
صفحه 1 2022 ،30اکتبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
یمجازات ابد- موضوع

.2022، 30یکشنبه ، اکتبر

یمجازات ابد — موضوع

8: 4 وحنای 1 متن طالیی:

"خدا عشق است."

18-16، 14، 11: 3 وحنای 1پاسخگو خواندن:

.می را دوست بدارگریکدی که دیدی است که از ابتدا شنیامی پنی ارایز11

 که برادر خود رای. کسمی برادران را دوست داررای زم،ی گذشته ای که از مرگ به زندگمی دانیم14
 ماند.یدوست ندارد در مرگ م

دی بازی او جان خود را در راه ما فدا کرد و ما نرای زم،ی کنی محبت خدا را درک مقی طرنیاز ا16
.می برادران فدا کنیجان خود را برا

 و رحم خود را از او ببندد،ندی ببازمندی را داشته باشد و برادرش را نای دننی اریاما هر که خ17
چگونه محبت خدا در او ساکن است؟

.قتی و نه به زبان. اما در عمل و در حقمیفرزندان کوچک من، نه در کالم محبت کن18

 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

 )همه(14: 5 انیگاالت.1

 ات را مثل خودت محبت کن.هی. همسانی در ای حتابد،ی ی کلمه تحقق مکی در عتی... تمام شر14

15(، یسی )ع14: 1 مرقس.2

 کرد.ی خدا را موعظه می پادشاهلی آمد و انجلی به جلیسی... ع14

مانی الی و به انجدی است، توبه کنکی است و ملکوت خدا نزددهی رسانیو گفت: زمان به پا15
.دیاوریب

32-27، 25-17: 5لوقا .3
ی نشسته بودند که از همه شهرهاعتی و پزشکان شرانیسی فرداد،ی  ممی که او تعلیو در روز 17

 آمده بودند و قدرت خداوند بود. حاضر شود تا آنها را شفا دهد.رونی بمی و اورشلهیهودی و لیجل

 بودند که اویله ای وسی را که فلج گرفته بود، در بستر آوردند و در جستجوی مردم مردنک،یو ا18
 او بگذارند.شیرا داخل کنند و پ

انی بر بام خانه رفتند و او را با کاناپه از ماورند،ی انبوه بقیو چون نتوانستند او را از طر19
 فرود آوردند.یسی در مقابل عیکاریکاش

 شده است.دهی مرد، گناهانت آمرزی به او گفت: اد،ی آنها را دمانیو چون ا20

ی می چه کسد؟ی گوی که کفر مستی کنی شروع به استدالل کردند و گفتند: اانیسیو کاتبان و فر21
تواند گناهان را ببخشد جز خدا؟

 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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د؟ی داریلی افکار آنها را درک کرد، در جواب به آنها گفت: »در دل خود چه دلیسیاما چون ع22

 کهنیا  شه؟ړ او والهڅېږ پاه،ی وواای شي؛ لښ وبخې دناهونهګ ستا ،یې وواې دا اسانه ده چایآ23
 و راه برو؟زی برخمیی بگوای شود، آسان تر است. دهی گناهان تو آمرزمییبگو

 فلجماری قدرت دارد که گناهان را ببخشد )به بنی زمی پسر انسان بر رودی بداننکهی ایاما برا24
 و مبل خود را بردار و به خانه خود برو.زی برخمی گویگفت( به تو م

 بود برداشت و به خانه خود رفت ودهیو فوراً در حضور آنها برخاست و آنچه را که بر آن خواب25
 گفت.ی محیخدا را تسب

 گمرک نشسته بوددی که بر سر رسدی را دی به نام الورىی رفت و باجگرونی امور بنیو پس از ا27
.ایو به او گفت: به دنبال من ب

و همه را رها کرد، برخاست و به دنبال او رفت.28

 باگرانی و درانی از باجگیمی برپا کرد و گروه عظی بزرگدی او عی در خانه خود برایو الو29
 نشستند.یآنها م

 ورانی بر شاگردان او زمزمه کردند و گفتند: چرا با باجگشانی اانیسی و فرنی دیاما علما30
د؟ی نوشی و مدی خوریگناهکاران م

 هستند.ماری به پزشک ندارند. اما آنها که بیازی در پاسخ به آنها گفت: آنها که سالم هستند نیسیع31

 را دعوت کنم، بلکه گناهکاران را به توبه دعوت کنم.کانی تا نامدمیمن ن32

24 )بجز( - 20، 2، 1: 5 یمت.4

 باال رفت و چون غروب کرد، شاگردانش نزد او آمدند.ی به کوهد،ی را دتیو چون جمع1

 داد و گفت:میو دهان خود را گشود و به آنها تعل2

 وجه وارد ملکوت آسمانچی هبه  باشد،شتری بانیسی عدالت شما از عدالت کاتبان و فرنکهی...جز ا20
 شد.دینخواه

 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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 گفته اند: مبادا بکش. و هر که بکشد در خطر قضاوت خواهد بود.می که آنها از قددی ادهیشن21

 خواهدی شود در خطر داورنی بر برادر خود خشمگلی که هر که بدون دلمی گویاما من به شما م22
 احمق،ی: ادی راکا در خطر شورا خواهد بود، اما هر که بگودیبود و هر که به برادر خود بگو
در خطر آتش جهنم خواهد بود

 دارد.ی تو کارهی که برادرت علیاوری بادی و در آنجا به یاوری خود را به مذبح بیایپس اگر هدا23

هی و هدای کن و سپس بی خود را آنجا در مقابل مذبح بگذار و برو. ابتدا با برادرت آشتیایهدا24
 کن.میخود را تقد

21، 18-9، 1: 12 انیروم.5

 زنده،ی خود را قربانی کنم که بدن های برادران، به رحمت خدا، از شما خواهش میپس ا1
.دی کنمی خدا، که خدمت معقول شماست، تقددهیمقدس و پسند

; به آنچه خوب است بچسبدی باشزاریبگذار عشق بدون تقلب باشد. از آنچه بد است ب9

;گریکدی حی. به افتخار ترجدی محبت کنگریکدیبا محبت برادرانه به 10

 پرشور در روح؛ خدمت به خداوند؛ست؛یدر تجارت تنبل ن11

 در نماز;ی استمرار لحظه ابت؛ی صبور در مصد؛ی در امیشاد12

 داده شده است.ی; به مهمان نوازی الهیای به ضرورت اولعیتوز13

.دی نکننی و نفردی: برکت دهدی کنند، برکت دهیآنها را که به شما جفا م14

.دی کنندگان بگرهی کن و با گری کنند شادی میبا آنان که شاد15

می بلکه نسبت به افراد کم ارزش تسلد،ی بلند توجه نکنیزهای. به چدی هم فکر باشیگرینسبت به د16
.دی. در غرور خود عاقل نباشدیباش

 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 5 2022 ،30اکتبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
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.دی را صادقانه در نظر همه مردان فراهم کنییزهای جزا نده. چی در مقابل بدی کس بدچیبه ه17

.دی کنیاگر ممکن است، تا آنجا که در شما نهفته است، با همه مردم در صلح زندگ18

.دی غلبه کنی بر بدیکی بلکه با ند،ی نشورهی چیبر بد21

10-8، 5-1: 2 وحنای 6.1

لی گناه کند، نزد پدر وکی. و اگر کسدی که گناه نکنسمی نوی را به شما مزهای چنیفرزندان من، ا1
 عادل:حی مسیسی عم،یدار

 گناهان تمام جهان.یو او کفاره گناهان ما است و نه تنها گناهان ما، بلکه برا2

.می اگر احکام او را نگاه دارم،ی شناسی که او را ممی دانی مقی طرنیو از ا3

 درقتی دارد، دروغگو است و حقی شناسم و احکام او را نگاه نمی من او را مدی گوی که میکس4
.ستیاو ن

 که درمی دانی ملهی وسنیاما هر کس کالم او را نگاه دارد، محبت خدا در او کامل شده است؛ بد5
.میاو هست

 گذشتهیکی تاررای که در او و شما صادق است: زسمی نوی شما می برایدیباز هم فرمان جد8
 درخشد.ی اکنون میقیاست و نور حق

 است.یکی در نور است و از برادر خود متنفر است، تا کنون در تاردی گوی که میکس9

.ستی در او نی لغزشچی و هماندی  که برادر خود را دوست دارد در نور میکس10

علم و بهداشت

8 )که در( - 6: 1.496

 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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 رایگری و دد،ی ذهن داشته باشکی د،ی است که از خدا اطاعت کننی افهی وظنی اولتیحی... در علم مس
.دیمانند خودتان دوست داشته باش

2.88 :18-20

یکیزی حواس فقی هرگز از طردهی انی است. اما ای الهی اشهی اندشتن،ی مانند خوهیدوست داشتن همسا
.ستیقابل مشاهده، احساس و درک ن

3.295 :16-24

 هرگز با همشهی پنجره است. نور و ششهی به صورت عبور نور از شی فانقی خداوند از طریتجل
 کهی دارد. ذهن فانی مات کمتروارهای نسبت به دشهی شوند، اما به عنوان ماده، شیمخلوط نم

 را از دست داده است -یادی زتی است که مادی ذهنشود،ی  آن واضح تر ظاهر مقی از طرقتیحق
ی که به بخار نازک ذوب می شود. سپس، مانند ابرقتی حقی برای بهترتی - تا شفافیادی زیخطا

 کند.ی را پنهان نمدی خورشگریشود، د

4.242 :15-20

 تا بامی تالش کندییای صبور، بی استوار است. در اطاعت صبور از خدایعشق به خود مبهم تر از بدن
ی متی که با معنومی خود، و عشق به خود - را حل کنهی عشق، قاطعانه خطا، - اراده، توجیحالل جهان

جنگد و قانون گناه و گناه است. 

5.6 :3-5 ،11-22

 بهی اصل الهنی کند. مردم ممکن است عفو کنند، اما ای انسان را اصالح و اداره میعشق اله
 کند.ی گناهکار را اصالح مییتنها

 از درد خودشی بردن گناه است. هر لذت مفروض در گناه بنی از بلهی گناه، وسجهی رنج در نتجادیا
 بهدنی رسی برود. برانی و گناه از بی مادی به زندگمانی که ایرا به همراه خواهد داشت تا زمان

.می را درک کنی هستی اصل الهدی با،ی هستیبهشت، هماهنگ

 دورترمیتوانی  نمم،ی به باالتر نگاه کنمیتوانی  نمم،ی بخواهمیتوانی  نمنی از اشتری"خدا عشق است." ب
ای کند، خواسته ی مجازات مای بخشد ی خدا گناهان را بر اساس رحمت خود منکهی. تصور امیبرو

 انجام نادرستی برانانی سوء تفاهم از عشق و قرار دادن نماز سوپاپ اطمیناخواسته است، به معنا
است.

 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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6.290 :16-32

 برد، سعادت دری منی و مرگ را از بیماری به گناه، بمانی شود، ای مدهی که مرگ نامیرییاگر تغ
. کمال فقط با کمال بهستی نی طورنی شد. اما ای ماندگار مشهی همی شد و برایلحظه انحالل حاصل م

ح،ی مسیاله که در علم ی. آنها که ناعادل هستند همچنان ناعادل خواهند بود، تا زماندی آیدست م
 ببرد.نی تمام جهل و گناه را از بقت،یحق

نی رود، بلکه تا مرگ ای نمنی زند در آن لحظه از بی که در لحظه مرگ بر ما دامن میی و خطاگناه
 که به کمالی گناه باشد و تنها زمانی بدی باشد بای انسان کامالً روحاننکهی ای. براابدی یخطاها ادامه م

گری کند. او دی گناه را ترک نمجهی عمل کشته شود، اما در نتنی شود. قاتل هر چند در ای منیبرسد چن
ی رحمش نمرده است. افکار او تا زمانی که ذهن بردی بگادی که باور کند بدنش مرده و ستی نیروحان

 است و بالعکس.ی. بدن او به اندازه ذهنش مادستی خلع سالح نشود، پاکتر نریکه شر با خ

7.291 :1-11 ،13-18

انی تواند در می می شادنکهی گرفته شده است، ادهی که نادی شود در حالی مدهی که گناه بخشییگمان ها
نی گناه است، ای کند، و عفو خدا جز نابودی باشد، به اصطالح مرگ بدن را از گناه رها میگناه واقع

 خواهد کرد،ریی" تغن چشم به هم زدکی "در زی که همه چمی دانی بزرگ است. اشتباهات. ما ماریها بس
 ها دری که فانی تواند تا زمانی حکمت نمی ندانی آخرنی. اما ادی به صدا در آپوری شنی که آخریزمان

 ندارند تصور کنند کهیازی ها نی تن داده باشند. فانی به هر دعوت کوچکتریحی مستیرشد شخص
 کند.ی مداری موجود جالل بکی به تجربه مرگ آنها را به مانیا

 است که در آن همه مظاهر ذهن هماهنگ و جاودانهی الهی حالت ذهنکی بلکه ست،ی محل نکی بهشت
 "ذهن پروردگاراست."اری ندارد، بلکه در اختی و انسان از خود عدالتستی گناه در آنجا نرایاست، ز

.دی گویهمانطور که کتاب مقدس م

8.404 :29-11

ی و نه عقلی مادی کند و نه داروی مماری انسان را بنهای و ترس و مانند ای صداقتیبغض و حسد و ب
 بهتر کند و ازی او را از نظر روحنکهی کند، مگر ایاری ی از نظر جسمی تواند او را دائماً حتینم
 کند.ی ور مه را شعلانهی وحشالتی است. نفرت تمای ذهن فانی اساسی بخشد. خطایی رهارانگرانشیو

 قرار دارد،ی نوع مردانگنی را که باالتر از پست تری هر انسان،یطانیافراط در اغراض و اهداف ش
 کند.ی مدیرنجور ناام

 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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 متوقف کند،ی مسلط شود، - نفرت را با مهربانالتی دهد که بر تمای به انسان دستور متیحی مسعلم
 ازی با صداقت غلبه کند. اگر ارتشبی و بر فر،یکوکاری غلبه کند، انتقام را با نیشهوت را با پاکدامن

 خودهی مراحل اولر خطاها را دنی اد،ی داری نمی را گرامتی و موفقی شاد،ی سالمتهیتوطئه گران عل
.دیخفه کن

9.405 :18-21

 ضرورت گناه است - نابود کردننی تواند بر ترس خود از گناه غلبه کند. ایانسان خوب باالخره م
.ستی که در آن قدرت گناه نکوی دهد، نیخود. انسان جاودانه حکومت خدا را نشان م

10.76 :18-29

ی قدرتچی درک شود، هی به طور جهانی علم الهی است. وقتی واقعری رنج، گناه، مرگ غیباورها
 کند.ی می زندگی است و با حجت الهری انسان فناناپذرایبر انسان نخواهند داشت، ز

ی حد و حصر الهی بی و خوبییبای زی که دارای زندگی کامل و جاودانگی گناه - هماهنگی بیشاد
 دهد که وجودشی ملی را تشکری و فنا ناپذی - تنها انسان واقعی درد جسمانای لذت کیاست بدون 

 قابلی کسانی که فقط برای و دست نخورده است - کمالی علمی هستتی وضعنی است. ایروحان
 دارند.ی را در علم الهحی مسییص است که درک نهایتشخ

11.410 :4-7

 را به عنوان دانشی ابدی هست، نخواهد بود." و سپس زندگ،ی جاوداناتی است حنی: "ادیگوی  میسیع
.ی و زندگقتی کند - معرفت عشق، حقی مفی از پدرش و خود تعریفعل

12.426 :29-32

 بهی انسانمی شدن ندارد. مفاهمی تسلی برایاتی ماده حرای زرد،ی تواند بمی است و بدن نمریانسان فناناپذ
 توانند نابود شوند.ی هستند که مییزهای و گناه، همه چیماری ب،یمارینام ماده، مرگ، ب

13.569 :6-14

ی" به معناکنمی  فرمانروا میاری من تو را بر بس،ی اندک وفادار بوده ایزهایکتاب مقدس "تو بر چ
 آن عدم وجودلهی که به وسم،ی داشته باشی آگاهقتی حقی که ما از برتری زمانابد،ی ی کلمه تحقق میواقع

 را لمسحی مسی ردابه که لی خطا به نسبت شرارت آن است. کسیستی که نمی دانی. و مشودی  مدهیخطا د

 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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 شود، - بهی شود، از اثبات شفا خوشحال می و نفرت خود مسلط متیوانی ح،ی فانی کند و بر باورهایم
 و مسلم که خدا عشق است.نیری شیمعنا

14.578 :10-12 ،16-18

واد    ،یآر در چند ه     هیسا یهر از بردارم، قدم ترس  یبد چیمرگ [  رایز د،ینخواهم من ] با عشق
م.  [  لهیاست عصا ] و [  یعشق دلدار ] مرا .یم یعشق دهند 

روزها     ریخ ناًیقی تمام در رحمت پ   یو در آگاه         ]یعمرم خانه در ابد تا و بود خواهد [یمن عشق[ ]
. بود   خواهم ساکن

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.

 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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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 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


