
صفحه 1 2022 ،16اکتبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
 کفارهنیدکتر- موضوع

.2022، 16یکشنبه ، اکتبر

 کفارهنیدکتر — موضوع

10: 12 یوح متن طالیی:

 است."دهی او فرا رسحی ما و قدرت مسی خدای"اکنون نجات و قوت و پادشاه

23-20، 2، 1: 17 یوحناپاسخگو خواندن:

دهی پدر، ساعت فرا رسی سخنان را گفت و چشمان خود را به آسمان بلند کرد و گفت: انی ایسیع1
 تو را جالل دهد.زیاست. پسرت را جالل بده تا پسرت ن

 دهد.ی جاوداناتی حیدی تا به هر کس که به او بخشیدی جسمان قدرت بخشیچنانکه به او بر تمام2

 خواهندمانی که به واسطه کالمشان به من ازی آنها نی کنم، بلکه برای دعا نمنهای ایمن فقط برا20
آورد.

یکی در ما زی و من در تو، تا آنها نی پدر، در من هستی باشند. همانطور که تو ایکی یتا همگ21
.ی که تو مرا فرستاداوردی بمانیباشند تا جهان ا

:می هستیکی باشند، چنانکه ما یکی ام. تا آنها دهی به آنها بخشی را که به من دادیو جالل22

 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 آنهای کامل شوند. و تا جهان بداند که تو مرا فرستادیکیمن در آنها، و تو در من، تا آنها در 23
.ی همانطور که مرا دوست داشت،یرا دوست داشت

د درس خطبه

کتاب مقدس

17، 16: 3 وحنای.1

 آورد هالکمانی خود را داد تا هر که به او اگانهیخدا آنقدر جهان را دوست داشت که پسر 16
 داشته باشد.ی جاوداناتینگردد، بلکه ح

.ابدی او نجات قی را محکوم کند. بلکه جهان از طرای خدا پسر خود را به جهان نفرستاد تا دنرایز17

28-22: 12 یمت.2

 که کوری او را شفا داد، به گونه او  پرست و کور و گنگ را نزد او آوردندطانیآنگاه شخص ش22
.دیو گنگ هم گفت و هم د

ست؟ی پسر داود ننی اایو همه مردم تعجب کردند و گفتند: آ23

لهی مگر به وسکند،ی  نمرونی را بنیاطی شخص شنی گفتند: ادند،ی را شننی اانیسیاما چون فر24
.نیاطی شریبلزبوب، ام

ی مرانی شود ومی که بر ضد خود تقسی افکار آنها را دانست و به آنها گفت: »هر پادشاهیسیع25
 نخواهد ماند.داری شود، پامی که در برابر خود تقسی خانه اایشود. و هر شهر 

 او چگونهیو اگر شیطان شیطان را بیرون كند، بر ضد خود متفرق شده است. پس پادشاه26
خواهد ماند؟

 آنها رای چه کسلهی کنم، فرزندان شما به وسی مرونی را بنیاطی بعلزبوب شلهیو اگر من به وس27
 کنند؟ پس آنها قضاوت شما خواهند بود.ی مرونیب

 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



صفحه 3 2022 ،16اکتبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
 کفارهنیدکتر- موضوع

 خدا نزد شما خواهد آمد.ی کنم، پادشاهرونی روح خدا بلهی را به وسنیاطیاما اگر من ش28

30-22: 10 وحنای.3
 بود و زمستان بود.می تقددی عمیو در اورشل22

 رفت.ی راه ممانی سلوانی در معبد در ایسیو ع23

حی اگر تو مس؟ی واداردی ما را به شک و تردی دور او آمدند و به او گفتند: تا کانیهودیآنگاه 24
 آشکارا به ما بگو.،یهست

ی که به نام پدرم انجام می اعمالد،یاوردی نمانی به آنها پاسخ داد، من به شما گفتم، اما شما ایسیع25
 دهند.ی میدهم، بر من گواه

.دیستی همانطور که به شما گفتم از گوسفندان من نرای زد،ی آوری نممانیاما شما ا26

.ندی آی شناسم و به دنبال من می شنوند و من آنها را می مرا میگوسفندان من صدا27

 آنها را از دست منی دهم. و هرگز هالک نخواهند شد و کسی می جاودانیو من به آنها زندگ28
نخواهد برد.

 تواند آنها را از دست پدر منی کس نمچیپدر من که آنها را به من داد، از همه بزرگتر است. و ه29
 کند.رونیب

.می هستیکیمن و پدرم 30

50-42: 12 وحنای.4

 او راانیسی آوردند. اما بخاطر فرمانی به او ایاری بسزی نی اصلی رساانی وجود ، در منیبا ا42
 اخراج شوند.سهیاقرار نکردند تا مبادا از کن

 خدا دوست داشتند.شی از ستاشتری مردم را بشی آنها ستارایز43

 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 مرای آورد، بلکه به کسی نممانی آورد، به من امانی کرد و گفت: هر که به من اهی گریسیع44
فرستاد.

.ندی بی فرستنده مرا مند،ی بی که مرا میو کس45

 بماند.یکی دارد در تارمانی به جهان آمده ام تا هر که به من ایمن نور46

 تا جهان راامده امی نرای زکنم،ی  او را قضاوت نماورد،ی نمانی سخنان مرا بشنود و ایو اگر کس47
 نجات جهان آمده ام.ی کنم، بلکه برایداور

 را که منیکالم  را دارد که او را قضاوت کند.ی کسرد،یهر که مرا طرد کند و سخنان مرا نپذ48
 خواهد کرد.یگفتم، در روز آخر او را داور

 ومی که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگوی پدراما ، من از خودم صحبت نکرده امرایز49
.میچه بگو

 همان طور که پدر به من گفتهم،ی گوی هر چه مپس  است:ی جاوداناتی دانم که فرمان او حیو م50
.می گوی منطوریاست، هم

 )من(6: 14 وحنای.5

.دی آی من نزد پدر نملهی کس جز به وسچی هستم. هاتی و حیمن راه و راست6

11، 10، 1: 5 انیروم.6

:می صلح دارحی مسیسی خداوندمان عقی با خدا از طرمان،یپس با عادل شمرده شدن از راه ا1

ی که آشتنی از اشتری باری بسم،ی کردی با مرگ پسرش با خدا آشتمی که دشمن بودی اگر زمانرایز10
.افتی می با جان او نجات خواهم،یکرد

 کردهافتی که اکنون کفاره را درح،ی مسیسی به واسطه خداوندمان عزی بلکه ما نن،یو نه تنها ا11
.می کنی می در خدا شادم،یا

 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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8-5: 3 وحنای 7.1

.ستی نی که او ظاهر شد تا گناهان ما را بردارد. و در او گناهدی دانیو م5

 و نشناخته است.دهی کند او را ندی کند، هر که گناه می ماند گناه نمیهر که در او م6

 دهد عادل است،ی که عدالت را انجام می ندهد: کسبی کس شما را فرچی فرزندان، هیا7
همانطور که عادل است.

 منظور پسر خدانی کند. به ای از ابتدا گناه مطانی شرای است. زطانی کند از شی که گناه میکس8
 را نابود کند.طانیظاهر شد تا اعمال ش

22-19: 10 انیعبران.8
،یسی خون عقی برادران، با داشتن جرأت وارد شدن به مقدسات از طریپس ا19

 کرده است.سی ما تقدی بدن او، برایعنی حجاب، قی و زنده، که او از طردی جدیبا روش20

و داشتن کاهن اعظم بر خانه خدا.21

 از وجدانمانی که قلبهای در حالم،ی شوکی نزدمانی کامل از انانی و با اطمنی راستی با قلبدییایب22
 شده، و بدنمان با آب پاک شسته شده است.دهی پاشدیپل

20-17: 5 انسینتی کور9.2

 شده است.دی جدزی همه چنکی است. ایدی باشد، مخلوق جدحی در مسی اگر کسنیبنابرا17

 را به مای داد و خدمت آشتی با خود آشتحی مسیسی علهی از خداست که ما را به وسزیو همه چ18
.دیبخش

 داد، و گناهان آنها را به آنها نسبت نداد. وی بود و جهان را با خود آشتحی خدا در مسقت،یدر حق19
 را به ما سپرده است.یکالم آشت

ی ما از شما التماس کرده است: به جالهی خدا به وسیی گوم،ی هستحی مسرانیپس اکنون ما سف20
.دی کنی با خدا آشتم،ی کنی از شما دعا محیمس

 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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3، 2: 3 وحنای 10.1

 ما او رارای بود. زمی که چه خواهستی و هنوز معلوم نمی اکنون ما پسران خدا هستزان،یعز2
.دی دمیهمانطور که هست خواه

 چنانکه او پاک است.کند،ی  را به او دارد، خود را پاک مدی امنیو هر کس که ا3

علم و بهداشت

31-28، 26 )خداوند( - 25: 1.336

 هماهنگ و جاودانه هستند. ... خدا و انسانر،ی ناپذیی انسان، و انسان به مثابه خدا، جدایخدا، اصل اله
 خدا و انسان در کنار هم هستند و جاودانه هستند. خدا ذهن پدر و،ی اما در حکم علم الهستند،ی نیکی

 خداست.یمادر است و انسان فرزند روحان

 )به ؛(15 )ما( - 13: 2.497

 که وحدت انسان با خدا را ازمیری پذی و مؤثر می بر عشق الهی را به عنوان شاهدیسیما کفاره ع
 کند.ی راهنما آشکار میسی عحی مسقیطر

 )به ،(13-14: 3.18

 خداست،حی مسی اصل الهرای دهد، نه خدا را با انسان. زی می انسان را با خدا آشتحیکفاره مس

4.19 :6-11

 انسان با خدا کمکی به آشت،یسی عمی تعالی اصل الهیعنی عشق به انسان، ی با دادن حس واقعیسیع
. قانوندهدی  عشق، انسان را از قانون ماده، گناه و مرگ با قانون روح نجات می حس واقعنیکرد، و ا
یعشق اله

5.26 :10-18

 هستم."اتی و حقتی در اظهارات خود به آن اشاره کرد: "من راه، حقیسی بود که عی روححیمس
 که اوی او بود، خداپرستی الهعتی طب،یسی مرد عتی الوهای ح،ی مسنی." امی هستیکی"من و پدرم 

 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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تی و مرگ قدرت داد. مأموریماری بر گناه، بیسی و عشق به عی زندگ،ی الهقتی. حقدیرا جان بخش
 کند.ی انسان چه می و براستی را آشکار کند تا ثابت کند خدا چی بود که علم آسماننی ااو

6.6 :23-28

 گفتماری زن بکی کند آن را آشکار کرد و سرزنش کرد. در مورد رونی گناه را بنکهی قبل از ایسیع
 داد و به مردممی." او آمد تعلی من اهانت هستی او را بسته است و به پطرس گفت: "تو براطانیکه ش

 شدهدهی ثمر گفت: "بری و مرگ را نابود کنند. در مورد درخت بیمارینشان داد که چگونه گناه، ب
است".

7.7 :1-7

. هنوز شواهدطان«ی بود: »از پشت سرم بردار، شنی اشتباه داشت ای که او برای ایتنها جمله مدن
دهدی  - که نشان مشودی  مافتی تند و تند بود، در سخنان خود او یسی مالمت عنکهی بر ای مبنیتری قو

 ازی وجود دارد. چشم پوشی سخنان قهرنی و گناهان، چنمارانی بی و شفانیاطی راندن شرونیهنگام ب
 کند.ی نادرست خود سلب می را از ادعاهایخطا، حس ماد

8.25 :22-31

لی را از ارائه دالگرانی وجه دچی نشان داد، به هیماریمعلم بزرگ، اگرچه کنترل خود را بر گناه و ب
 قدرت را مانند او نشاننی آنها تالش کرد تا آنها ایی راهنمای خود رها نکرد. او برای تقوایالزم برا

 به اومی توانی که می به معلم و تمام محبت عاطفی ضمنمانی آن را درک کنند. ایدهند و اصل اله
نی اری در غم،ی عمل کنن طوری و هممی برودی مقلد او نخواهد کرد. ما بایی هرگز ما را به تنهام،یبده

 و متحمل شده است،دهی عطا کردن ما زحمت کشی را که استادمان برای بزرگیصورت، نعمت ها
.میدهی بهبود نم

9.242 :9-14

نی دهد. ای راه را به ما نشان منی ای در علم الهحی و مس،ی راه به بهشت وجود دارد، هماهنگکیفقط 
ی از زندگیگری دی آگاهچی خدا و انعکاس او، هر،ی - به جز خمی را نشناسیگری دتی واقعچیاست که ه
.می و برتر از به اصطالح درد و لذت حواس باشم،ینداشته باش

10.201 :20-5

 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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 شود، به اندازه دمی مدهی گناه در صورت ترک نشدن بخشنکهی قدوس بر نامقدس، به گمان اوندیپ
 شتر احمقانه است.دنی پشه و بلعدنیکش

 به طوردی شود و اراده خدا باجادی ای در عمل زندگدی خدا و انسان وجود دارد بانی که بی علموحدت
 انجام شود.یجهان

11.22 :23-30

ی گناه شادی حد و حصر، و حس بی بی آزاد،ی از خطا، که به موجب آن ما در جاودانگیی نهاییرها
نی خود بدون اعمال به تالش جانشمانی اتی و نه با تثبدی آی گل به دست نمی راه هاقی از طرم،ی کنیم
 خدا راابد،ی ی منی با رنج انسان تسکتی الوهای. هر کس معتقد است که غضب عادالنه است یگرید

 کند.یدرک نم

 مستلزم اصالح گناهکار است.عدالت

12.23 :1-11

 از خود داشته باشد تا ما را از گناه نجات دهد.یادی زی های به فداکارازیخرد و عشق ممکن است ن
 ازی دائمی. کفاره مستلزم خودسوزستی نی گناه کافی پرداخت بدهی هرچند بزرگ، برا،ی قربانکی

ی اهینظر نی است. چنیعیرطبی غد،ی بر پسر محبوبش فرود آدی که خشم خدا بانیطرف گناهکار است. ا
کی است که رنج نی آن ای علمحی است، اما توضاتی در الهیساخته دست بشر است. کفاره مشکل سخت

 عشقی برد و سرانجام گناه و رنج هر دو به پای منی آن را از بقتی حس گناه است که حقیخطا
 خواهند افتاد.یجاودان

13.30 :26-1

 ازرد،ی کنترل را در دست بگمی که به روح اجازه دهمی شده باشروزی پی حس مادیاگر آنقدر بر خطاها
می توانی است که مقی طرنی کرد. تنها از امی هر نقاب سرزنش خواهری شد و آن را زمیگناه متنفر خواه

ی برامیتوانی . ما نمد نکننری تفسنی اگرچه آنها ممکن است سخنان ما را چنم،یدشمنان خود را برکت ده
 و قدرت، اوی. با نرممی داد، انجام دهمی تعلیسی که عی نجات خود را به روشدی اما بام،یخود انتخاب کن

.افتندی به فقرا لیرا در حال موعظه انج

14.21 :9-14

 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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ی دور می کند، در تالش است تا وارد شود. او دائماً از حس مادشرفتی پی از نظر روحدیاگر مر
 خواهد بود و هری نگرد. اگر صادق باشد، از همان ابتدا جدی روح مری فنا ناپذیزهایشود و به چ
.ند برساانی خود را به پاری مسی آورد تا سرانجام با شادی در جهت درست به دست میروز مقدار

15.45 :6-21

یسی نشان داد. عمل عتی بر مرگ و قبر به طور کامل و در نهایروزی را در پیاستاد ما علم اله
:سدی نوی و مرگ بود. پولس میماری نجات تمام جهان از گناه، بی انسانها و برای روشنگریبرا
 ازشتری باری بسم،ی کردی با مرگ ]به ظاهر[ پسرش با خدا آشتم،ی که ما دشمن بودی اگر زمانرای"ز

." سه روز پس از دفن بدن او با شاگردانشافتی می جان او نجات خواهلهی به وسم،ی کردی که آشتنیا
 قبر پنهان کنند.کی و عشق جاودانه را در قتیصحبت کرد. جفاگران نتوانسته بودند حق

 انسان دور کردهمانی و ادی سنگ را از درگاه امحی مبارز! مسی است خدا و آرامش بر دلهامنزه
ی روحاندهی ممکن با ایکپارچگی در خدا، آنها را به ی زندگشی مکاشفه و نماقیاست، و از طر

 او، عشق ارتقا داده است.یانسان و اصل اله

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!
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قانونی برای انگیزه ها و اعمال

 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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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.
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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.
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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


