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27: 6 وحنای متن طالیی:

."ماندی  می جاوداناتی که تا حی خوراکی بلکه براد،ی کار نکنشودی  می که فانی خوراکی"برا

11-7،  19-17: 6 یموتی ت1پاسخگو خواندن:

ی که نه فکرشان بزرگ باشد و نه به ثروت هادی جهان ثروتمند هستند بخواهنی که در ایاز کسان17
 ،می دهد تا از آن لذت ببری را به ما مزی که همه چی زنده اینامعلوم اعتماد کنند ، بلکه به خدا

 حاصل کنند.نانیاطم

لی باشند ، ماعی باشند ، آماده توزی خوب غنی انجام دهند ، که در کارهاکی نی که آنها کارهانیا18
 ارتباط باشند.یبه برقرار

 جاودانه را دری آماده کرده اند تا بتوانند زندگندهی خوب در برابر زمان آهی پاکی خود یبرا19
.رندیدست بگ

.می انجام دهی کارمی توانی و مسلم است که نممیاوردی نای دننی به ایزی ما چرایز7

.میو با داشتن غذا و لباس، به آن خشنود باش8

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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 افتند کهی می که ثروتمند خواهند شد در وسوسه و دام و شهوات احمقانه و مضر فراوانیاما آنان9
 کند.یانسان را در هالکت و هالکت غرق م

 ازدند،یورزی  که به دنبال آن طمع می در حالی است: برخهای  همه بدشهی ری پول دوسترایز10
.برندی  منحرف شده اند و خود را با غم و اندوه فراوان فرو ممانیا

،ی محبت، بردبارمان،ی ا،ی فرار کن. و از عدالت، خداپرستزهای چنی مرد خدا از ایاما تو ا11
.دی کنیروی پیفروتن

د درس خطبه

کتاب مقدس

17، 15، 3-1: 20خروج .1

 سخنان را گفت و گفت:نیو خدا همه ا1

 آوردم.رونی بی مصر و از خانه بندگنی هستم که تو را از سرزمتی خداهوهیمن 2

 داشت.ی نخواهیگری دیتو جز من خدا3

ی کنی دزددیتو نبا15

 نه گاو او، نهزش،ی غالمش، نه کننه  طمع مکن،هی طمع مکن، به زن همساهیبه خانه همسا17
 توست.هی که مال همسایزیاالغش، و نه چ

 اندازد(ی )او که م25: 28 امثال.2

... هر که بر خداوند توکل کند فربه خواهد شد.25

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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7، 6: 49زبور .3
 بالند.ی ثروت خود می کنند و به فراوانیآنها که به مال خود اعتماد م6

ی به خدا نمی اهی دهد و به خاطرc او فدهی تواند برادر خود را فدی وجه نمچی از آنها به هکی چیه7
دهد.

8-5: 17 ایارم.4

ی خود می کند و گوشت را بازوی که به انسان اعتماد می بر کسنی ؛ نفردی گوی منیخداوند چن5
 شود.یسازد و قلبش از خداوند جدا م

. اما در مناطقدی ، نخواهد ددی آی می که خوبی او مانند شفا در صحرا خواهد بود ، و هنگامرایز6
 شور و بدون سکنه ساکن خواهد شد.ینی ، در سرزمابانیخشک شده در ب

 دارد.دیcc که به خداوند توکل دارد و خداوند به او امیخوشا به حال مرد7

 را در کنار رود پهنشی هاشهی است که در کنار آب کاشته شده است و ری او مانند درخترایز8
ی شود. و در سال خشکسالی ، اما برگ او سبز مندی بی ، نمدی آی که گرما می کند ، و هنگامیم

 دادن باز نمانند.وهیمراقب نباشند و از م

23: 4 یمت.5

 ملکوت رالی و انجدادی  ممی تعلشانی ایسه های و در کندیچرخی  ملی در سراسر جلیسیو ع23
.دادی  مردم شفا مانی را در میماری و هر بیماری و هر بکردی موعظه م

2، 1: 5 یمت.6

 رفت و چون غروب کرد، شاگردانش نزد او آمدند.ی به کوهد،ی را دتیو چون جمع1

 داد و گفت:میو دهان خود را گشود و به آنها تعل2

24-19: 6 یمت.7

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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 کند، وی فاسد می که پروانه و زنگ زدگیی جاد،ی جمع نکننی زمی بر روی خود گنجیبرا19
 دزدند.ی شکافند و میدزدان در آن م

 وکند،ی  فاسد نمی که نه پروانه و نه زنگ زدگیی جاد،ی جمع کنیی خود در بهشت گنج هایاما برا20
.دزدندی  و نمشکنندی دزدان نم

 آنجا خواهد بود.زی که گنج توست، دل تو نیی جارایز21

نور بدن چشم است، پس اگر چشم تو مجرد باشد، تمام بدنت پر نور خواهد بود.22

 که در توستی خواهد بود. پس اگر نوریکیاما اگر چشم تو بد باشد، تمام بدنت پر از تار23
 چقدر بزرگ است!یکی است، آن تاریکیتار

 را دوستیگری متنفر خواهد بود و دیکی از ای رای تواند به دو ارباب خدمت کند: زی کس نمچیه24
 به خدا ودی توانی کند. شما نمی مری را تحقیگری چسبد و دی میکیخواهد داشت. وگرنه به 

.دیمامون خدمت کن

:(1 )به 24( - نی معکی )11، 3: 15لوقا .8

 گفت و گفت:شانی ای َمثَل را برانیو ا3

و او گفت ، فالن شخص دارای دو پسر بود:11

و كوچكتر از آنها به پدرش گفت: پدر ، آن قسمت از کاالهایى را كه نزد من افتاده به من بده. و12
زندگی خود را به آنها تقسیم کرد.

 
چند روز نگذشت که پسر کوچکتر همه را دور هم جمع کرد و به یک کشور دور رفت و در13

آنجا موادش را با زندگی آشفته به هدر داد.
 

و هنگامی که او همه را خرج کرد ، قحطی شدیدی در آن سرزمین بوجود آمد. و او شروع به14
بدبختی کرد.

و او رفت و به یکی از شهروندان آن کشور پیوست. و او را به مزارع خود فرستاد تا به خوكها15
غذا دهد.

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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و او بیهوش می شد که شکم خود را از پوسته هایی که خوک ها می خورد پر کند: و هیچ کس به16
او چیزی نمی داد.

و وقتی به خودش آمد ، گفت ، چه تعداد خادم اجیر پدرم نان کافی و پس انداز دارند ، و من از17
گرسنگی هالک می شوم!

 برخاسته و نزد پدرم خواهم رفت و به او خواهم گفت ، پدر ، من در برابر بهشت گناه کردم و18
پیش تو ،

و دیگر لیاقت این را ندارم که پسر تو خوانده شوم: مرا به عنوان یکی از بندگان اجیرت قرار ده. 19

و برخاست و نزد پدر آمد. اما هنگامی که هنوز از راه دور بود ، پدرش او را دید ، دلسوز شد ، 20
و دوید ، و بر گردن او افتاد ، و او را بوسید.

 و پسر به او گفت: پدر ، من در برابر تو بهشت و در نزد تو گناه کردم ، و دیگر لیاقت این را21
ندارم که پسر تو خوانده شوم.

اما پدر به خادمان خود گفت: بهترین ردای را بیرون بیاورید و بر او بپوشید. و یک حلقه را22
روی دستش بگذارید ، و کفش را روی پاهایش بگذارید:

:می و شاد باشمی بخوردییای. و بدی و بکشدیاوریو گوساله پروار را ب23

 شد.دای پسر من مرده بود و دوبارهc زنده شد. او گم شد و پرایز24

48-43، 40: 8لوقا .9

 همه منتظر او بودند.رای زرفتند،ی او را پذی برگشت، مردم با خوشحالیسیو واقع شد که چون ع40

کی چی خود را صرف پزشکان کرده بود، از هی داشت و تمام زندگی که دوازده سال خونیو زن43
.افتی یشفا نم

پشت سر او آمد و لبه لباس او را لمس کرد و فوراً خون او قطع شد.44

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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 که با او بودندی همه انکار کردند، پطرس و کسانی مرا لمس کرد؟ وقتی گفت: چه کسیسیو ع45
 مرا لمسی چه کسییگوی  و مدهند،ی  تو را ازدحام کرده، تو را فشار متیگفتند: استاد، جمع

کرد؟

 رفته است.رونی از من بلتی که فضدانمی  مرای مرا لمس کرده است، زی گفت: کسیسیو ع46

 لرزان آمد و در برابر او افتاد و در حضور همه مردم به او گفتست،ی نی که مخفدیو چون زن د47
.افتیکه چرا او را لمس کرده است و چگونه فوراً شفا 

 است. در آرامش باش.دهی تو را شفا بخشمانتیو به او گفت: دخترم، آسوده باش. ا48

4، 3: 26 ایاشع.10

 به تو اعتماد دارد.رای داشت که فکرش بر تو است زیتو او را در آرامش کامل نگه خواه3

 است.ی قوت ابدهوهی در خداوند رای زدیتا ابد بر خداوند توکل کن4

علم و بهداشت

3( - ی چچی )ه2: 1.360

ی است به دست می برآورد درست از آنچه واقعکی با زی رود، و همه چی از دست نمزی چچی"...ه
."دیآ

26 )همه( - 24: 2.472

 است و هر چهکوی نندی آفری در خدا و خلقت او هماهنگ و جاودانه است. آنچه را که او متیتمام واقع
 سازد.ی شود میرا که ساخته م

3.444 :10-12

اری بسی که "خدا پناه و قوت ماست، کمکدی کنند، خواهند فهمی که به او اعتماد میگام به گام کسان
حاضر در مشکالت."

4.273 :1-15

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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 تواند از او سرچشمهی و مرگ بر خالف خداوند است و نمیماری بر گناه، بی آن مبنیماده و ادعاها
ی معنوقتی از خدا و حقی شناختچی توانند هی نمی وجود ندارد. حواس جسمانی مادقتی حقچی. هردیبگ

 تواند مشکلی نما از آنهکی چی بوده است، اما هیاری به دنبال اختراعات بسینداشته باشند. اعتقاد بشر
. آنها با علمستی نی علمی مادی هاهی حل کند. استنباط از فرضی علم الهیوجود را بدون اصل اله

.ستندی نی بر قانون الهی مبتنرای تفاوت دارند زیواقع

 شکند. ازی خطا را می هاهی پابی ترتنی کند و بدی را معکوس می شهادت نادرست حواس مادی الهعلم
 است.ی حسی به درک کامل تا رفع خطاهایابی علم و حواس و عدم امکان دستی رو دشمننیا

فقط 6: 5.593

 گذاشتن در ماده; خطانهی پول. گنجفیک

6.146 :5-20

 به مواد مخدر را مد کرده اند. بامانی به خدا، امانی ای به ماده بود. مکاتب به جامانی ای بت پرستنیاول
یی نظام هانی شده است. چنی قربانی بردن اختالف خود، سالمت و هماهنگنی از بیاعتماد به ماده برا

هی شبنی شود و دی خدمتگزار علم می آن حس مادلهی هستند که به وسی عاری معنویروی ناتیاز ح
 شود.ی محیمس

ی کند. مکتب برای بدن می شفای قدرت ذهن - برای قدرت خدا - حتنیگزی داروها را جا،ی مادطب
 شود.ی چسبد. و علم او، شفا دهنده خدا، خاموش می مرد میسی ع،ی اصل الهینجات به شخص، به جا

ی می کند و روح را به برتری آنها سلب میالی را از قدرت خی مواد مخدر مادقت،ی حقرایچرا؟ ز
پوشاند.

7.443 :1-8

 منظمی و قوام مطالعه پزشکتی مز،یستگی در مورد شاتیحی با کاشف علم مسروانشی که پیهنگام
ی به ابزارهامانی توسل به ا،ی عادطی به آنها نشان دهد که در شراکندی  می او سعکنند،ی مشورت م

 بازدارد. سازش، از اعتماد کامل به ذهن قادر مطلق که واقعاًکنندی  منی را که چنی کسان،یجسمان
 تمام قدرت است.یدارا

فقط 3: 8.234

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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.می اعتمادی به روح بم،یاگر به ماده اعتماد کن

9.273 :21-7

 وجودی قانون مادنی مقرر نکرده است. اگر چنی لغو قانون معنوی برای مادیخداوند هرگز قانون
ی بر رویسی. عدی کشی کرد و حکمت خالقc را به چالشc می روح، خدا مخالفت میداشت، با برتر

م بای و مردگان را در مخالفت مستقدادی  را شفا ممارانی بداد،ی  غذا متی به جمعرفت،ی امواج راه م
 قانون بود.ای ی نادرست حس مادی علم، غلبه بر ادعاهاشی. اعمال او نماکردی  زنده می مادنیقوان

نی اما اکنند،ی  آثار خطا را ساطع مشهی همی و متضاد فانی ماددی و عقادی که عقادهدی  نشان معلم
 اخالق وی براتواندی  مواجه شود، نمتیحی و مداوم علم مسعی با مخالفت سری وقتی ذهن فانیفضا

 وتیو را تقی هستبی ترتنی است و بدی ذهناسمی منی و عشق پادزهر اقتیسالمت مخرب باشد. حق
 است - تصور ذهنی به دست آمده از حواس پنج گانه فقط زمانی ضرورری بخشد. دانش غیتداوم م

 است.ری است که شر و فناپذیزی از هر چی زاده حس، نه از روح، روح - و نماد،یفان

10.166 :15-22

دهی. ناددی آی خود ناهماهنگ است. از آن بدن ناهماهنگ بوجود میذهن انسان خطاکار به خود
 او را در مواقع مشکالتنکهی ای اشتباه است. به جاکی یماری کم در بدهیگرفتن خدا به عنوان فا

 اوه کمیری بگادی دی بام،ی که در آن او را بشناسمی و منتظر ساعت قدرت باشمی کنار بگذاریجسمان
 ما انجام دهد.ی برای و سالمتیماری تواند همه کارها را در بیم

11.239 :5-10

یدگاه های و ددی ندارند، برداری خداوند وزنی را که در ترازوی اجتماعیثروت، شهرت و سازمان ها
 ارزش ها بردی بگذارد،ی ثروت را با صداقت سطح کند،ی. دسته ها را بشکنمی کندای از اصل پیروشن تر

.میکنی  مدای پتی نسبت به انسانی بهتریدگاه هایاساس خرد قضاوت شود، و ما د

12.277 :2-12

 مرد." و دری: "تو قطعاً خواهدی گوی مست،ی و اشتباه نی ذهن ابدهی که شبییزهای ذهن به همه چنیا
 بودن خودیرواقعی هوشمند به غری گردد. غی که خاک به خاک باز مدی گوی کتاب مقدس مگری دیجا

 تواند منجر بهی نمری کند. خی نمدی تولی هرگز فانرای کند. نامی نمدی کند. ماده هرگز ذهن تولیعود م
 جاودانه باشد. متضاددی باتی و معنویشر شود. همانطور که خود خدا خوب است و روح است، خوب

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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 باشد، شر وی واقعتی و معنوری ندارد. اگر خی انندهی آفرچی است و خطا هی فانیآنها، شر و ماده، خطا
 باشد.ری خ،ی نامتناهی تواند حاصل خدای است و نمی واقعری غاتیماد

13.169 :16-17 ،29-2

.میاوری بمانی ای مادلی به وسادی نبام،یدی فهمیاگر کنترل ذهن بر بدن را م

 اعتراف کند،ی از ذهن الهری غیگری دی داشته باشد و به قوایگری دنی که قواناموزدیهر چه به انسان ب
 قادری توکل انسان را بر خدارای دهد، شر است، زی انجام می سمی که دارویری است. ختیحیضد مس

 کند.ی انسان را مسموم مستمی کند و طبق اعتقاد، سیمطلق سلب م

14.403 :14-20

ی. ذهن فانی دهی فرمان متی وجود، به موقعقتی است و نه حقیبی حالت خودفری وجود فانیاگر بفهم
 کهی کار را ادامه خواهد داد، تا زماننی کند. و ای مدی تولی نادرست را بر بدن فاندی عقاجیدائماً نتا

ی منی را از بیفان توهم کری محروم شود، که تار غول پقتی خود توسط حقیالی از قدرت خی فانیخطا
برد.

15.368 :2-5 ،14-19

ی واقعری است و خطا غی واقعقتی نهفته است که حقتی واقعنی الهام گرفته از علم در انانیاطم
 ترسو استقتیاست. خطاc در برابر حق

ی به زندگمانی از ماده، اشتری به روح بمانی تا به خطا، امی دارمانی اشتری بی هستقتی به حقیوقت
ی تواند مانع ما شود. شفای نمی فرض مادچی از انسان، آنگاه هشتری به خدا بمانی از مردن، اشتریب

 بردن خطا.نی و از بضیمر

وظایف روزانه
توسط مری بیکر ادی

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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نماز روزانه

"پادشاهی تو آمده است" بگذارید وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند:
سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن

است کالم تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یcا اعمcال اعضccای کلیسcای مcادر را تحریccک
کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشcر حکcومت می کنcد. و یcک دانشcمند مسcیحی امکانcات شcیرین

اعضای این کلیسا عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند.
باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره

، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خالص شوند.

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهccنی تهccاجمی دفccاع
بccا کارهccای او کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبccال خccدا ، رهccبر خccود و بشccر فرامccوش نکنccد.

قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،6

_____________________

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج


