس     یکشند، بکشند، را جان .دی�توانند
به    ای��آ29 گنجشک نم   کی��دو فروخته و   یفرت بر      یکی��شود؟ شما پدر بدون آنها از

.نی�زم افتاد   نخواهد
موها 30 .یاما است      شماره همه شما سر
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نترس 31 گنجشکها   د،ی�پس از هست  اری�بس یشما .دی�ارزشمندتر
به    42 که هر ا  یکی��و نام     نی��از به فقط سرد   کی��شاگرد  کی��کوچولوها آب فنجان

م     شما به همانا .می��گو یبنوشد، داد         نخواهد دست از را خود پاداش که

54-51: 15 کورنتيانو 5.1

راز  نکی��ا51 م     یمن نشان شما به .   یرا نخواه  ما همه ما   د،ی�خواب می�دهم همه اما
ی�تغ کرد، می�خواه ری�

در   کی��در 52 آخر      کی��لحظه، در زدن، هم به در   پوری�ش رای��ز: پوری�ش نی��چشم صدا به
ناپذ      فاسد مردگان و آمد، تغ      ری��خواهد ما و شد، خواهند ی�زنده .می�خواه ری� کرد 

با  نی��ا رای��ز53 ا     یب دی��فاسد و بپوشد را .یجاودانگ دی��با یفان نی��فساد بپوشد 
هنگام 54 ا  یپس ب  نی��که ا     یفاسد و بپوشد را بپوشد،  یجاودانگ یفان نی��فساد را

ا  خواهد        نی��آنگاه تحقق است شده نوشته که پ    افتی��جمله در مرگ یروزی�که
.دهی�بلع شد 

بهداشت   و علم
1.587 :5-8

   . ب.    و دانا هستم من بزرگ حک    نای�خداوند و فاعل ابد    می�و و دوستدار اصل؛. یو
زندگ    روح؛ روح؛ هوش    قت؛ی�حق ؛یذهن؛ مواد؛ تمام عشق؛

2.30 :19-1

فرد    آرمان عنوان خطا   یسی�ع حی�مس قت،ی�حق یبه تا گناهان،    یآمد همه و خاخام
حق        -   یماری�ب راه تا کند سرزنش را ها مرگ و زندگ  قتی�ها . یو ا    دهد نشان نی��را

زندگ     دوران تمام در ب      یسی�ع ینی�زم یآرمان تفاوت و شد داده روح  نی�نشان فرزندان
ماد   حس .قتی�حق ،یو داد      نشان را خطا و
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خطاها   اگر بر ماد  یآنقدر باش  روزی�پ یحس ده     می�شده اجازه روح به را  می�که کنترل
بگ   دست خواه    رد،ی�در متنفر گناه ز     می�از را آن و خواه    ری��شد سرزنش نقاب می�هر

ا.    از فقط م   قی��طر نی��کرد که ده     می�توان یاست برکت را خود آنها  م،ی�دشمنان اگرچه
چن      را ما سخنان است .  ری�تفس نی�ممکن نم  ما کن   یبرا می�توانینکنند انتخاب م،ی�خود

با  روش     دی��اما به را خود ع  ینجات ده   می�تعل یسی�که انجام نرم.  می�داد او   یبا قدرت، و
انج     موعظه حال در فقرا   لی�را .افتندی��به

3.204 :30-6

زندگ      نی��ا ماده در خدا که وحدت  یم یباور . یکند، خطا  یاست م  ی�� در  دی��گو یکه روح
خ        و است ماده در عقل است، با   ری�بدن شر، ا       دی��در از و کند بازگو را گونه نی��آن

  . غ   در شود منصرف بشر     نی��ا ری�سخنان از همچنان خدا خواهد  تی��صورت پنهان
ها    انسان و ا  یفان یماند گناه   نکهی��بدون به     یمبدانند کرد، خواهند گناه کنند

تک    یجا ماده به م   یم هی�روح لنگ مست   یکنند، در م   یم یافتند، مرض یافتند،
دل    به همه .      ،یکور لی�خورند، انسان   و خدا به مربوط احساس بودنشان نادرست

4.70 :12-9

اله  هو  یذهن ت    تی��همه از را ا      یا غهی�ها ستاره تا گرفته چمن ابد  زی��متما یاز یو
م  .  یحفظ ا  سؤاالت : نی��کند هو  چ  تی��است چ  ست؟ی�خدا روح ای��جان  ای��آ ست؟ی�روح

ش  دارد؟   لی�تشک ءیدر وجود شده

ابد  یواقع زی�چ چی�ه ن  زی�چ چی�ه - ستی�ن یو ا -    ستی�روح و خدا .  دهی��جز ه  شر چی�او
. یتی�واقع ا  چ      نی��ندارد نه و مکان شخص، صرفًا    زی�نه بلکه است،   کی��است، کی��باور

ماد   حس .یتوهم
واقع  دهی��ا ای�� تی��هو برا  تی�همه .   شهی�هم یها روح،   اما دارد اله  ای��ادامه در  یاصل همه،

ن   روح نامتناه.          ستی�تشکالت و حاکم خالق، اصل خدا، روح، با مترادف یروح
م          بازتاب فقط اشکال که است محدود شکل از .یخارج کنند 

5.467 :1-23

ها -   خواسته چ   یسوال روح ست؟ی�علم
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ا  نی�اول. - پاسخ ا  نی��خواسته خدا   "   نی��علم من جز به که ینخواه یگری��د انی��است
ا."  . نی��داشت بنابرا    هستم روح ا   نی��من به :    نی��فرمان نه  شعور، نه تو معناست

حق     نه جوهر، نه چ     قت،ی�جان، آن جز عشق، معنو  یزی�نه نخواه  یکه یاست،
دوم.  : "یداشت همسا    است آن دوس     هی��مانند خود مانند را ." تخود با  به دی��بدار

انسانها        همه که کرد درک کامل و   کی��ذهن،  کی��طور کی�� ،یزندگ کی��پدر،  کی��خدا
.    کی��و  قتی�حق ا   شدن آشکار با دارند م     قت،ی�حق نی��عشق کامل نسبت به یبشر

م    متوقف جنگ برادر   یشود، و م   یواقع یشود برقرار . یانسان انسان  شود
خدا   داشتن غ   یرو گر،ی��د انی��بدون به از  ی�آوردن راهنما      کی��ر را او که کامل یذهن ی��

شب  ابد    هی�کند، و پاک ذهن   ،یخداست، داشتن مس   یبا در .زی�ن حی�که بود 

انسان                 علم که گونه آن بلکه انسان، در نه را خدا و بدن، در نه را روح روح،
م  م   یمنعکس آشکار .  یکند، نم  بزرگتر .   یکند ا     به اعتقاد باشد اصغر در نکهی��تواند

م  خطا     یبزرگتر باشد، کوچکتر در . یبد یتواند ا  در   کی�� نی��است برجسته نکته
ا       در اصل که است روح ن  دهی��علم ر.  ستی�آن ن    وح،روح، محصور انسان و ستی�در

ن    ماده در .ستی�هرگز

6.170 :14-17

ها  طر    یروحان قتی�حق یخواسته از و م    قی��هستند بدن به . یذهن بهتر  نی��رسند
ن  م  یازهای�مفسر نکن    یبرا: دی��گویانسان فکر خود بخور   دی�جان چه چه  دی��که و
.دی�بنوش

7.259 :6-14

اله   علم تصو  ،یدر . یقی�حق ری��انسان ماه   است مس  یاله تی�خداوند به یسی�ع حی�در
ب  نی��بهتر واقع    انی�وجه انعکاس که زندگ       تریشد، و افکند انسانها بر را را شانیخدا

الگوها     که آنچه از م  فشانی�ضع یفکر یباالتر افکار   - دادیاجازه برد، که یباال
ب     افتاده، بهعنوان را معرف      مار،ی�انسان مرگ حال در و درک. کردندیم یگناهکار

هست   حی�مس از شفا  یعلم یمانند ا   کی��شامل  یاله یو و خدا   - دهی��اصل است یکامل
مبنا    -    عنوان به کامل انسان و .یکامل اثبات    و فکر

8.210 :11-18
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ا     به علم با برا     نکهی��استاد آن صفات و طر  شهی�هم یروح تجل  قی��از افتهی�� یانسان
مر  ناب    ضی��است، داد، شفا ب  انی��نای�را شنوا  انی��ناشنوا نا،ی�را یرا را    ،ی�� پاها را لنگان

بد  دی�بخش علم  بی�ترت نی��و اله  یعمل . یذهن و         ساخت آشکار انسان بدن و ذهن بر را
رستگار     و روح بهتر با     یماری�ب یسی�ع. یدرک را گناه .یکی��زی�متاف ندی��فرآ کی��و داد   شفا

9.301 :17-32

تصو         انسان و است جوهر خدا که آنجا تشب  ری��از با   یاله هی�و انسان کند  دی��است، آرزو
خ      جوهر فقط واقع در .   ری�و ا      به اعتقاد ماده نه روح، جوهر جوهر  نکهی��دارد، انسان د  ای�� معنو  یگری��ذهن م     ستی�ن یدارد را اول حکم با   یو تو عقل کی��خدا،  کی�� دی��شکند،

باش  فان.  یداشته خ   یانسان نظر ماد  ودبه حال   یجوهر در انسان  یاست، که
. دهی��ا )"ری��تصو" هذ(  ب  ان،ی��است نادرست      یماری�گناه، شهادت از برخاسته مرگ و

ماد  فرض     یحس منظر از که کانون    یاست فاصله از نامتناه  یخارج یری��تصو ،یروح
چ        همه با جوهر و ذهن از م   زی�وارونه ارائه .یوارونه دهد 

ماد      نی��ا   اشکال در را روح غ  یکاذب، جا    یجوهر ری�ساکن به انسان یمعنو یو
ماد  م    یبودن، فرض را .یبودن کند 
10.280 :25-30

درست  م  یبه جا     یدرک به انسان که ماد   یشود صورت بدن  یداشتن یب یحساس،
       . هست  همه و انسان روح خدا، و دارد فرد   ،یاحساس در و یهماهنگ ت،ی��که

ا    یجاودانگ است، جاودان م     نی��خود انسان در را م    یصفات تداوم و یبخشد
طر    از نه .قی��بخشد، ماده    نه ذهن،

11.477 :22-26

ح   جوهر، فرد      اتی�روح که است انسان هوش ن     یو ماده در اما روح. ستی�است،
نم  چ  یهرگز ی�پا یزی�تواند .نی�� کند       منعکس را روح از تر

.انسان است    روح مظهر
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روزانه  وظایف
ادی    کر ی� ب�� مری وس�ط ت��

روزانه  نماز
: بخواند           نماز روز هر که است کلیسا این عضو هر آمده"   وظیفه تو پادشاهی

همه"               و شود تثبیت من در الهی عشق و زندگی ، حقیقت سلطنت بگذارید است
           . کند      غنی را بشریت همه محبتهای تو کالم است ممکن و ببرد بین از را من گناهان

! کند      حکومت آنها بر و ،

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
4بخش 

اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
سای             ک�لی� ای �اع�ض اع�مال ا ی�� ه�ا ه �ر گی� �ای� د( ای�� ی+ �ب� صی �خ ش�. گی سی� دل�ی+ ه �ن� و صوم�ت� �خ� ه �ن�

  .             . یک    و کند می حکومت بشر بر تنهایی به الهی عشق ، علم در کند تحریک را مادر
             ، واقعی برادری ، گناه سرزنش در ، را عشق شیرین امکانات مسیحی دانشمند

. کند       می منعکس ، گذشت و کنند       خیرخواهی تماشا روزانه باید کلیسا این اعضای
                  ، مشاوره ، محکومیت ، قضاوت ، پیشگویی از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا و

. شوند      خالص اشتباه تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
1بخش 

وظیفه   به هشدار
پیشنهادات              برابر در خود از روزانه که است کلیسا این عضو هر وظیفه این

رهبر                ، خدا قبال در را خود وظیفه و نشود فراموش و کند دفاع تهاجمی ذهنی
. نکند     فراموش بشر و محکوم       -     خود یا توجیه و ، شد خواهد قضاوت او کارهای با

. شد  خواهد
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ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 

_____________________
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