
1
صفحه
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سپتامبر   ، .2021،  12 یکشنبه

ماده — موضوع

: طالیی  ها    متن المثل 9: 3ضرب

دارا"    با را اول    ییخداوند با و احترام      یها وهیم نیخود خود ولد و زاد تمام
."دیبگذار

: خواندن  29،  26،  18،  16،  4،  3: 37زبور پاسخگو

کن   3 توکل خداوند ن  دیبه زم.   دیکن یکیو در و  یخواه یزندگ نی(((پس کرد
تغذ  .یخواه هیمطمئنًا شد 

ن  4 را ها         زیخود خواسته او و ، کن شاد خداوند .یدر داد       خواهد تو به را قلبت
بس      کیکه  یاندک16 ثروت از دارد عادل شر  یاریمرد .رانیاز است   بهتر
روزها 18 م   یخداوند را م   یقائم و برا  راثیداند .شهیهم یآنها بود   خواهد
هم 26 م     شهیاو وام و است .یمهربان      . است  مبارک او دانه و دهد
زم 29 .نیعادالن بود              خواهند ساکن آن در ابد تا و برد خواهند ارث به را

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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خطبه   درس د

مقدس  کتاب
24،  23: 9 ایارم.1

چن  23 نده:  دیگو یم نیخداوند افتخار      دیاجازه خود حکمت به خردمند مرد
ثروتها               به ثروتمند و ، نكند مباهات خود قدرت به قدرتمند مرد و ، یکند

: نكند   مباهات خود
ده   24 اجازه ا   یکس دیاما در م   نیکه جالل ز   یامر ، و    رایبخشد کرده درک مرا

زم        یم در که هستم خداوند من ، داور  یمهربان نیشناسد را   ی، عدالت و
م  ز   یاعمال ، م  رایکنم ا  دیگو یخداوند م  زهایچ نیاز .یلذت برم 

(  1: 13 شیدایپ.2 ( ، 18-14،  12-5،  2ابرام

به                  1 و شدند خارج مصر از او با لوط و داشت چه هر و همسرش و او ، ابرام
. رفتند  جنوب

بس        2 طال و نقره ، احشام در ابرام .اریو بود   ثروتمند
ن  5 لوط دارا      زیو ، رفت ابرام با خ     یکه و گله و .مهیگله بود 
زم 6 زندگ          نیو هم با بتوانند تا نبود آنها تحمل به ز   یقادر ، آنها ییدارا رایکنند

طور    ادیز اریبس به ، نم  یبود زندگ    یکه هم با .یتوانستند کنند 
ب 7 :  نیو کنعان          و شد نزاع لوط گاو چوپان و ابرام گاو پر  انیچوپانان انیزیو

سرزم   آن .نیدر شدند   ساکن

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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8            : و     من دامداران بين و شما و من بين دعوايي كنيد دعا گفت لوط به ابرام و
 . ز     باشد نداشته وجود شما هست   رایدامداران برادر میما

زم  ایآ9 ن  یرو شیپ نیتمام :   ست؟یتو چپ       دست اگر کن جدا من از را خودت
بگ  م     یریرا راست به من . ی، برو     ایروم  راست سمت به سمت    دیاگر به من ،

م  .یچپ روم 
د            10 را اردن دشت تمام و انداخت باال را خود چشمان لوط به    دیو جا همه که

،              رابیس یخوب کند نابود را عموره و سدوم خداوند آنکه از قبل ، بود شده
سرزم      مانند ، خداوند باغ م        نیمانند زوآر به شما که همانطور ، .دییآ یمصر

برا      11 را اردن دشت تمام لوط .     یسپس شرق    طرف به لوط و کرد انتخاب او
د       از را خود و کرد .یگریحرکت کردند   جدا

سرزم  12 در شهرها     نیابرام در لوط و را       یکنعان خود چادر و بودند ساکن دشت
سو  .یبه کردند    برپا سودوم

را                 14 خود چشمان ، شد جدا او از لوط آنكه از پس ، گفت ابرام به خداوند و
جا     از و كن هست            ییبلند غرب و شرق و ، جنوب و ، شمال در :یكه بنگر   ،

سرزم  یبرا15 م  ینیتمام برا          ینیب یکه تو نسل به و تو به را آن شهیهم ی،
. داد  خواهم

زم      16 خاک مانند را تو بذر بنابرا    نیو ، ساخت کس  نیخواهم و   یاگر گرد بتواند
زم  ن       نیغبار تو بذر ، کند شمارش .زیرا شد    خواهد شمرده

سرزم        زی(((برخ17 در آن عرض و طول در . نی، ز   بزن م     رایقدم تو به را .یآن دهم 
خ  18 ابرام حبرون             مهیسپس در واقع ، ممره دشت در و آمد ، برداشته را خود

محراب      آنجا در و شد .یبرا یساکن ساخت   خداوند

7،  6: 3 انیقرنت 3.1

س   6 آپولو ، .   رابیکاشتم افزا  خدا اما داد شی(((کرد

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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کس  7 نه چ  یپس آب    یم یزیکه نه و خدائ    یم یاریکارد بلکه ، ز   یکند که ادیاست
.یم کند 

8( -ایحزق )2: 31 خیتوار 4.2
ها  ایحزق2 الو   یدوره و ها     انیکاهنان دوره از پس تع  یرا ،  نییخود کرد

الو         و کاهنان ، خود خدمت اساس بر برا  انیهرکس یها یقربان یرا
پ  یسوختن برا   یها شکشیو ، سپاسگزار   یصلح ، ستا  یخدمت در شیو
ها  تع  مهیخ یدروازه . نییها از  کرد

همچن 3 دارا    نیاو از پادشاه برا   ییبخش را برا  یسوختن یها یقربان یخود ی،
برا   ، قربان      یسوختن یها یقربان یعقل و ، عصر و یبرا یسوختن یها یصبح
ها    یروزها ماه و برا   دیجد یسبت و در     نییتع یدهایع ی، که همانطور ، شده

تع      ، است شده نوشته .  نییآن خداوند  قانون کرد
ا  4 بر اورشل      نیعالوه ساکن مردم به او بخش    می(((، که داد و   یدستور کاهنان از

شر     انیالو در تا بدهند تشو  عتیرا .قیخداوند شوند 
ا   5 محض به رس    نکهیو خارج به بن  دیفرمان یها وهی((((م نیاول لیاسرائ ی،

 . و               آوردند وفور به را زراعت محصول تمام و عسل و روغن ، شراب ، ذرت
چ   همه .زیدهم آورد      وفور به را آنها

بن   6 مورد در شهرها   هودایو  لی((((اسرائ یو در عشر   یم یزندگ هودای یکه ، کردند
خدا            ، خداوند به که را مقدسات دهم و گوسفندان و تقد  یگاو شده میخود

. کردند      انباشته و آوردند ، بود
پا       7 به شروع آنها ، سوم ماه هفتم         یگذار هیدر ماه در را آنها و کردند ها توده

پا  .انیبه رساندند 
ام  ای((((حزق یوقت8 د      رانیو را ها توده و اسرائ      دندیآمدند او قوم و خداوند لی،

. دادند   برکت را

19-17: 6 یموتیت 5.1

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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کسان 17 ا   یاز در بخواه    نیکه هستند ثروتمند بزرگ    دیجهان فکرشان نه که
ها      ثروت به نه و خدا       یباشد به بلکه ، کنند اعتماد ا  ینامعلوم همه  یزنده که

م    زیچ ما به ببر      یرا لذت آن از تا اطم  میدهد .نانی، کنند   حاصل
کارها   نیا18 آنها کارها      کین یکه در که ، دهند غن  یانجام آماده   یخوب ، باشند

ما   عیتوز ، برقرار  لیباشند .یبه باشند   ارتباط
آ     هیپا کیخود  یبرا19 زمان برابر در زندگ      ندهیخوب بتوانند تا اند کرده یآماده

بگ     دست در را .رندیجاودانه

11-6: 9 انیقرنت 6.2

ا 6 م  نیاما م:        میگو یرا به ، بپوشد بذر اندک که ن  زانیهر خواهد  زیاندک درو
ن.            وفور به ، بپوشد بذر وفور به که هر و .زیکرد کرد    خواهد درو

م     7 خود دل طبق کس .   یهر ک     با نه بدهد پس ، رو    نهیخواهد از نه یو
ز   ، ا   رایضرورت بخشنده .یخدا دارد     دوست را شاداب

ز          8 شما به نسبت را لطف همه است قادر خدا .     ادیو هم  که ، شما تا شهیکند
کاف    امور همه ن     دیهست یدر کار هر در باش  کی، :دیفراوان

فقرا)              9 به ؛ است شده پراکنده خارج در او ، است شده نوشته که همانطور
   : برا  او عدالت است .یم یباق شهیهم یداده ماند 

م      10 بذر بذرپاش به که او برا   یحاال ، کاشته       یغذا یدهد بذر و ، بدهد نان شما
افزا            را خود عدالت ثمرات و کرده برابر چند را خود (شیشده ؛   دهد

چ  11 همه دار    یبرا یمتیغن زیدر ها فضل طر    می(((همه از که باعث  قی، ما
م   یشکرگزار خدا .یاز شود 

بهداشت   و علم

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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1.468 :17- ) 24ماده )

چ   آن ابد   یزیماده که ن        یاست زوال و اختالف به قادر و ، قتیحق. ستیاست
ز      یزندگ ، هستند جوهر عشق ا    رایو از مقدس عبران    نیکتاب زبان در یکلمه

م  : " یاستفاده چ  جوهر ام   ییزهایکند مورد شواهد   دیکه ، چ  یاست ییزهایاز
د  ."       ینم دهیکه روح  ، ذهن مترادف ، روح تنها    ایشود ، .یواقع مادهخدا است 

معنو  فرد     یجهان انسان جمله از ا  ی، کننده     یا دهی، منعکس که است مرکب
اله  .یماده است   روح
2.469 :2-3

نام   یزیچ ماده برا  یم دهیکه را          یشود مواد همه خود در که ، است ناشناخته روح
م  زندگ   یشامل و .یابد یشود است 

3.278 :28-3

ب      ، گناه ما آنچه م   یماریهمه مرگ فان  کی مینام یو .    یباور به  را ماده ما است
تعر   خطا ز  میکن یم فیعنوان زندگ   رای، مقابل . یدر اگر      است هوش و جوهر ،

ماد  ابد  یروح فان     یو با ماده ، نم   یباشد آن اساس  یبودن .  یتواند با  کدام دیباشد
متغ     -   یبرا ، خطاکار ، باشد مهم د  ریما تغ    رو ، مرگ فان  ریرپذییحال یب ای،  یو

تغ   ، جاودانه؟  ریناپذ رییخطا و
4.311 :26-7

ف    ییایاش حواس توسط واقع     یکی(((زی((((که ، اند شده . تیشناخته آنها   ندارند جوهر
چ  فان    یزیتنها اعتقاد که م   یهستند را .     یآنها فان  و گناه ، ماده آگاه  ینامد یهمه

م     ای اتیح یادعا ای دست از را ز   یوجود ، از   انیفان رایدهند کاذب احساس
ب       یزندگ از را هوش و جوهر .  یم نی، اما  ابد  یمعنو انسانبرند تأث  یو ریتحت

فان  نیا نم  یمراحل .ردیگ یقرار

چ     چقدر هر که است طر   یزی((((درست از ماد  قی((((که م  یحس با  یآموخته از دیشود
ز  نیب حقا     نیچن رایبرود با دانش اصطالح معکوس    یمعنو قیبه علم در بودن
.  یم چ  آن ماد   یزیشود حس م    یکه نامشهود را .  یآن در     آنچه است جوهر ، نامد

ماد  م    یحس نظر به ن    یجوهر به ، ه   یم لیتبد یستیرسد ، رو  مانطورشود ایکه
ناپد  واقع   یم دیحس و م  تیشود .یظاهر شود 

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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5.458 :32-8

م  تیحیمس طب      یباعث طور به مردم که تبد     یعیشود روح به ماده ،  لیاز شوند
تار     از گل که تبد   یکیهمانطور نور .   یم لیبه چ  انسان سپس را ییزهایشود

م  د   "  یتصاحب نه چشم که شن     دهیکند گوش نه و ".   دهیاست و  پولس وحنایاست
م   وضوح فان      یبه انسان که همانطور که دن   یدانستند افتخارات نم  یویبه یدست

قربان   ابدی با بنابرا   یمگر ، دن     دیبا نیکردن همه گذاشتن کنار ثروت    ییایبا به ، ها
ا.  ابدیدست  یآسمان ه   نیدر او انگ     یاشتراک چیصورت ، ها محبت و  زهیبا ها

جهان  .انیاهداف داشت   نخواهد

6.252 :15-23  ). ( ، 8-31به

ماد    حس غلط چشمگ      یشواهد تضاد در روح شهادت .  یریبا ماد  حس با یاست
واقع  م    یصدا تیتکبر بلند را م   یخود و :دی((((گو یکند

ه     من و هستم نادرست ا  چیکامالً نم  نیکس .  یرا م  من ،    یداند کنم تقلب توانم
بگو  شناسا              میدروغ از و ، کنم قتل ، کنم سرقت ، شوم زنا مرتکب شرارت  یی، با

خوددار    نرم زبان . یبا ح  گرا   وانیکنم نظر فر  شیاز ،   بکاری، احساسات در
ا      منظورم ، هدف در ک     نیکالهبردار عمر طول که را   وتاهاست بزرگ  کیخود روز

بسازم.

م      روح ، مخالف شهادت با :دیگو ی،

.     من معنو   حواسش که ، انسان هستم شب   یروح ، .   هیاست ب   درک او است یمن
م   تینها منعکس ز   یرا ، ب  رای((((کند . تینها یمن ز  کمال   ییبایهستم ، قداست

ناپذ     فنا جالل ، -       ریوجود ز   ، هستند من آن از همه . رای، من    هستم خدا من
م    یجاودانگ انسان به ز   یرا ، حق  رایدهم .  قتیمن هم  من را   ههستم ها سعادت

م  م     یشامل آنها به و ز   یشوم ، .  رایدهم زندگ    من هستم عشق ،  یم یمن کنم
پا     بدون و آغاز ز  انیبدون زندگ  رای، .       یمن م  را همه و هستم برتر من یهستم

ز   ، .     رایدهم ز    هستم همه جوهر من هستم ذهن .رایمن هستم      که هستم همان من

7.450 :27-4

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،
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کس  م    یچه احساس که باورها  ی، زندگ   یکند در خدا      یخطرناک از هوش و جوهر ،
م     ، است شده بگو  یجدا دانستن    یاعتقاد یخطا چیه دیتواند با ندارد؟ وجود

زندگ        واناتیح سیمغناط یادعا به اعتقاد در شر همه که در     ی، هوش و جوهر ،
الکتر   ، طب  تهیسیماده زندگ  واناتیح عتی، چه   یم بیترک کیارگان یو ، شود

م  یکس ا   یانکار که حق   یاشتباهات نهایکند که ب    دیبا قتیهستند از را و  نیآنها ببرد
مس    دانشمندان کرد؟ حوار     دیبا یحیخواهد فرمان مداوم فشار یزندگ ونیتحت

ماد     جهان از تا .رونیب یکنند باشند     جدا و آمده
8.239 :5-10  ،16-22

سازمانها     و شهرت ، ه   یاجتماع یثروت که وزن      کی چیرا خدا موازنه در آنها از
ب    از ، د    دیببر نی((((ندارند ما و تر  یدگاههای، دار   یواضح اصل را.   میاز ها دسته

بگذار       دیبشکن کنار صداقت با را ثروت بگذار  دی، حکمت    دی، براساس ها ارزش
د     ما و شوند بشر  یبهتر دگاهیقضاوت .یخواه تیاز داشت  م

پ  نانیاطم یبرا با   شرفتیاز ، ها   میاموزیب دی(((خود محبت قرار    یکه کجا در ما
تصد         خدا عنوان به را آنها ما و م      قیدارد اطاعت آنها از و عشق.  میکن یکرده اگر

نزد   یاله ما عز  کتریبه واقع  زتری، م  یو تسل    یتر ماده ، . میشود اش   است ییایروح
م   دنبال روح  میکن یکه م   یو آشکار د  میکن یکه م    دگاهی، آشکار را نشان   یما و کند

پ     یم حال در که .میهست یروزیدهد
9.518 :15-21

دارا  م     یبرادر کیدر  یغن هیروح یافراد کمک فقرا به همگ   یبزرگ که یدارا یکنند
.      یکسانیپدر  ایاصل  کس  آن حال به خوشا و ن  یهستند م   ازیکه را ندیب یبرادرش

م     برطرف را آن ن   یو و خ    ازیکند در را به.  دیجو یم یگرید ری((((خود عشق
جاودانگ  یمعنو دهی(ا نیکوچکتر خوب  ی، شکوفه     دپرداز یم یو درخشش با که ،

م      همه در ها غنچه .یدر درخشد 

10.21 :9-14

مر  پ   دیاگر حال .   یروح شرفتیدر از         دائمًا او شود وارد که است تالش در ، است
ماد  سو    گردانیرو یحس به و ناپذ  یزهایچ یاست م   ری(((فنا نگاه . یروح اگر  کند

جد      ابتدا از ، باشد اندک      یصادق روز هر و بود مس  یخواهد دست   ریدر به درست
شاد         یم با را خود دوره باالخره تا ، پ  یآورد .یم انیابه رساند 
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روزانه  وظایف
ادی    بیکر مری توسط

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
کلیسای             اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید شخصی( دلبستگی نه و خصومت نه

  .             . 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
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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

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 

_____________________
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