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2022 ،13مارس  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ماده- موضوع

مارس    ، .2022، 13یکشنبه

ماده — موضوع

: طالیی  ها    متن المثل 18: 8ضرب

 . آر"      است من با افتخار و پا  ،یثروت ."داریثروت عدالت   و

: خواندن  18-16، 12: 119زبور پاسخگو
9، 8: 36زبور 

هست  12 متبارک فرا  یا یتو ب     ضیخداوند، من به را .اموزیخود

فرا 16 .ضیاز کرد            نخواهم فراموش را تو کالم و برد خواهم لذت تو
17 . دارم              نگاه را تو قول و باشم زنده تا کن فضل خود بنده با
چ     18 تا کن باز را انگ  یزهایچشمانم بب   عتیشر زیشگفت را .نمیتو

فربه  8 از بس   یآنها تو .      ریس اریخانه خوش   نهر از را آنها و شد تیها یخواهند
خواه  .ینوش 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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2022 ،13مارس  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ماده – موضوع

ح  رایز9 خواه       اتیچشمه نور تو نور در توست، .دید مینزد

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
6-1: 17خروج .1

تمام 1 بن  یو ب        لیاسرائیجماعت از سفر از پس خداوند فرمان ابانیبرحسب
رف     نیس در و کردند آب    میدیکوچ و زدند وجود  دنینوش یبرا یاردو مردم

نداشت.
موس   2 با قوم : یپس آب     گفتند و کردند بنوش     یدعوا تا بده ما به یموس. میبه

     : م  دعوا من با چرا گفت م     د؟یکن یآنها وسوسه را خداوند د؟یکن یچرا
3    . موس      بر قوم و شدند آب تشنه آنجا مردم :  یو ما     چرا گفتند و کردند زمزمه

ب    مصر از چهارپا      یآورد رونیرا و فرزندان و ما تشنگ    انیتا با را یما
؟«یبکش

موس 4 فر   یو خداوند :  ادینزد ا   با گفت تقر     نیزده، آنها کنم؟ چه آماده بًایقوم
. هستند   من سنگسار

موس   5 به خداوند :      یو مشا  و برو قوم حضور به خود   لیاسرائ خیگفت با را
عصا.   و کوب        یببر را رودخانه آن با که را بگ    ،یا دهیخود را خود و ریدست

برو.
ا            نک،یا6 خواهم تو برابر در حورب در صخره بر آنجا در را.   ستادیمن صخره و

ب      یخواه آب آن از و .  رونیزد موس      و بنوشند مردم تا آمد نظر  یخواهد در
اسرائ  .نیچن لیبزرگان 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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2022 ،13مارس  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ماده- موضوع

21-14: 14 یمت.2

ع 14 جمع   رونیب یسیو و د  یادیز تیرفت ا   دیرا بر و  یدلسوز شانیو کرد
.شانیا مارانیب داد    شفا را

15« : ا          گفتند و آمدند او نزد شاگردانش شد، شام چون و  یابانیب نجایو است
د  .         گریزمان برا   و بروند روستاها به تا بفرست را جماعت است خود یگذشته

.یخوراک بخرند 
ع 16 : یسیاما ن    گفت آنها .   یازیبه بده    آنها به ندارند رفتن .دیبه بخورند   تا
17   : ا    در ما گفتند او به ماه      نجایو دو و نان پنج .میدار یجز
ب:     18 من نزد را آنها .اوریگفت

و                 19 برداشت را ماهي دو و نان پنج و بنشينند علف بر تا داد دستور مردم به و
و                خود شاگردان به را نانها و شكست و داد بركت و كرد نگاه آسمان به

. داد     جمعيت به را شاگردان
س    20 و خوردند همه ها     ریو تکه از و پر   ماندهیباق یشدند سبد دوازده

برداشتند.
آنان 21 .یو بودند              مرد هزار پنج حدود کودکان، و زنان جز به بودند، خورده که

(31، 27، 24، 22: 12لوقا .3 دنبال )  به
22« : بنابرا     گفت خود شاگردان به م   نیو شما نکن     م،یگویبه فکر خود جان دیبه

بخور   چه برا.  دیکه بپوش   ینه چه .دیبدن،
بگ     24 نظر در را ها م  رایز د،یریکالغ م     ینه درو نه و .   یکارند انبار  نه که کنند

      . م    غذا آنها به خدا و انبار نه و .     یدارند پرندگان  از بهتر چقدر شما دهد
د؟یهست

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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بگ    لوفرهاین27 نظر در م    دیریرا رشد چگونه :   یکه نم  زحمت آنها کشند، یکنند
.   ینم ا  با و م    نیچرخند شما به سل  میگو یحال خود    مانیکه جالل تمام در

ا  یکیمانند  .نهایاز بود    نشده آرت
بجو   یپادشاه... 31 را ا.   دییخدا همه .زهایچ نیو شد      خواهد اضافه شما به

27-24: 17 یمت.4

رس    24 کفرناحوم به چون م   یکسان دند،یو خراج آمدند    یکه پطرس نزد گرفتند
 : آ  گفتند نم    ایو خراج تو دهد؟ یارباب

م 25 .      دیگو یاو ع:  آمد، خانه به چون و : یجلو یسیبله ا      گفت و گرفت را یاو
م    چه تو زم  ؟یشیاند یشمعون، کسان   نیپادشاهان چه خراج ایخراج  یاز

ها   رند؟یگ یم بچه ها؟ بهیغر ایخودشان  یاز
26  : غر    از گفت او به . بهیپطرس ع  :     یسیها م    آزاد ها بچه پس گفت او یبه

شوند.
ا  27 وجود ده      ن،یبا آزار را آنها ما در  م،یمبادا قالب   ایبه و ماه  ندازیب یبرو را یو

م   اول هنگام.  دیبردار دیآ یکه کرد      یو باز را او دهان یخواه یپول ،یکه
بگ:   افتی را برا  ریآن .یو بده       آنها به تو و من

44-41: 12 مرقس.5
ع 41 د     یسیو و نشست خزانه م       دیمقابل خزانه به پول چگونه مردم یکه

بس  زند،یر ز    یاریو مقدار ثروتمندان .ختندیر یادیاز

ب  42 زن که      یریفق وهیو کنه دو و .کیآمد انداخت    است خرچنگ
43 : آ            گفت آنها به و خواند خود نزد را خود شاگردان او م   نهیو شما که میگویبه

کسان   شتریب ریفق وهیب نیا همه ر    یاز خزانه در ر  ختهیکه .ختهیاند، است 

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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ماده- موضوع

فراوان    رایز44 از آنها ر  یهمه داشت،.        ختندیخود چه هر خود فقدان از او اما
زندگ  یحت ر   یتمام را .ختیخود

15-13، 9: 8 انسینتیکور 6.2
ع   ضیف رایز9 ما م  حیمس یسیخداوند بود،      دیدانیرا ثروتمند او چه اگر که

فق     شما خاطر به شو        ریاما ثروتمند او فقر واسطه به تا .دیشد
ا  رایز13 د  ستین نیمنظورم ب      گرانیکه بار شما و شوند :دیاوریراحت
با  14 ا    ،یبرابر کیاما در اکنون فراوان  نیکه ا     یزمان عرضه است ممکن یشما

فراوان    ازین یبرا که باشد، ن  یآنها ا    زیآنها عرضه است شما ازین یبرا یممکن
برابر:     است ممکن که .یباشد باشد    داشته وجود

بس      15 که او است، مکتوب که چ    اریهمانطور بود، کرده .  یزیجمع آن   و نشد تمام
. نداشت       کم بود کرده جمع اندک که

6-1: 23زبور .7

1  . نم    من است من چوپان خواهم یخداوند
2     : آبها         کنار در مرا او بکشم دراز سرسبز مراتع در تا وادارد مرا ساکن یاو

.یم تیهدا کند 
اح    3 را من روح :        یم ایاو مس  در مرا خود نام خاطر به او عدالت یرهایکند

.یم تیهدا کند 
سا     4 دره از اگرچه ، م   هیبله عبور ه    یمرگ از ، وحشت   چیکنم و ینم یشر

ز   ، هست    رایترسم من با عصا   لهیم. یتو و تسل    یتو مرا آنها .یم یتو دهند 
ا     5 سفره دشمنانم حضور در کن   شیپ یتو آماده روغن      یمن با را من سر ،

م  م.    یکن یمسح فرار من کند یجام

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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ن 6 روزها     یکیمطمئنًا تمام در رحمت پ  یزندگ یو من    یرویمن و کرد خواهد
.شهیهم یبرا شد       خواهم ساکن خداوند خانه در

بهداشت   و علم
1.468 :16-24

چ سوال -  ست؟یماده
چ  پاسخ. -  آن .یزیجوهر است           زوال و اختالف از ناتوان و جاودانه که است

عبران          یزندگ قت،یحق در مقدس کتاب که همانطور هستند، جوهر عشق از انیو
م   نیا استفاده : " یکلمه چ  ماده ام    ییزهایکند آنها به شواهد  یم دیکه رود،

د  ییزهایچ ."     ینم دهیکه روح  ذهن، مترادف روح، واقع   ا،خد ایشوند جوهر یتنها
روحان.   جهان ا     ،یاست منفرد، انسان جمله اله     یا دهیاز جوهر که است یمرکب

م    منعکس را .یروح کند 
2.206 :15-18

علم   رابطه م     یدر متوجه انسان، با چ   میشویخدا هر برکت    یزیکه را انسان که
ع   دهد،یم که ماه    یسیهمانطور و نانها م      هایبا برکت را همه داد، دهدینشان

. ماده-       نه است، عرضه منبع روح
3.530 :5-12

اله   علم اله     ،یدر اصل خداوند، توسط حما  یانسان . یم تیوجود، زم  نیشود
برا    خدا فرمان م   یبه غذا . یانسان ع  ا   یسیآورد دانستن بار کیموضوع،  نیبا

نکن: "     فکر خود جان به بخور  د،یگفت بنوش  ای دیچه ا" -  دیچه در   نیبا که فرض
ن  اریاخت قا        ست،یخالقش را همه مادر و پدر خدا، و هیتغذ یبرا. داندیم دربلکه

ن       با او که همانطور انسان .یم لوفرهایپوشاندن کند 

4.91 :16-17

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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ماد     خود در که ا   یما شده زندگ  م،یغرق تشخ   ای یجوهر را و  صیذهن داده
م  .میده یبازتاب

5.278 :4-22

آگاه     و جوهر تنها اله    یروح علم که تشخ   یاست را . صیآن حواس   است داده
ا  یماد ماد    نیمخالف حواس اما ز   یاست، ندارد، . رایوجود در    ندارد عقل ماده

ه  ا  چیروح، حت   یماده ندارد، حق    یوجود در که ییخطا چیه قتیهمانطور
خ     در و ندارد، . یبد چیه ریوجود ا   ندارد است،   کی نیوجود نادرست فرض

واقع    نیا ماده که .   یتصور ب     خدا، روح، روح مخالف دارد، است، تینها یوجود
نم.   روح مخالف  یهمه .یتواند باشد   داشته

ماهو   نیا ماده دارد،    اتیح ایاست  یکه احساس باورها  یکیو نادرست یاز
آگاه     یفان در فقط و .  یمفروض یفان یاست ا   از دارد نزد   نیوجود با کیرو،

حق     و روح به م      یآگاه قت،یشدن دست از را ماده ا.   میده یاز به نکهیاعتراف
ماد  د       یم یجوهر اعتراف مستلزم باشد داشته وجود یعنیاست،  یگریتواند

نامتناه  نکهیا ابد        ستین یروح و موجود خود خالق، خود ماده . یو از  است
ازل     یم جهینت نجایا علت دو که برا    یشود که دارد گریکدیبا  شهیهم یوجود

م  .   یجنگ ا  با و م  نیکنند .مییگو یحال است        جانبه همه و برتر روح که
6.517 :30-23

اله  ا  یعشق م   یها دهیبه برکت تکث    یخود باعث و م  ریدهد شود  -یآنها
م     آشکار را خود .  یقدرت برا  انسان . یکند حق      است نشده ساخته خاک کشتن

   . ا      ارباب او اطاعت نه است سلطه او زم  مانیاوالد خود     نیبه و است آسمان و
 . ا    است خالقش تابع هست  نیتنها .یعلم است 

ایپ : . 30، 29: 1 شید� ا   اتفگ � دخ� گ     ن�ک،یو هر شما به رو      یا�هیمن � رب� که ، اتس� دان�هآور یکه
زم  ت�    ن�یتمام درخ� ره� و ، م     یاتس� آن در که ت� و�هیرا م    یدرخ� دانه که . دهد�،یاست �ا  رب� امش یدادهام

.     د�یاب�� زم   جانوران همه به و باشد ،یگوشت ره�        ن� ن�ه و آامسن، رپدناگن همه ن�ه و
رو   یزیچ � رب� که    ن�یزم یکه ، اتس� ��دنه ح  درزخ� گ   ا�تیآن هر �ا   ا�هیاست، رب� را و   یزبس دادم، � وگتس/
ت� دش .ن�یخ1

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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برا       را خود از کوچکتر تصور م   وندیپ یخداوند بزرگتر باالتر     یبا مقابل، در و دهد
پا  شهیهم م   نییاز محافظت .    یتر روح  لحاظ از ثروتمندان در    یکند فقرا کیبه

م    کمک بزرگ دارا    یبرادر همه که .    ایاصل  کی یکنند، حال   به خوشا و هستند پدر
ن  یکس بب    ازیکه را خود خ       ندیبرادر و کند برآورده را آن د    ریو در را یگریخود

کمتر.   دیبجو به خوب  یجاودانگ ،یمعنو دهیا نیعشق همه    یم یو در که بخشد،
طر      یم از شکوفه که همانطور م  قیدرخشد .   یجوانه متنوع  عبارات تمام درخشد

سالمت    کننده منعکس حق  یزندگ - یجاودانگ ت،یقدوس ،یخدا و قتینامحدود،
. است  عشق

7.281 :14-17

ذهن   یگویا واحد  ایواحد، نام   یروح خدا فرد  یم دهیکه است ینامتناه تیشود،
ز     و شکل هر تام  ییبایکه واقع   یم نیرا و الوه  تیکند معنو    تیو انسان در و یرا

م  اءیاش .یمنعکس کند 

8.507 :24-29

نامتناه  ذهن   ،یذهن مولکول ب  یاز چ  ت،ینها یتا م  زیهمه م   ندیآفر یرا اداره یو
ا.  اله  نیکند آفر      انگریب یاصل سراسر در هنر و جاودانگ   نشیعلم و و  یاو انسان

 . آفر  است هم      شهیهم نشیجهان و است ظهور حال سرشت  دیبا شهیدر از
پا  .ریناپذ انیسرچشمه شود    ظاهر خود

9.60 :29-31

ب   منابع م     یتینهایروح آن با که روح        توانیدارد در اگر و داد، برکت را انسان
کن  م    یخوشبخت م،یجستجو دست به خواهد      دیآیآسانتر امنتر ما حفظ در و

بود.
10.494 :10-14

اله  ن  یپاسخگو شهیهم یعشق . یازهایهمه خوب      بود خواهد و بوده بشر
کن  ستین ع  میتصور اله  یسیکه برا  یقدرت برا    یرا فقط دادن تعداد یشفا

محدود   یبرا ای ینیمع زمان ز   یمدت داد، بشر  یبرا راینشان هر   تیهمه در و
اله   عشق خوب  یساعت، تام   یهمه را .یم نیها کند 

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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11.140 :7-15

ماد    نظر از معنو    ،ینه نظر از اله       ،یبلکه ذهن عنوان به را او زندگ   ،یما عنوان ،یبه
م   قتیحق عشق ا.    میشناس یو اندازه به اله   یما ذات م   یکه درک را   میکن یرا او و

م  خواه  م،یکن یدرک خواه      میاطاعت پرستش را او و د   میکرد و سر  گریکرد، بر
خد    م،یجنگ ینم تیجسمان ثروت از م   یابلکه شادمان ا.  میشو یخود نیدر

د  .  نیصورت د       بشر سر نه بود خواهد دل ب  گریاز کننده    ،یمهر یاز منع و ستمگر
م  -      صاف را ها پشه بود، م     ینخواهد را شتر و .یکند بلعد 

12.577 :32-18

ز   مزمور نور     کی ر،یدر کمرنگ، چند هر مس    یکلمه، علم که جا  یحیرا ینیگزیبا
جسمان  یبرا م    تیالوه یمعنو ای یجسمان ریغ یمعنا ،یحس مقدس کتاب یبر

م   نشان :یافکند، دهد 

23زبور 

اله]  .  یعشق نم[    من است من .یشبان خواهم 
   ] م] وادار مرا :یعشق بکشم       دراز سبز مراتع در کند

    ] آبها] کنار در مرا هدا  یعشق .یم تیساکن کند 
 [   ] معنو] احساس مرا روح م[  یعشق :یباز گرداند 

        ] ها] راه در مرا او نام خاطر به هدا  یعشق تیعدالت
.یم کند 
واد    ،یآر در چند ه     هیسا یهر از بردارم، قدم چیمرگ
ترس  یبد . رایز د،ینخواهم    ] م ] است من با لهیعشق

  ] عصا] و [  یعشق دلدار ] مرا .یم یعشق دهند 
     ] ا] سفره دشمنانم حضور در من یرو شیپ یعشق

م  .   یآماده م  من فنجان گذرد یکند
روزها     ریخ نًایقی تمام در رحمت پ   یو در من یعمرم

آگاه       ] خانه در ابد تا و بود [ یخواهد ساکن[ ] عشق
. بود  خواهم

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

امده      ، اسیلک راهن�ما�ی 1ه بخش   8اتکب�چ ،4

اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
کلیسای             اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید zشخصی 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

امده      ، اسیلک راهن�ما�ی 1ه بخش   8اتکب�چ ،1

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
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. نکند     فراموش بشر و محکوم       -     خود یا توجیه و ، شد خواهد قضاوت او کارهای با
. شد  خواهد

امده      ، اسیلک راهن�ما�ی 1ه بخش   8اتکب�چ ،6

_____________________
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