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.2022، 24یکشنبه ، نوامبر 

یشکرگزار — موضوع

14: 50زبور  متن طالیی:

 ادا کن."ی. و نذرت را به حق تعالدی کنی"به خدا شکرگزار

15، 11-8: 9 انیقرنت 2پاسخگو خواندن:

ی در همه امور کافشهی کند. تا شما ، که همادیو خدا قادر است همه لطف را نسبت به شما ز8
:دی فراوان باشکی ، در هر کار ندیهست

)همانطور که نوشته شده است ، او در خارج پراکنده شده است ؛ به فقرا داده است: عدالت او9
 ماند.ی می باقشهی همیبرا

 شما نان بدهد ، و بذر کاشته شده خود را چندی غذای دهد ، برایحاال او که به بذرپاش بذر م10
 دهد ؛(شیبرابر کرده و ثمرات عدالت خود را افزا

ی از خدا می ما باعث شکرگزارقی ، که از طرمی همه فضل ها داری برایمتی غنزیدر همه چ11
شود.

خدا را شکر می کنم برای هدیه نگفتنی او.15

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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د درس خطبه

کتاب مقدس

4-1: 100زبور .1

.دیاوری بی شادی خداوند صدای ها برانی همه سرزمیا1

.دییای: با سرود به حضور او بدی عبادت کنیخداوند را با شاد2

 است و نه خود ما. ما قوم او و گوسفندان چراگاه اودهی که خداوند او خداست. او ما را آفردیبدان3
.میهست

دی از او سپاسگزار باشد،ی او وارد شوی به صحن هاشی او و با ستای به دروازه هایبا شکرگزار4
.دیو نام او را برکت ده

4، 1: 25 اشعیا.2

 خواهم کرد.شی خواهم کرد و نام تو را ستاشی. من تو را ستای من هستی خداوند، تو خدایا1
 است.ی و راستی تو از گذشته وفادارحی. نصای انجام دادیزی شگفت انگی تو کارهارایز

هی از طوفان، و سای اهی او، مابتی در مصازمندانی نی و برا،ی قوت بودرانی فقی تو برارایز4
 است.واری به دی آنگاه که انفجار وحشتناکان مانند طوفان،ی از گرما بودیا

7-1: 4 پادشاهان 3.2
 زد و گفت: بنده تو شوهرم مردهادی فرشعی به الامبرانی از همسران فرزندان پیحاال زن خاص1

 است: و طلبکار آمده است تا دو پسر من را بهدهی که بنده تو از خداوند ترسی دانیاست. و تو م
عنوان بردگان نزد خود ببرد.

 و او گفت،؟ی تو انجام دهم؟ به من بگو، تو در خانه چه داری برای به او گفت، چه کارشعیو ال2
 کن.رهی گلدان روغن ذخکی در خانه ندارد، یزی تو چزیکن

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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 خود را به خارج قرضی ، ظرفهای خالی ظرفهای ، حتگانیسپس فرمود: برو ، از همه همسا3
.دیکن. چند تا قرض نکن

 ، و آنچهختهی تو و پسرانت بسته ، و در تمام آن ظروف را ری ، در را به رویو چون وارد شد4
.یرا پر است کنار بگذار

 او آوردندی او و پسرانش بست ، كه ظرف ها را برای او از نزد او رفت و در را به رونیبنابرا5
.ختیو او ر

. و او به او گفت ،یاوری من بی برای ظروف پر شدند ، او به پسرش گفت: هنوز ظرفیوقت6
. و روغن ماند.ستی نی ظرفگرید

 خود را بپرداز ، و تویسپس آمد و به مرد خدا گفت. و او گفت ، برو ، نفت را بفروش ، و بده7
 کن.ی زندگهیو فرزندانت را در بق

 )به؛(3-1: 55 اشعیا.4

ای هر که تشنه است، به آب بیاید و هر که پول ندارد. بیایید، بخرید و بخورید. آری، بیا، شراب1
و شیر را بدون پول و بدون قیمت بخر.

چرا برای چیزی که نان نیست پول خرج می کنید؟ و زحمت شما برای چیزی که راضی نمی2
کند؟ با جدیت به من گوش فرا دهید و آنچه را که خوب است بخورید و بگذارید روحتان از چاقی

لذت ببرد.

گوش خود را متمایل کن و نزد من بیا، بشنو تا جان تو زنده شود.3

 )به گفت(7: 4 یمت.5

 … گفتیسیع7

(1 )به 34-32( ری )بگ25: 6 یمت.6

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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. و نهدی نوشی چه مای دی خوری ، چه مدی خود فکر نکنی زندگی ، برامی گوی من به شما منی بنابرا25
ست؟ی از لباس نشی از گوشت و بدن بشی بی زندگای. آدی پوشی بدن خود ، آنچه را میهنوز برا

 داند که شما به همهی شما می پدر آسمانرای هستند.( ززهای چنی به دنبال همه اانیهودیری غرای)ز32
.دی دارازی نزهای چنیا

 به شما اضافه خواهد شد.زهای چنی. و همه ادیاما شما ابتدا ملکوت خدا و عدالت او را بطلب33

 خودش باشد.یزهای به فکر چدی فردا بارای: زدی فردا فکر نکنی برانیبنابرا 34

32: 12لوقا .7

 را به شما بدهد.ی خشنود پدر شماست که پادشاهراینترس، گله کوچک. ز32

17 , 15 , 2 , 1 : 3 انیکولوس.8

 در سمت راست خدا نشستهحی که مسیی آنچه را که در باالست، جاد،ی برخاسته احیپس اگر با مس1
.دیاست، جستجو کن

.نی زمی رویزهای نه چد،ی باال معطوف کنیزهایمحبت خود را به چ2

. ودی آن خوانده شده ای بدن به سوکی در زی شما حاکم باشد که شما نیو آرامش خدا در دلها15
دیسپاسگزار باش

 اولهی و به وسدی انجام دهیسی همه را به نام خداوند عد،ی دهی کردار انجام مایو هر چه در گفتار 17
.دیخدا و پدر را شکر کن

علم و بهداشت

1.494 :10-24

یسی که عمی تصور کنستی بشر بوده و خواهد بود. خوب نیازهای همه نی پاسخگوشهی همیعشق اله
ی برارای نشان داد، زی مدت زمان محدودی براای ینی تعداد معی شفا دادن فقط برای را برایقدرت اله
 کند.ی منی ها را تامی همه خوبی و در هر ساعت، عشق الهتیهمه بشر

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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 روح را نشانانیپای  بیی توانانی و همچنی جسمانی ناتوانیسی. عستی عشق معجزه نی براضی فمعجزه
تی امنی و در علم الهزدی به عقل انسان خطاکار کمک کرد تا از اعتقادات خود بگرنیداد، بنابرا

ه، است. اما گنای حس جسمانی شده، در خدمت اصالح خطاهاتی هدایجستجو کند. عقل، به درست
( تارسندی  به نظر می همانطور که تجارب خواب واقعی )حترسندی  به نظر می و مرگ واقعیماریب

 بشکند.ی وجود علمی ناگسستنتی انسان توهم آنها را با واقعی ابدی که علم هماهنگیزمان

2.530 :5-12

 انسان غذای به فرمان خدا برانی شود. زمی متی وجود، حمای انسان توسط خدا، اصل اله،یدر علم اله
 چهای دی چه بخورد،ی بار گفت: "به جان خود فکر نکنکی موضوع، نی با دانستن ایسی آورد. عیم

هی تغذی داند. برای خالقش، بلکه خدا، پدر و مادر همه را قادر ماری فرض که نه در اختنی" - با ادیبنوش
 کند.ی ملوفرهایو پوشاندن انسان همانطور که او با ن

3.3 :22-16

می که داریی سپس از نعمت هام؟ی سپاسگزارمی کرده اافتی که قبالً دریی های خوبی واقعاً براایآ
 ازشتری بیلی خی بود. قدردانمی مناسب خواهشتری بافتی دری براجهی کرد و در نتمیاستفاده خواه

 است.ی قدردانانگری از گفتار بشی است. عمل بیابراز تشکر کالم

 همهی حال به شکرانه خداوند برانی و در عم،ی و عشق ناسپاس باشقتی حق،ی ما نسبت به زندگاگر
 که استادمان نسبت به منافقانمیشوی  میدی شدنی و متحمل توهمی ناصادق هستم،ینعمت ها برگرد

 و نعمت خود رامی است که انگشت بر لب بگذارنی ادهی پسندی تنها دعای حالتنی. در چنکندی اعالم م
ی های زندگی ناسپاسمی توانی دور است، ما نمی و عشق الهقتی که دل از حقی. در حالمی آورادیبه 

.مینازا را پنهان کن

،ی است که در صبر، نرمضی رشد فی برادی شدلی می دعامی دارازی از همه به آن نشیآنچه ما ب
 ما بهستهی شای از او، بدهی استادمان و الگوبردارنی شود. حفظ فرامی مانی بکیمحبت و کردار ن

یهر است که او انجام داده است. عبادت ظایی ما از همه کارهای سپاسگزارستهی شالیاو و تنها دل
 فرمود: "اگر مرا دوسترای زست،ی نی کافمانهی ابراز سپاس وفادار و صمی خود برایبه خود

".دی احکام مرا نگاه دارد،یدار

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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 که به ارمغانی آن در برکاتیزه های وقفه است. انگی بی خوب بودن، دعای برایشگی هممبارزه
 ما رایستگی نشوند، شاقی تصدیدنی اگر با کلمات شنی که حتیی - نعمت هاشودی  آشکار مآورندی م

.دهندی  شدن در عشق نشان مکی شریبرا

،(2 )به 17 )خداوند( - 15، 10-12: 4.13

ند،ی بی. و پدر ما که در نهان ممیکنی  تالش ممیخواهی  آنچه می ما صادقانه باشد، برایاگر درخواست ها
 همنوعان خود در مورد آنای به او نکهی ما را قبل از اازیآشکارا به ما پاداش خواهد داد. ... خدا ن

 دهد.یم، خداوند برکت می بداری داند. اگر هوس را صادقانه و خاموش و متواضعانه گرامی ممییبگو

5.12 :31-4

 حاضراری است، همه ممکن است از خداوند به عنوان "کمک بسی که دعاها ذهنیی جا،یدر علم اله
 چشمه بازنی است. ای طرف و جهانی خود بی و اعطاقیدر مشکالت" استفاده کنند. عشق در تطب

."دیای آب ها بی زند: "هو، هر که تشنه است، به سوی مادیاست که فر

6.571 :15-21

. خودت را بشناس تا خداوند حكمت ودی غلبه کنیکی با نی بر بدیطیدر هر زمان و تحت هر شرا
مانی تواند به تو برسد. سی نمیفرصت پیروزي بر شر را فراهم كند. در انبوه عشق، نفرت انسان

 واحد متحد خواهد کرد.تی برتر همه منافع را در الوهتیانسان

7.206 :15-18

 همان طور کهدهد،ی  که انسان را برکت میزی که هر چمیشوی  خدا با انسان، متوجه میدر رابطه علم
 - روح منبع عرضه است، نه ماده.دهدی  نشان داد، همه را برکت مهای  با نان ها و ماهیسیع

8.518 :15-23

 اصلکی ی دارای کنند، که همگی برادر بزرگ کمک مکی به فقرا در یثروتمندان از لحاظ روح
 خود راری و آن را برآورده کند و خندی برادر خود را ببازی که نی پدر هستند. و خوشا به حال کسای

ی بخشد، که در همه جا می می و خوبی جاودانگ،ی معنودهی انی. عشق به کمتردی بجویگریدر د
 درخشد. تمام عبارات متنوع خدا منعکس کنندهی جوانه مقیدرخشد همانطور که شکوفه از طر

 و عشق است.قتی نامحدود، حقی - زندگی جاودانگت،ی قدوس،یسالمت

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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وظایف روزانه
توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

"پادشاهی تو آمده است" بگذارید وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند:
سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن

است کالم تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها ی~ا اعم~~ال اعض~~ای کلیس~ای م~~ادر را تحری~ک
کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بش~ر حک~~ومت می کن~د. و ی~ک دانش~مند مس~یحی امکان~ات ش~یرین

اعضای این کلیسا عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند.
باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره

، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خالص شوند.

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذه~~نی ته~~اجمی دف~~اع
ب~~ا کاره~~ای او کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قب~~ال خ~~دا ، ره~~بر خ~~ود و بش~~ر فرام~~وش نکن~~د.

قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،6

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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_____________________

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج


