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2022 ، 30 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
عشق- موضوع

ژانو   ، .2022، 30 هییکشنبه

عشق — موضوع

: طالیی  3: 31ارمیا  متن

عشق                    " یک با را تو من ، بله ، گوید می و ، است شده ظاهر من به قدیم از خداوند
. ام             کرده ترسیم مهربانی با را تو بنابراین ؛ ام داشته دوست "همیشگی

: خواندن  39-37، 35، 31: 8 انیرومپاسخگو

ا  پس 31 بگو  زهایچ نیبه برا   م؟ییچه خدا کس     یاگر چه ، باشد تواند یم یما
باشد؟    ما برابر در

مس     دیبا یکس چه 35 عشق از را آ   حیما کند؟ ای،  یشانیپر ای،  بتیمص ایجدا
اذ   و ،   ای،  یبرهنگ ای،  یقحط ای،  تیآزار ر؟یشمش ایخطر

ا    نه37 همه در طر   زهایچ نی، از چ        قیما ، داشت دوست را ما که شتریب یزیاو
هست   فاتحان .میاز

زندگ          رایز 38 نه ، مرگ نه که ام شده متقاعد ،        یمن ها مملکت نه ، فرشتگان نه ،
چ      نه ، ها قدرت چ    یزهاینه نه و ، ندهیآ یزهایحاضر

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل 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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ه       نه 39 نه و عمق نه ، د  چیقد به        یگریموجود عشق از را ما بود نخواهد قادر
مس     در که ، .یسیع حیخدا کند        جدا ، است ما خداوند ،

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
:(به )27: 33 هیتثن.1

ز    یابد یخدا27 و توست آغوشجاودان   ریپناه .یآن است 

:(به )4،:( به )3-1: 43 اشعیا.2

خداوند  1 اکنون آفر    یاما را تو ا  عقوب،ی یا د،یکه آفر    لیاسرائ یو را تو د،یکه
ز  د،یگویم نیچن فد    راینترس، را تو .هیمن خواندهام        تو نام به را تو دادهام،

من   مال یتو
کن    یوقت2 عبور آبها .   ،یاز م      از و بود خواهم تو با طغ    انیمن تو بر انینهرها

. کرد  م   یهنگام نخواهند از م   انیکه . ینخواه ،یکن یآتشگذر و  سوخت
. افروخت     نخواهد تو بر شعله

اسرائ   یخدا هوه،یمن  رایز3 قدوس .ل،یتو، هستم     تو دهنده نجات
آنجا 4 بود      ییاز گرانقدر من نظر در بود  ،یکه دوست     یمحترم را تو من و

داشتم.

42-40، 18( - یسیع )14: 1 مرقس.3

جل  یسیع14 انج   لیبه و م    یپادشاه لیآمد موعظه را .یخدا کرد 
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15   : پا  به زمان گفت نزد     دهیرس انیو خدا ملکوت و کن   کیاست توبه و دیاست،
انج  .دیاوریب مانیا لیبه

در    16 کنار در چون م  لیجل یایو اندر    رفت،یراه برادرش و د  اسیشمعون دیرا
تور  در  یکه .ریگیماه رایز اندازند،یم ایبه بودند 

ع 17 :    یسیو ب    من دنبال به گفت آنها ص     دییایبه را شما من خواهم  ادیو مردم
کرد.

ب 18 تورها  یو .یدرنگ رفتند         او دنبال به کرده، رها را خود
جذام 40 : یو اگر                گفت و زد زانو او نزد و التماسکرد را او و آمد او نزد

کن   یتوان یم ،یبخواه پاک .یمرا
ع 41 دلسوز  یسیو :،یبا گفت             او به کرده، لمس را او کرده، دراز را خود دست

باش.  خواهمیم» پاک
42. شد              پاک او و شد جدا او از جذام گفتن، محضسخن به و

44-32: 6مرقس .4

کشت  32 با مکان  یشخص یو .یابانیب یبه رفتند 
د       33 رفتن حال در را آنها مردم بس  دندیو شهرها       یاریو همه از و شناختند را او

دو   آنجا پ    دندی____به آنها از .یشیو آمدند      او نزد و گرفتند
ع 34 بس   رونی____ب یوقت یسیو مردم د  اری____آمد، ا   دیرا بر شد، یدلسوز شانیو

گوسفندان   رایز مانند تعل        یآنها به شروع و نداشتند، شبان که میبودند
چ  یاریبس ا  زهایاز .شانیبه کرد 

پا    35 به روز چون : دهیرس انی___و ا        گفتند و آمدند او نزد شاگردانش مکان نیبود،
بس     یابانی____ب زمان اکنون و .اریاست است   گذشته

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،
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روستاها     36 به تا بفرست را برا      یآنها و بروند دهات و بخرند   یاطراف نان خود
.یبرا یزیچ رایز ندارند   خوردن

37   : بده       آنها به گفت آنها به و داد پاسخ : دیاو     . آ   گفتند او به و بخورند میبرو ایتا
بخر   ستیدو نان بده    میپول آنها به بخورند؟  میو تا

38   : دار    نان چند گفت آنها به بب  برو د؟ی___او :  نیو و.     پنج گفتند دانستند، چون و
ماه  .یدو

جمع          39 دسته را همه که داد دستور آنها به او بنش   یرو یو سبز .نندیعلف

نشستند،      40 نفر صفوفصدها در آنها پنجاه    و دهه در و
ماه      41 دو و نان پنج چون نگر     یو آسمان به گرفت، نانها     ستی___را و داد برکت و

پ         تا داد خود شاگردان به و شکست .   شانیا شیرا ماه  دو و نیب یبگذارند
تقس  .میهمه کردند 

س    42 و خوردند همه .ریو شدند 
ماه       43 و خردهها از پر سبد دوازده .هایو برداشتند 
کسان 44 .یو بودند          نفر هزار پنج حدود خوردند نانها از که

12-6: 58 اشعیا.5
ا  نیا ایآ6 باندها      ستین یروزه ام؟ کرده انتخاب من کن    یکه باز را د،یشرارت

کن   نیسنگ یبارها باز ستمد  د،یرا کن   دگانی_و آزاد هر   د،یرا بشکن  یوغیو د؟یرا
بده       ستین نیا ایآ7 گرسنگان به را خود نان فق  یکه ب   رانیو که رانده رونیرا

ب      خود خانه به اند د    یهنگام ؟یاوریشده را برهنه بپوشان   ،یدی_که را و. یاو
نکن      نکهی_ا پنهان بدنت از را ؟یخودت
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م     8 صبح مانند تو نور سالمت   یآنگاه و م     یدرخشد ظهور سرعت به .یتو کند 
پ   و تو .یرو شیعدالت رفت    خواهد .جالل تو بود      خواهد تو پاداش خداوند

خواه  9 صدا .  یآنگاه گر       تو کرد خواهد اجابت خداوند و و  یخواه هیکرد کرد
 : ا   گفت خواهد .  نجایاو اگر  ب  وغیهستم ب    رونیو و انگشت را یهودگیآوردن

م  بردار  انیاز .یخود
سو      10 به را خود جان اگر بکش  یو رنج  یگرسنه س  دهیو تو.   یکن ریرا نور آنگاه

تار  تار     یکیدر و کرد خواهد .یکیطلوع بود      خواهد ظهر مانند تو
پ    11 را تو خداوند خشکسال        ییراهنما وستهیو در را تو جان و کرد یخواهد

استخوانها    ریس و کرد باغ        تیخواهد مانند تو و کرد خواهد فربه و  یرا پرآب
آب   چشمه آبها   یخواه یمانند که نم  شیبود .یکم شود 

آنان 12 خرابهها      یو بود، خواهند تو از .یمیقد یکه ساخت    خواهند را  و را تو
برا      میترم ها راه بازساز شکاف، خواه   یکننده خوانده .یسکونت شد 

17، 16، 12-7: 4 یوحنا 6.1
باش    گریکدی دییایب زان،یعز یا7 داشته دوست . رایز م،یرا و    خداست از عشق

م            را خدا و شده زاده خدا از دارد دوست که .یهر شناسد 
نم      یکس8 را خدا ندارد دوست . یکه ز  است   رایشناسد عشق خدا
ا      9 در ما به نسبت خدا ز    نی____محبت شد، آشکار پسر   رایامر را  گانهی____خدا خود

وس      به تا فرستاد جهان زندگ  لهیبه .می___کن یاو
ا  10 در ا  نجاست،یعشق داشت     نکهینه دوست را خدا دوست     م،یما را ما او بلکه

. باشد          ما گناهان کفاره تا فرستاد را پسرش و داشت
ا     زان،یعز11 را ما خدا ن    نگونهی____اگر ما کرد، دوست  گریکدی دیبا زیمحبت را

باش  .میداشته
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ند     چیه12 را خدا .  دهیکسهرگز اگر  باش    گریکدیاست داشته دوست خدا م،یرا
م           کامل ما در او محبت و است ساکن ما .یدر شود 

عشق  16 ما ا           یو کرده باور و شناخته دارد، ما به خدا که است؛.   میرا عشق خدا
کس  .یو او              در خدا و است ساکن خدا در است ساکن عشق در که

ا   17 در ما داور       نجایمحبت روز در تا است شده باش   یکامل داشته م،یجسارت
ن      رایز ما هست، او که ا  زیهمانطور .میهست ایدن نیدر

16: 4 انیعبران.7

ب  16 ف     دییایپس تخت به شهامت کن    مییایب ضیبا حاصل رحمت ف  میتا را ضیو
ن    یبرا زمان در .میابیب ازیکمک

بهداشت   و علم
1.412 : 13-15

مس   علم اله   یحی____قدرت عشق .        یو ب    از و قفل کردن باز واقع در است مطلق نیقادر
ب  کاف    ،یماریبردن مرگ و .یگناه است 

2.454 : 17-23

واقع       مشوق انسان و خدا به تعل       یعشق در هم و شفا در .  میهم الهام  عشق است
م   یم روشن تع  یبخشد، هدا     یم نییکند، را راه و . یم تیکند انگ  یها زهیکند

اند   به آزاد    شهیدرست و قدرت م   انیب یو عمل .  یو کش  عشق در شیبخشد
حق  .   قتیقربانگاه باش  منتظر صبورانه اله   دیاست عشق آ  یتا فان  یبهابر یذهن

. دهد        شکل را کامل مفهوم و کند حرکت
.(2به  )25-29: 3.228

ن   ری____غ یقدرت چیه خدا دارا.   ستیاز مطلق و     یقدرت است جانبه همه قدرت
د     قدرت هر به آبرور   یگریاعتراف منزله . یزیبه ناصر   است متواضع یخداوند
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ب     نیا گناه، که را ب      یماریگمان از دارند، قدرت مرگ .  نیو ناتوان  او را  یبرد آنها
. کرد  ثابت

4.30 :14-18

شر    کاهن و تعل  کییموزا عتیخاخام م   یم میرا که : "  یدادند برابر  در چشم گفت
بر"  "      را انسان خون که هر و ر      زد،یچشم انسان دست به او ."ختهیخون شد   خواهد

اله   دیجد یمجر ،یسیع قانون حت    یخدا، که را نفر     یکسان یعشق را آن که نیرا
م   یم برکت .یکنند، نکرد    ارائه دهد،

5.31 :12-17

وظا     فهرست در ابتدا شفابخشحق   ،یحیمس فیاو به    قتیقدرت را عشق و
.  روانیپ ه   او آموخت نم    یتیاهم چیخود مرده مراسم . یبه ا  زنده، حیمس نیداد

ع   یعمل قتیحق که برا  یسی___است کسان  یرا پ      یهمه او از عمل در یم یرویکه
رستاخ » ح  زیکنند، .یم ات«یو سازد 

6.366 :12-19 ،30-9

دلسوز      یبیطب خود همنوع به نسبت انسان    یکه محبت در و   یندارد، است، کم
رسول   حکم بپرس  میدار یما د: "        میکه را او که را خود برادر که دوست دهیهر

م   چگونه خدا  یندارد، ند   ییتواند که " دهی____را پزشک    بدارد؟ دوست است،
ا   داشتن معنو  نیبدون ا  ،یعاطفه اله   مانیفاقد ذهن آ   یبه و شناخت ناست

ب  تنها     کرانیعشق به که ندارد شفابخش  ییرا م  یقدرت .یرا بخشد 

رو     یدرها میبخواه اگر به را آنها کن  مارانیب ی_زندان با  م،یباز میاموزیب دیابتدا
بکش        بند به را ها شکسته دل بخواه.  میکه وس  میاگر بده   لهیبه شفا م،یروح

شفا  دینبا ز  یمعنو یاستعداد کن     ریرا پنهان آن شکل روح  میدستمال علم هیو
نکن       تیحیمس دفن آن نامه قبر در ل.  میرا تشو  فیطکالم صبر  یحیمس قیو به

شک  ترسها  زیرقتانگ ییبایو ب    یبا از و هکاتومها     نیاو از بهتر آنها، یبردن
سخنران  یهایتئور طرح   یشهایکل یهایجوشان، و وامگرفتهشده،

ا    ییاستداللها جز که مس    زیمسخرهآم دیتقل نهمهیاست مشروع علم ،یحیبر
اله   عشق . یبا است   شعلهور
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ها  مقدسج      ینقل 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



8
صفحه

2022 ، 30 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
عشق – موضوع

7.192 :23-31

م   یخوب انجام م   دیده یکه تجسم دست    دیکن یو قابل قدرت شما   یابیتنها به را
.   یم ن  قدرت شر وقت        کی نیا. ستیدهد چند هر که است قدرت به کباریتمسخر

خ   م    یم انتیضعفخود سقوط و نم     یکند بلند هرگز و .یکند شود 

متاف         ما درک در خود استاد از گرفتن الگو پا   یاله کیزیبا رد عشق  قتیحق یدر و
م  .  یواقع یاساسشفا  تیحیمس. میگذار یقدم چ  هر را    یزیاست انسان فکر که

راستا  ب  یدر مستق    یعشق دارد، نگه در  یاله یروین مًایخود .یم افتیرا کند 

8.420 :24-27

ب  م  دییبگو مارانیبه ب     یکه با ترس بدون فقط    یماریتوانند اگر شوند روبرو
اله    عشق که م    یبفهمند قدرت آنها شرا       یبه و عمل هر بر تا .یجسم طیدهد

9.494 :5-15

ن  ینوع نیا ایآ کن   ستیکفر باور بزرگ  میکه مس  یکار یبرا ایاو  یبرا حیمانند
کس     است، شده انجام برا  یخدا هماهنگ  یکه از   یازین یابد یحفظ کمک به

ع  فان   یسینمونه اما ا   ینداشت؟ به ن  نیها ع   ازیکمک و برا   یسیداشتند را یراه
  . اله   عشق داد نشان ن  یپاسخگو شهیهم یآنها خواهد    یازهایهمه و بوده بشر

ن.   خوب کن  ستیبود ع  میتصور اله  یسیکه برا  یقدرت فقط   یرا دادن شفا
مع  یبرا محدود   یبرا ای ینیتعداد زمان ز   یمدت داد، همه یبرا راینشان
اله      تیبشر عشق ساعت، هر در خوب  یو تام   یهمه را .یم نیها کند 

ا   یبرا ضیف معجزه معجزه .ستین یعشق

10.243 :4-15

اله  افع  یعشق آتش          یسم یکه کوره از جوشان، روغن از را انسانها که آرواره  ن،یرا از
م   یب د،یبخش ییرها ریش یها کرد، عصر    یضرر هر در شفا  مارانی____ب یتواند را

پ       مرگ و گناه بر و . روزیدهد ا  ع  نی_شود ب      یسیتظاهرات عشق و قدرت با رینظ یرا
گذار  .   » ...  یتاج د  که ذهن همان اما « زین یسیع حیمس رکرد با  نامه شهیهم دیبود

همراه   را باستان    یعلم تظاهرات تا تأ    ایانب یکند را رسوالن . دییو ا    کند تکرار نیو

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،
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شگفت   آن ب  هایکه نم  شتریامروزه م    شوند،یتکرار فقدان از عدم   ل،ینه از بلکه
معنو  .شودیم یناش یرشد

11.54 :8-17

کس  الگو      یچه و آموزش از است پ  یحاضر با   یرویاو همه زود ای رید دیکند؟
مس    در را .   یواقع دهیا ح،یخود فداکار   بخش الهام بکارند یانسان دیشد یخدا،

گنج    نیا ،یسیع بتواند که انبارها      یداریخر یها نهیبود در آزادانه را خود یشده
بر     ای یخال انسان گناه از م.    زدیپر شهادت در دل  یاله تیأموراو ارائه یلیخود،

زندگ   که ب   قتیحق ،یکرد عشق، م     مارانیو شفا را گناهکاران طر   دهندیو از قیو
طر    از نه پ    قیذهن، مرگ بر او   یلیدل نیباالتر نیا. شوندیم روزیماده، که بود

اله    یم عشق بر .یتوانست کند   ارائه
19( - دنیپرس )9: 12.496

بپرس   خود زندگ  ایآ: دیاز خ    یا یمن به که آ  یم کینزد یعال ریدارم من ایشود؟
شفابخشحق   م     قتیقدرت نشان را عشق چن   یو اگر تا    "نیدهم؟ راه آنگاه است،

        .     " برا  خدا درک که را آنچه شما ثمرات شد خواهد تر روشن کامل به  یروز انسان
م  . یارمغان هم     کرد خواهد ثابت باش    رافکر  نیا شهیآورد داشته نظر که - دیدر

مس    ،یروحان دهیا نیا القدسو م      حیروح قادر را شما که با   یاست تا سازد
اله       ،یعلم نانیاطم اساساصل بر را شفا و     یقانون نهفته، نهفته، عشق، آن،
حقا  رندهیدربرگ ده  ق،یتمام .دینشان
13.55 :16-26

م  دیام مس          کوشدیخستهام علم انسان که کند درک را مبارک روز بشناسد  حیآن را
همسا  زمان      - هاشی_و بدارد خودشدوست مانند قدرت      یرا و خدا مطلق قادر که

اله   برا    یشفابخشعشق آنچه در م      یرا انجام و داده انجام .یپ دهدیبشر ببرد 
   . شفا     ظهور زمان شد خواهد محقق_ ها .   در یاله یوعده که   هر و زمانهاست همه

زم  اله      ینیتمام علم قربانگاه بر را مس     یخود جام از اکنون و  یم حیبگذارد، نوشد
شفا    قدرت و .یحیمس یروح است      شده عطا او به
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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

. خالصشوند      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 

_____________________

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل 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


