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جوال  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،31  یماه
عشق- موضوع

جوال    ماه ، .2022، 31  ییکشنبه

عشق — موضوع

: طالیی  23: 31زبور  متن

بدار     نیمقدس عیجم یا" دوست را خداوند حفظ    رایز د،یاو، را مؤمنان خداوند
بس    کندی����م را متکبران م  اریو ."دهدیپاداش

: خواندن  21-17، 14: 3 انیافسسپاسخگو

ا 14 ع       نیاز ما خداوند پدر برابر در م  حیمس یسیجهت .زنمیزانو

مس 17 ا  حیتا دلها  مانیبا .    یدر ر    که شما که شود ساکن دار   شهیشما عشق د،یدر
مقدس    18 همه با است چ          نیممکن ارتفاع و عمق و طول و عرض که .ستیبفهمد

مس  19 محبت بشناس       حیو است معرفت از فراتر که کامل    دیرا تمام از خدا یتا
شو  .دیپر

ب      20 است قادر که او به چ   شیاکنون هر بخواه    یزیاز ما که م  ای میرا یفکر
ن       م،یکن با مطابق دهد، انجام وفور م     ییرویبه کار ما در .یکه کند 

کل    21 در را او مس  سایجالل ب      یسیع حیتوسط جهان در اعصار، تمام .انیپا یدر

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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درسخطبه   د

مقدس  کتاب
:(به )18-7: 4یوحنا  1.1

کن   گریکدی دییایب زان،یعز یا7 محبت .  رایز میرا هر     و خداست از محبت که
م           را خدا و شده زاده خدا از دارد دوست .یکه شناسد 

نم      یکس8 را خدا ندارد دوست . یکه ز  است   رایشناسد عشق خدا
ا 9 ز         نیدر شد، آشکار ما به نسبت خدا محبت پسر   رایامر به   گانهیخدا را خود

وس     به تا فرستاد زندگ  لهیجهان .میکن 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    نگونهیاگر ما کرد، دوست  گریکدی دیبا زیمحبت را

باش  .میداشته
ند     چیه12 را خدا هرگز .  دهیکس اگر  باش    گریکدیاست داشته دوست خدا م،یرا

م           کامل ما در او محبت و است ساکن ما .یدر شود 
هست     میدان یم لهیوس نیبد13 ساکن او در ز     میکه ما، در او به    رایو خود روح از

. است   داده ما
د  14 ما م   میدیو شهادت جهان         میده یو دهنده نجات تا فرستاد را پسر پدر که

باشد.

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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ع     15 که کند اعتراف که در          یسیهر او و است ساکن او در خدا خداست، پسر
خدا.

عشق  16 ما ا           یو کرده باور و شناخته دارد، ما به خدا که و.    میرا است؛ عشق خدا
.یکس 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
ا       رایز در ما هست، او که .میهست زین ایدن نیهمانطور

جا   18 ترس عشق، ب        ییدر از را ترس کامل عشق اما :یم نیندارد؛ برد 

(یسیع )23: 4متی .2
ع 23 جل   یسیو سراسر کن   دیچرخیم لیدر در و دادیم میتعل شانیا یسههایو

م    لیانج موعظه را ب   کردیملکوت هر ب   یماریو هر م   یماریو در مردم انیرا
م  .دادیشفا

48-43، 2، 1: 5متی .3
جمع  1 چون د  تیو کوه  د،یرا نزد        یبه شاگردانش کرد، غروب چون و رفت باال

. آمدند  او
تعل        2 آنها به و گشود را خود دهان :میو گفت    و داد

همسا     دیا دهیشن43 است، شده گفته خود        هیکه دشمن از و بدار دوست را خود
. باش  متنفر

م    44 شما به من بدار:     میگو یاما دوست را خود را     د،یدشمنان شما که را آنها
ده   یم نینفر برکت کسان  د،یکنند ن      یبه دارند نفرت شما از و دیکن یکیکه
اذ       یکسان یبرا و آزار مورد را شما م  تیکه کن   یقرار دعا .دیدهند

آسمان   45 پدر فرزندان باش  یتا خورش  رایز دیخود ن      دیاو و شرور بر را کویخود
م  م       کندیطلوع باران ظالمان و عادالن بر .باردیو

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  رایز46 بدار        یاگر دوست دارند دوست را شما که پاداش  د،یرا د؟یدار یچه
هم  رانیباجگ یحت ایآ ستند؟ین نطوریهم

کن       47 سالم خود برادران به فقط اگر کار  د،یو د  شتریب یچه م  گرانیاز یانجام
چن    یحت ایآ د؟یده هم گزاران ستند؟ین نیباج

باش  48 کامل .دیپس است           کامل است آسمان در که شما پدر که همانطور

50( - یکی )36: 7لوقا .4

فر  یکی... 36 .    انیسیاز فر         خانه به و بخورد غذا او با که خواست او یسیاز
. نشست      غذا صرف به و رفت

ا 37 ع         یزن نکیو که دانست چون بود، گناهکار که شهر فر   یسیدر خانه یسیدر
ا       جعبه است، نشسته غذا سر .یبر آورد    مرهم از

پاها  38 پشت گر  ستادیا شیو پاها      هیو شستن به شروع و کرد   شیکرد اشک با
موها   با پاها     یو و کرد پاک بوس  شیسرش .دیرا کرد      مسح مرهم با و

وقت       یسیفر39 بود، کرده دعوت را او د  نیا یکه :  د،یرا ا    اگر گفت خود نیدر
نب  م  یمرد ا  دانستیبود، ک  نیکه زن   ستیزن چه لمس     یو را او که است

.رایز کند،یم است    گناهکار او
:   یسیع40 چ     من شمعون، گفت او جواب .  یبرا یزیدر او     و دارم تو به گفتن

. بگو:   استاد، گفت
خاص 41 : یطلبکار داشت      بدهکار دو که پن  یکیبود و   یپانصد بود بدهکار

.یگرید پنجاه 
وقت 42 را          یبرا یزیچ یو دو هر کنده پوست و رک او نداشتند، پرداخت

کدام.      دیبخش بگو من به ب     کیپس را او آنها داشت؟   شتریاز خواهند دوست
43  : م     گمان گفت و داد پاسخ ب    کنمیشمعون را او او.    دیبخش شتریکه به او و

کرد:      قضاوت حق به تو .یگفت

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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44 : ا          گفت شمعون به و کرد زن آن به رو م   نیپس را تو    ؟ینیب یزن خانه به من
برا    تو شدم، نداد    میپاها یوارد آب من پاها   ،یبه او شست    یاما اشک با مرا

موها   با .یو کرد    پاک سرش
نبوس  45 مرا ا  ،یتو زمان   نیاما از بوس        یزن از دست ام شده وارد من دنیکه

.میپاها است    نداشته بر
نکرد     46 مسح روغن با را ا  ،یسرم پاها  نیاما .میزن کرد      مسح مرهم با را
ا 47 م    نیاز تو به بس    م،یگو یرو که او بخش  اریگناهان . دهیاست ز   است رایشده

بس  م  اریاو بخش      یمحبت اندک که هر اما محبت    یم دهیکرد، کم همان شود،
.یم کند 

48   : آمرز    تو گناهان گفت او به .دهیو شد 
آنها 49 م       ییو سفره سر بر او با م    یکه خود با : ینشستند ا  که ستیک نیگفتند

ن   را بخشد؟ یم زیگناهان
50 : ا    گفت زن به .مانتیو    . باش     آرامش در داد نجات را تو

39-35: 8 انیروم.5

کس 35 مس     یچه محبت از را آ    حیما کرد؟ خواهد ای ،یشانیپر ای بت،یمص ایجدا
ر؟یشمش ایخطر،  ای ،یبرهنگ ای ،یقحط ایجفا، 

م         36 کشته روز تمام تو خاطر به است، مکتوب گوسفند.  میشویچنانکه یما
م   یبرا حساب .میشو یذبح

ا    37 همه در ما ب          زهایچ نینه، فاتحان داشت، دوست را ما که او واسطه شتریبه
.میهست

زندگ        رایز38 نه مرگ، نه که شدهام متقاعد نه     ،یمن حکومتها، نه فرشتگان، نه
چ   نه چ    یزهایقدرتها، نه و نده،یآ یزهایحاضر

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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ه      39 نه و عمق، نه ارتفاع، د  چینه خدا      ینم یگریموجود محبت از را ما تواند
مس     ما خداوند در .یسیع حیکه کند    جدا است

3-1: 3یوحنا  6.1
محبت    1 چه پدر که ارزان    یبنگر ما به است،  یرا م    ما داشته خدا پسران یرا

دن.  مینام نم   ایپس را ز  یما نم   رایشناسد، را .یاو شناسد 
هست     زان،یعز2 خدا پسران ما ن    میاکنون معلوم هنوز خواه   ستیو چه میکه

ز.  خواه       رایبود هست که همانطور را او .دید میما
ا    3 که کس هر م        دیام نیو پاک را خود دارد، او به .کند،یرا است     پاک او چنانکه

بهداشت   و علم
1.243 :4-13

اله  افع  یعشق آتش          یسم یکه کوره از جوشان، روغن از را انسانها که از ن،یرا
ش  ب   ریآرواره داد، م   ینجات کرد، عصر    یضرر هر در و    مارانیب یتواند دهد شفا را

پ     مرگ و گناه . روزیبر ا  ع  نیشود ب      یسیتظاهرات عشق و قدرت با تاج رینظ یرا
.   یگذار همان  اما مس ...   "کرد در که علم  شهیهم دیبا "بود زین یسیع حیذهن نامه

همراه  باستان    یرا تظاهرات تا تأ    ایانب یکند را رسوالن .دییو کند    تکرار و
2.112 :32-6

متاف   اصل .    یاله کیزیخدا فقط  که همانطور م    کیاست دارد، وجود تواند یخدا
اله  کیفقط  .  یبرا یاصل با      و باشد داشته وجود علوم یبرا یثابت نیقوان دیهمه

ا   دادن اله  نینشان .       یاصل بشر    به وفور به امروز علم نامه باشد داشته تیوجود
کوچک        یم درجات در فقط آن روح اما ح.  یآ یم یرسد، بخش روح   ،یاتید و قلب

مس  .،یحیعلم است   عشق
3.285 :23-31

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



7
صفحه

جوال  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،31  یماه
عشق- موضوع

تفس  عنوان    ریبا به جسمان   کیخدا دهنده نجات      ،ینجات اصل عنوان به نه اما
اله  ایدهنده،  طر       ،یعشق از نجات دنبال به همچنان طر     قیما از نه و قیعفو
خواه  برا   میاصالح و جا  مارانیب یشفا یبود خواه     یبه متوسل ماده به میروح

هنگام.  فان  یشد طر   یکه از مس   قیها علم م   یبه  یحیدانش برتر حس یک
اله        اصل از بلکه ماده، از نه چگونگ     ،یرسند، آموختن دنبال به نشان یخدا،

مس  .قت،یحق ح،یدادن بود         خواهند نجات و شفابخش قدرت عنوان به

4.454 :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
5.230 :1-10

ب  جاودانگ    یواقع یماریاگر به متعلق .    یباشد، بخش  باشد، درست اگر از یاست
. قتیحق آ  م     ایاست تالش مخدر مواد ک   ای د،یکنیبا آن، طیشرا ای تیفیبدون
ب   قتیحق از ب   د؟یببر نیرا اگر ب     یماریاما هستند، توهم گناه ا  یداریو نیاز
جاود        ای یفان یایرو و تقدس سالمت، به را ما . یم یانگتوهم، ا  نیرساند

ابد  یداریب پ   حیمس یآمدن ظهور ب     قت،یحق شرفتهیاست، از را خطا یم نیکه
ب   و م   مارانیبرد شفا . یرا ا  طر    ینجات نیدهد از که اله   قیاست اصل ،یخدا،

ع     توسط که همانطور .یسیعشق، است     شده داده نشان
6.366 :12-19

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

م  خدا  یچگونه ند   ییتواند که "   دهیرا داشتن    بدون پزشک بدارد؟ دوست است،
معنو  نیا ا  ،یعاطفه اله   مانیفاقد ذهن آ   یبه و ب   ناست عشق که  کرانیشناخت را

تنها  شفابخش  ییبه .یم یقدرت ندارد   دهد،

7.248 :26-29

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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با  اند   یکامل یالگوها دیما در بنگر     میبساز شهیرا آنها به مدام هرگز  م،یو وگرنه
زندگ    در را نج   یها یآنها و .مینخواه بیبزرگ ساخت 

8.326 :3-11

بخواه  مس  میاگر مس  دیبا م،یکن یرویپ قتیحق ح،یاز .نییتع ریدر باشد   خدا
: "    یسیع ا  من به که هر م     ییکارها اورد،یب مانیگفت انجام من که ن   یرا او زیدهم،

     ". م   سرچشمه به که او داد خواهد برا   یانجام و ب  یرسد یم یاله یشفا یماریهر
د   دینبا ابد،ی راه ب     یگریاز باال علم تپه طب.  روداز انسان     عتیتمام به را خدا محبت
نم    یم انسان اما عال    یآموزد، را خدا محبت      یتواند تمام و باشد داشته دوست

معنو      امور به معطوف را حال   یخود در ماد  یکند، باشد     اتیکه داشته دوست ایرا
معنو      تا کند اعتماد آنها .یبه

9.304 :3-15

مبتن     نیا نادرست باور و ماد   یجهل حس ز   اءیاش یبر که خوب  ییبایاست یو
م   یمعنو پنهان .    یرا ا  درک با پولس : "   نیکند زندگ   نه مرگ، نه گفت  ...،یموضوع

چ  چ   یزهاینه نه ه       نده،یآ یزهایموجود، نه و عمق، نه ارتفاع، د  چینه یگریموجود
." ینم ا         کنند جدا خدا عشق از را ما مس  آموزه نیتوانند : تیحیعلم ا  که نیاست

اله  نم  یعشق تجل   یرا از .  ءیش ای یتوان شاد    که کرد محروم نم  یآن به  یرا توان
تبد  ز  لیاندوه شاد     رایکرد، استاد اندوه و خ.  ستین یغم نم  ریکه بد  یهرگز تواند

.    دیتول نم  هرگز ماده که تول    یکند را ذهن زندگ   دیتواند و نم    یکند مرگ به یمنجر
ب.   -       -  او کامل اصل خدا، فرمان تحت کامل انسان ابد   یشود و .یگناه است 

10.410 :14-21

آزما  قو      مانیا شیهر را ما خدا به م  یما .   یتر شرا  چه هر یبرا یماد طیکند
م       نظر به دشوارتر روح بر ا  یغلبه با  مانیرسد، خالص     یقو دیما ما عشق و تر

 . باشد  م  یوحنایتر ترس: "  دیگو یرسول عشق کامل   ست،ین یدر عشق اما
ب    از را ...   یم نیترس م  که هر نم     یبرد کامل عشق در ا."  ودش یترسد نجایدر

مس      یقطع هیاعالم کی علم از گرفته الهام .یحیو است 

11.286 :9-15

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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" : ه  گفت اله    ] چیاستاد اصل پدر نزد وس   دیآ ینم[ یهست یکس به "لهیمگر من 
. قت،یحق ،یزندگ ح،یمس ز  ." دیگو یم حیمس رایعشق عل: "   هستم راه تیمن

ا  یجسمان اصل  نیتوسط .  ،یسیع ،یمرد م        او شد گذاشته کنار آخر تا اول یاز
اله    اصل که چ   ،یدانست هر واقع   یزیعشق، که ا  یرا آن    یم جادیاست بر و کند

. است  حاکم
12.265 :3-15

معنو   وجود نسبت    یانسان همان به م  یرا گنج   یدرک که و قتیحق یها نهیکند
م    بزرگ او . یعشق فان  با  یشود سو  دیها و     یبه عواطف شوند، جذب خدا

معنو   آنها با  -  یم یاهداف آنها تفاس  دیشود، هست    ریبه از تر کینزد یگسترده
مناسب    حس و نامتناه  یشوند، و    -    یاز گناه تا آورند، دست به یریفناپذبه

.فتدیب قیتعو

علم  نیا برا    یحس ماده ترک ه   یبودن، به حاک  چیروح، انسان   یوجه جذب از
الوه  هو     تیدر دادن دست از ن  تیو فرد    ست،یاو انسان به گستردهتر، تیبلکه

عشق        گستردهتر، عشق گستردهتر، عمل و فکر ب   یحوزه و .بخشدیم شتریباالتر
دائم  یصلح

13.248 :29-32

ب  سالمت   ،یکین ،یخود یبگذار عدالت، آسمان  -   -ت،یقدوس ،یرحمت، ملکوت عشق
ب        گناه، و شود حاکم ما درون کاهش    یماریدر مرگ ناپد   ابدیو سرانجام دیتا

شوند.

14.225 :21-22

رها  .ییعشق است   بخش

روزانه  وظایف

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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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 qشخصی 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
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 

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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_____________________
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