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مارس    ، .2022، 20یکشنبه

جوهر — موضوع

: طالیی  ها    متن المثل 6 :28ضرب

راست   یریفق" به م   یکه راه کس    رودیخود از است منحرف     یبهتر خود راه در که
". باشد     ثروتمند چند هر است،

: خواندن  9، 5-1: 112زبور پاسخگو

ستا  1 را کس.    دیکن شیخداوند حال به م    یخوشا خداوند از از   یکه و ترسد
بس   او م  اریاوامر .یلذت برد 

زم   2 بر او راستگو     رومندین نینسل نسل و بود خواهند   انیخواهد .افتیبرکت

3 . است              ابداالباد تا او عدالت و بود خواهد او خانه در ثروت و مال
تار  ییروشنا4 برم   یبرا یکیدر قائالن از    او :زدیخیراست سرشار و بخشنده

. است    عادل و شفقت

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



2
صفحه

2022 ،20مارس  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
جوهر – موضوع

ن 5 م  کوکاریانسان م    یاحسان قرض و احت    یکند با و را   اطیدهد خود کار
.یم تیهدا کند 

بخش    9 فقرا به کرده، .   دهیپراکنده     . با  او شاخ است جاودانه او عدالت است
. شد    خواهد بلند افتخار

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
19-17: 6 یموتیت 1.1

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 بتوانند     ندهیخوب تا اند کرده آماده

بگ     یزندگ دست در را .رندیجاودانه

(1به  )26، 25، 22-19، 13، 11،( 1به  )10: 7 وشعی.2

به   10 خداوند :وشعیو گفت 
عهد      لیاسرائ11 از و شد گناه تخط       یمرتکب دادم دستور آنها به من یکه

ز  حت  رایکردند، چ  یآنها ن  زیاز همچن    زیملعون و اند، اند،  یدزد نیگرفته کرده
حت          را آن و کرده تکه تکه را آن م  یو .یزهایچ انیدر اند     داده قرار خود

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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تقد   ز،یبرخ13 را :      سیقوم تقد    فردا برابر در را خود بگو و ز  سیکن هوهی رایکن،
م  ل،یاسرائ یا: دیگویم نیچن لیاسرائ یخدا امر  انیدر .یتو است   ملعون
با    یتوانینم تو دشمنانت برابر م       یستیدر از را ملعون که آن دور  انیتا خود
.یکن

:   وشعی19 خدا    خداوند، پسرم، گفت آکان برا     لیاسرائ یبه و بده جالل او یرا
        . ا  کرده چه بگو من به حاال و کن نکن.      یاعتراف پنهان من از را آن

به   20 آکان :  وشعیو راست     به گفت و داد خدا     یپاسخ خداوند، به من یکه
چن    لیاسرائ و کردهام، چن  نیگناه .نیو کردهام 

م  21 در ا   انیچون جامه دو  یبابل بایز یغنائم و    ستیو نقره طال  کیمثقال قاچ
د     مثقال پنجاه وزن .  دم،یبه ا         و گرفتم را آنها و کردم آنها به در  نکیطمع آنها

م  نیزم ز    مهیخ انیدر نقره و .ریمن اند     شده پنهان آن
سو     یقاصدان وشعیپس 22 به آنها و ا.  دندیدو مهیخ یفرستاد خ  نکیو مهیدر

ز    نقره و .ریاو بود     شده پنهان آن
:     وشعیو 25 داد  آزار را ما چرا . ؟یگفت و        داد خواهد آزار را تو امروز خداوند

با              لیاسرائ یتمام را آنها کردن سنگسار از پس و کردند سنگسار سنگ با را او
. سوزاندند  آتش

انبوه    26 امروز به تا .یو برافراشتند       او سر بر سنگها از

12-6،( مانیسل )1: 1 خیتوار 3.2

پادشاه    مانیسل1 در داوود قو  یبن و   یخود او     شیخدا هوهیشد و بود او با
بس  .اریرا کرد   بزرگ

سل 6 برنج     مانیو مذبح به آنجا خ      یدر در که خداوند حضور اجتماع مهیدر
قربان     هزار و رفت تقد   یسوختن یبود آن .میبر کرد 
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سل     7 بر خداوند شب آن :  مانیدر چ       چه گفت او به و شد تو  یزیظاهر به
. داد  خواهم

سل 8 :      مانیو بزرگ    رحمت داود پدرم بر تو گفت خدا جا    یکرد یبه به مرا او یو
کرد  .یپادشاه

ا 9 .یاکنون شود         ثابت داود پدرم به ات وعده قوم    رایز خداوند، بر مرا یکه
زم   غبار داد     نیمانند قرار پادشاه کثرت .یدر

ب         10 تا کن عطا دانش و حکمت من به ا     رونیاکنون حضور در و قوم نیبروم
ز   شوم، کس  رایوارد ا  یم یچه ا     نیتواند که را تو است  نقدریقوم بزرگ

کند؟ یداور
سل   11 به خدا : مانیو ز  عزت             نیا رایگفت نه و مال نه و ثروت نه و بود تو دل در

نخواست      را دشمنانت جان نه طوالن    یو عمر نه برا.  یخواست یو خود یاما
خواست    دانش و داور           یحکمت کردهام پادشاه آنها بر را تو که مرا قوم یتا

.یکن
12         . عزت        و ثروت و ثروت تو به من و است شده داده تو به دانش و حکمت

ه    چنانکه داد، پ   کی چیخواهم پادشاهان تو        شیاز از پس و اند نداشته تو از
.زین داشت      نخواهند را آن مانند

(18: 18لوقا .4 30-آ )

پرس     یکی... 18 او از حاکمان : »  دیاز برا   خوب، استاد گفت بردن   یو ارث به
کنم؟  یجاودان یزندگ چه

ع 19 :   یسیو ن    مرا چرا گفت او ن   چیه ؟یخوان یم کویبه خوب جز ست،یکدام
.یعنی ،یکی خدا 

م   20 را احکام دزد    ،یدان یتو نکش، مکن، و      یزنا پدر مکن، دروغ شهادت مکن،
گرام   را .یمادرت بدار 
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21  : ا  همه گفت جوان   نهایو از .یرا ام    داشته نگه
شن  زهایچ نیا یسیع یوقت22 :  د،یرا اما    گفت او دار  زیچ کیبه چه:  یکم هر

تقس      یدار فقرا به و بفروش گنج   میرا تا خواه   یکن، آسمان و  یدر داشت،
پ    ایب من از .یرویو کن 

ا  23 چون شن  نیو ز  نیاندوهگ اریبس د،یرا .اریبس رایشد، بود   ثروتمند
ع  24 چون بس  دید یسیو :    نیاندوهگ اریکه که   است سخت چه گفت است،

! شوند       وارد خدا ملکوت به ثروت صاحبان
سوزن     رایز25 سوراخ از شتر .یعبور خداست        ملکوت به ثروتمند ورود از آسانتر
شن     26 را آن که آنها :   دندیو کس  چه پس نجات   یم یگفتند ابد؟یتواند
27 : چ  گفت برا  ییزهایو .یکه است        ممکن خدا نزد است، محال مردم
28 : ا   گفت پطرس چ   نک،یآنگاه همه کرد   زیما ترک آمد     میرا تو دنبال به .میو
29  : حق     در گفت آنها به او م   قتیو شما به  ستین یمرد چیه م،یگو یبه که

خانه،     خدا ملکوت مادر،    ایخاطر و ترک   ایزن،  ایبرادر،  ایپدر را فرزندان
. باشد  کرده

کس 30 ا  یچه آ      نیدر جهان در و حاضر برابر  یجاودان اتیح ندهیزمان چند
.افتیدر شتریب کرد   نخواهد

17-15: 2 وحنای 5.1
دن 15 باش    اینه داشته دوست چ   دیرا نه دن    ییزهایو در که کس.  استیرا یاگر

ن        ایدن او در پدر محبت دارد، دوست .ستیرا

زندگ             رایز16 غرور و چشم شهوت و جسم شهوت است، جهان در آنچه از یهر
ن  .ست،یپدر است     جهان از بلکه
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دن 17 م    ایو آن شهوت م            یو ابد تا دهد انجام را خدا اراده که هر اما یگذرد،
ماند.

بهداشت   و علم
1.468 :8-15

ب -  ست؟یچ یهست یعلم انیسوال
ح  پاسخ. -  ماده .   قت،یحق ات،یدر نامتناه      ذهن همه، ندارد وجود جوهر و یهوش

تجل  ز   ینامتناه یو است، چ   رایآن همه .  زیخداوند حق  روح جاودانه قتیاست
خطا.   ماده واقع   یفان یاست روح ابد  یاست .  یو امر  ماده و یواقع ریغ یاست

.     یزمان تصو  انسان و خداست روح تشب  ریاست . هیو بن  ماد  نیابرااوست یانسان
روحان;  ستین است یاو

2.477 :9-17

ماد   چه فان  یهر .     یاست جسمان  پنجگانه حواس نظر از م    ،یاست نظر به یانسان
   . مس         علم اما هستند متحد هم با ذهن و ماده که عنوان    تیحیرسد به را انسان

م   دهیا آشکار جسمان    یخدا حواس و توهمات  یکند م    یفان یرا اعالم خطاکار یو
اله.   علم م  یکند غ  دهدینشان که   رممکنیکه با  ،یماد سمج کیاست اگرچه

تن       نیباالتر هم در نامشخص، ذهن ماده، انسان     - دهیطبقه باشد انسان باشد، شده
ا   لیاص کامل، ناپذ   ریفناناپذ دهیو فنا ابد  ریوجود، .یو

3.279 :13-21 ،26-29

م     نه ماده و همز    یروح هم با همکار       یستیتوانند هم با نه و باشند یم یداشته
ه   و نم  چیکنند، د  یکس ب  یگریتواند ا  ندیافریرا تواند یم قتیحق نکهیجز

ا  .ایکند  جادیخطا برعکس 
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7
صفحه

2022 ،20مارس  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
جوهر- موضوع

ب   به از ا  نیتناسب ح   نیرفتن که ماده     اتیباور در شعور حقا    ایو است، آن قیاز
تصور     یم دهید یهست ریفناناپذ تنها و .  ایشود تنها     روح خداست در آنها شعور

طر  نما   قیاز و حق  یابد یزندگ شیدرک م     قتیو دست به عشق .دیآ یو

علم  یمنطق جهینت کی طر   یو از م  یآگاه قیتنها پا    یحاصل دو که هیشود
بلکه       ذهن، و ماده ندارد، تنها  یکیوجود دارد،   ییبه .یعنیوجود ذهن 

4.301 :17-23 ،24-29

آنجا  تصو       ییاز انسان و است جوهر خدا تشب  ریکه با   یاله هیو انسان دیاست،
خ        جوهر فقط واقع در و کند . ریآرزو ا      ماده نه روح، جوهر که دهیعق نیدارد،

جوهر   د  ایانسان معنو  یگریذهن م     ستین یدارد را اول فرمان با   یو تو دیشکند،
باش   کیخدا،  کی داشته ب  ان،یهذ. یعقل شهادت     یماریگناه، از برخاسته مرگ و

ماد   حس منظر    ینادرست از که کانون    یاست، فاصله از نامتناه  یخارج ،یروح
چ        یریتصو همه با جوهر و ذهن از م   زیوارونه ارائه .یوارونه دهد 
5.269 :21-28

ماد   حواس اله      یشهادت نه و است مطلق ا.  ینه ق      نیاز بدون را خود من دیرو،
ها     آموزه بر شرط پ   ،یسیع یو او، م     امبران،یرسوالن ذهن علم شهادت یو

پا.  .  گرید یها هیگذارم س   تمام ندارد به  ییستمهایس - گرید یستمهایوجود که
کامل   طر       یجزئ ایطور از آمده دست به دانش یمبتن یمادحواس  قیبر

ن -  م      ییهایهستند تکان باد توسط که خانهها  خورند،یهستند بر  یینه که
.یرو شدهاند    ساخته صخره

6.326 :8-14

طب  م      عتیتمام انسان به را خدا نم    یمحبت انسان اما عال    یآموزد، را خدا یتواند
ها       محبت تمام و باشد داشته معنو      یدوست امور به معطوف را در  یخود کند،

ماد  یحال باشد     اتیکه داشته دوست معنو      ایرا تا کند اعتماد آنها .یبه

آور       حیمس میخواهیم اگر بهدست خود نجاتدهنده تنها بهعنوان دیبا م،یرا
شود،           یماد ینظامها یههایپا گذاشته احترام آن به زمانشان در که چند هر را،

کن  .میرها
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7.593:6

; فیک     . خطا  ماده در گنج گذاشتن پول

8.262 :17-26

: "  وبیا شن  از من شن  دنیگفت م        دهیگوش را تو من چشم اکنون اما ."ندیب یام،
زمان  یفان ا  یها م   وبیافکار تکرار غلبه         یرا از ماده مفروض لذت و درد که کنند

تخم.    سپس آنها زندگ  نیبردارند شاد  ینادرست خواهند     یشاد ،یو کنار را غم و
ورز      عشق سعادت به و صبوران  یب دنیگذاشت هر      هخود، بر غلبه و کردن کار

شب  یزیچ ن  هیکه خواهند   ستیخدا از.    افتیدست شروع باالتر،  کیبا نقطه
م      باال خود به خود حت  یشخص م       یزمان یرود، ساطع نور تالش بدون نور یکه

ز.  ن "     رایکند تو دل توست، گنج ."زیهرجا بود    خواهد آنجا

9.272 :19-25

اند  دنیبخش تیمعنو نیا مس  شهیبه زندگ  یحیو خالف    یکردن بر است، روزمره
ماد    جینتا وجود هولناک پاک   نیا. یمسخره و گرا    یعفاف مقابل در یها شیاست،

زم   ینزول جاذبه ناپاک  اتینفسان ینیو حق   یو که اله  قتًایها، علم   یمنشأ عملکرد و
تأ  تیحیمس .یم دییرا کند 

10.322 :26-5

ت  ح   زیتجارب به ن    اتیاعتقاد و ماده مص   یدیناام زیمفروض و یب یها بتیها
کودکان     مانند را ما اله     یوقفه عشق آغوش به .  یم یخسته شروع  سپس اندازد

اله   یزندگ یریادگیبه  علم ا.  میکن یم یدر ش   نیبدون از آ  "ریروند با ایگرفتن،
م  پ   یتوان یجستجو را رها  انترآس قتیحق یآرزو" ؟یکن دایخدا خود  ییاز از

 . فان   است خطا مس        یاز علم درک دنبال به است ممکن نم   تیحیها اما یباشند،
مس    علم از برا     قیحقا یحیتوانند تالش بدون را .یوجود کنند    استخراج آنها

برا      نیا تالش از است عبارت آگاه       ینزاع داشتن و خطا نوع هر یگرید یترک
خ  .ریجز

11.61 :4-11

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



9
صفحه

2022 ،20مارس  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
جوهر- موضوع

ها   ریخ محبت معنو    دیبا یانسان یدر و شرارت ح  تیبر باشد  یبرتر وانیبر داشته
نم     حاصل هرگز سعادت . یوگرنه دست  ا  یابیشود فرزندان ،یآسمان تیوضع نیبه

م    بهبود را جنا    یما و جرم م   تیبخشد، کاهش باالتر    یرا اهداف و به  یدهد را
طلب  . یم یجاه با  واد  دیدهد خودخواه        یهر کوه هر و برد باال را پا  یگناه نییرا

خدا    شاهراه تا .یآورد شود      آماده علم در ما
12.518 :15-19

روح    لحاظ از در    یثروتمندان فقرا م    کیبه کمک بزرگ همگ   یبرادر که یکنند،
.     ایاصل  کی یدارا کس   حال به خوشا و هستند ن  یپدر بب    ازیکه را خود ندیبرادر

خ       و کند برآورده را آن د    ریو در را .دیبجو یگریخود

13.451 :14-18

سمت   به م     یانسان نگاه آن به م   یکه قدم جا    یکند در و اوست   ییزند گنج که
ن  .  زیقلبش ام    اگر بود خواهد محبتها  دهایآنجا روحان  یو باال   یما از هستند،

پا   ند،یآیم از م  ن،یینه قد    یوههایو از را م   میروح بار .آورندیبه

14.390 :9-11

نها  قتیحق دردها           تیدر و ها لذت تا کرد خواهد وادار را ما با  یحس یهمه را
کن   یها یشاد مبادله .میروح

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

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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           . 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 tشخصی 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
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


