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28: 12 امثال متن طالیی:

."ستی در راه عدالت است. و در راه آن مرگ نی"زندگ

18-14، 1: 118زبور پاسخگو خواندن:

 رحمت او تا ابداالباد است.رای است زکوی او نرایخداوند را شکر کن. ز1

خداوند قوت و سرود من است و نجات من شده است.14

 کند.ی صالحان= است: دست راست خداوند شجاعانه عمل می هامهی و نجات در خیآواز شاد15

 کند.یدست راست خداوند متعال است، دست راست خداوند شجاعانه عمل م16

من نخواهم مرد، بلکه زنده خواهم ماند و اعمال خداوند را اعالم خواهم کرد.17

 نکرده است.می کرده است، اما مرا به مرگ تسلهیخداوند مرا به شدت تنب18

 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

22-20، 12-10، 8-1: 103زبور .1

 جان من خداوند را متبارک کن و هر آنچه در من است نام مقدس او را برکت دهد.یا1

 او را فراموش مکن.ی جان من خداوند را برکت بده و همه نعمتهایا2

 دهد.ی تو را شفا می هایماری بخشد. که همه بیکه همه گناهان تو را م3

 گذارد.ی کند. که تو را با محبت و رحمت تاج می مدیکه جان تو را از هالکت بازخر4

 شود.دی تو مانند عقاب تجدی کند. تا جوانی مری خوب سیزهایکه دهان تو را از چ5

.کندی  اجرا مدگانی همه ستمدی را برایخداوند عدالت و داور6

 بازگو کرد.لی اسرائی و اعمال خود را به بنی خود را به موسیاو راهها7

 خشم و رحمت فراوان است.ری و بخشنده، دمیخداوند رح8

او پس از گناهان ما با ما معامله نکرده است. و بر اساس گناهانمان به ما پاداش نداد.10

 ترسندی که از او می بلند است، رحمت او نسبت به کساننی همانطور که آسمان بر زمرایز11
 است.اریبس

هر چه مشرق از مغرب دور است، گناهان ما را از ما دور کرده است.12

 و بهدی آوری و احکام او را به جا مدی که در قوت هستد،ی فرشتگان او، خداوند را برکت دهیا20
.دی دهی کالم او گوش فرا میصدا

 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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.دی دهی او را انجام متی او که رضای وزرای. ادی او خداوند را برکت دهانی لشکرعی جمیا21

 جان من خداوند رای سلطنتش برکت بده. ای مکانهای اعمال او در تمامیخداوند را بر تمام22
متبارک کن.

2.1 B36-33، 23(، مانی )سل22: 8 پادشاهان

ی و دستان خود را به سوستادی در مقابل مذبح خداوند الی جماعت اسرائی در حضور تماممانیسل22
آسمان دراز کرد.

نی نه در آسمان باال و نه در زمست،ی مانند تو نیی خداچی هل،ی اسرائی خداوند، خدایو گفت: ا23
 عهد و رحمت خود را حفظ= کند.روند،ی  که با بندگانت که با تمام دل در حضور تو راه من،ییپا

 به تو گناه کرده اند، و بهرای خورند، زی در برابر دشمن شکست ملی که قوم تو اسرائیهنگام33
 خانهنی تو باز خواهند گشت، و به نام تو اعتراف خواهند کرد، و دعا خواهند کرد و در ایسو
 تو دعا خواهند کرد.یبرا

 که به پدرانشانینی را ببخش و آنها را به سرزملیپس در آسمان بشنو و گناه قوم خود اسرائ34
 بازگردان.یدیبخش

 مکاننی ای به تو گناه کرده اند. اگر به سورای بارد، زی که بهشت بسته است و باران نمیهنگام35
 از گناه خود برگردند.ی شوی که به آنها مبتال میدعا کنند و به نام تو اعتراف کنند و هنگام

دی را که در آن باییکوی را ببخش تا راه نلیپس در آسمان بشنو و گناه بندگانت و قوم خود اسرائ36
 باران ببار.ی به قوم خود داده اراثی خود که به عنوان منی و بر زمیاموزی کنند به آنها بیط

17-11: 13لوقا .3
 وجهچی کرده بود و به همی داشت و با هم تعظی ناتوانهی بود که هجده سال روحی زننکیو ا…11

 توانست خود را بلند کند.ینم

 خود رهای زن، تو از ناتوانی ای او را نزد خود خواند و به او گفت: اد،ی او را دیسیو چون ع12
.یشده ا

 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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 کرد.دی درنگ راست شد و خدا را تمجیو دستان خود را بر او گذاشت و ب13

 در روز سبت شفا داده بود، و به مردم گفت: ششیسی عرای با خشم پاسخ داد، زسهی کنسیو رئ14
 نه در سبت. د،ی کندای و شفا پدییای در آن کار کنند، پس در آنها بدیروز است که مردم با

 االغ خود راای از شما در روز سبت گاو کی هر ای آاکار،ی ریخداوند پاسخ او را داد و گفت: ا15
 برد؟ی نمیاری آبی کند و او را به سوی باز نملهیاز طو

 در روزدی هجده سال بسته است، نبانی او را در اطانی است و شمی زن که دختر ابراهنی اایو آ16
 بند رها شود؟نیسبت از ا

ی سخنان را گفت، همه دشمنانش شرمنده شدند و همه مردم از تمام کارهانیو چون او ا17
 کردند.ی که به دست او انجام داد، شادیباشکوه

5-1: 2 یوحنا 4.1

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

7 )من( -1: 21افشا .5

 وجودای درگری اول گذشت. و دنی آسمان اول و زمرایز :دمی ددی جدینی و زمدی جدیآسمان1
نداشت.

 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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من جان ، شهر مقدس ، اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از طرف خدا در حال آمدن است ، و2
به عنوان یک عروس برای همسرش آراسته آماده شده است.

و صدای بزرگی از آسمان شنیدم که می گفت ، اینک خیمه خدا نزد مردم است ، و او با آنها3
ساکن خواهد شد ، و آنها قوم او خواهند بود ، و خود خدا نیز با آنها خواهد بود و خدای آنها

خواهد بود.

و خدا همه اشکهای آنها را پاک خواهد کرد. و دیگر هیچ مرگی ، غم و اندوه و گریه وجود4
نخواهد داشت و دیگر دردی وجود نخواهد داشت ؛ زیرا چیزهای گذشته از بین رفته اند.

و کسی که بر تخت سلطنت نشسته بود ، گفت ، اینک من همه چیز را جدید می کنم. و او به من5
گفت ، بنویس ، زیرا این کلمات درست و مومنانه هستند.

و او به من گفت ، این انجام شده است. من آلفا و امگا هستم ، آغاز و پایان. من به او که از چشمه6
آب زندگی آزاد است ، آزادانه خواهم داد.

کسی که پیروز شود ، همه چیز را به ارث می برد. و من خدای او خواهم بود ، و او پسر من7
خواهد بود.

علم و بهداشت

1.99 :23-29

 تجربهدی است، بای و خودسوزی پاک،ی که مظاهر آن سالمتی واقعتی معنوی آرام و قوی هاانیجر
 ویماری شود و گناه و بدهی طاس دیلی تحمی وجود مادی که باورهای تر کند تا زمانقیانسان را عم

 خدا.ی و انسان کامل روحانی روح الهی علمی تجلی برایمرگ جاودانه ببخشد. مکان

2.248 :26-32

ی های وگرنه هرگز آنها را در زندگم،ی و مدام به آنها بنگرمی بسازشهی را در اندی کاملی الگوهادیما با
 عشق -ت،ی قدوس،ی رحمت، عدالت، سالمت،یکی ن،ی خودی ساخت. بگذار بمی نخواهبیبزرگ و نج

 شوند.دیاپد تا سرانجام نابدی و مرگ کاهش یماریملکوت آسمان - در درون ما حاکم شود و گناه، ب

 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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3.166 :23-32

 کند، اغلب آنهایابی را بازی نتواند سالمتی و بهداشتیکیولوژیزی اصول فتی که با رعادیمعلول ناام
مانی شود. ای چاره= به درگاه خداوند متوسل منی و تنها به عنوان آخرتی کند و در نهایرا رها م

 شد.ی مل کمتر از مواد مخدر و هوا و ورزش است وگرنه ابتدا به ذهن متوسیمعلول به ذهن اله
 که ذهن دری شده است که با ماده است. اما هنگامرفتهی پذی پزشکی هاستمیتوازن قوا توسط اکثر س

 کند، آنگاه انسان هماهنگ و جاودانه است.ی و مرگ ابراز میماری تسلط خود را بر گناه، بتینها

4.317 :16-23

 کمتر قابل لمسستی ناتی ماداری او در اختی زندگنکهی الی بودن و به دلی معنولی انسان به دلتیفرد
 سازدی کند و او را قادر می تر مبی مهقتی تر، در حقی او انسان را واقعی معنوتی. درک فردستین

 از قبر، خود را به عنوان همانزی و مرگ غلبه کند. خداوند و استاد ما پس از رستاخیماریبر گناه، ب
 کرد.ی دوست داشتند، به شاگردانش معرفی که قبل از فاجعه= کالواریسیع

24( - یسی )ع15: 5.494

 به عقل انسان خطاکارنی روح را نشان داد، بنابراانیپای  بیی توانانی و همچنی جسمانی ناتوانیسیع
تی هدای جستجو کند. عقل، به درستتی امنی و در علم الهزدیکمک کرد تا از اعتقادات خود بگر

 به نظری و مرگ واقعیماری است. اما گناه، بی حس جسمانیشده، در خدمت اصالح خطاها
ی ابدی که علم هماهنگی( تا زمانرسندی  به نظر می همانطور که تجارب خواب واقعی رسند )حتیم

 بشکند.ی وجود علمی ناگسستنتیانسان توهم آنها را با واقع

6.429 :31-11

 بهانی بنی." ادی گفته من را نگه دارد، هرگز مرگ نخواهد دی(، "اگر کس51: 8 وحنای گفت )یسیع
 را نشان داد ونی ایسی شود. عی می هستی هادهی شود، بلکه شامل همه پدی محدود نمی معنواتیح

 اعمال خودبا خود را دی از خطا جدا شود، بادی بایمردگان را شفا داد و مردگان را زنده کرد. ذهن فان
 خود را گسترشی مرزهادی بامانی ظاهر خواهد شد. اح،ی آل مسدهی ار،ی فناناپذیکنار بگذارد، و مردانگ

 انسان از اعتقاد به مرگ دستی کند. وقتتی خود را تقوگاهی ماده، پای بر روح به جاهیدهد و با تک
 و مرگ،یماری خواهد رفت. اعتقاد به بشی و عشق پی خدا، زندگی به سویشتریبکشد، با سرعت ب

 ببرد.نی را از بی و سالمتی زندگی حس واقعشودی  به گناه قطعاً باعث ممانیهمان طور که ا

7.543 :8-16

 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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 توانند روح رای نمی از حضور خداوند دور است. حواس پنجگانه جسمانی انسان ماد،یدر علم اله
ی که فانی سکونت کنند، تا زمانای رونی در سرزمدی و باند،یای توانند به حضور او بیدرک کنند. آنها نم

هی علی علم الهکه است ی و مرگش، توهمیماری با تمام گناه، ب،ی مادی درک برسند که زندگنیها به ا
 شوند.ی بزرگ وجود هرگز با ابطال حذف نمقی است. حقای جنگ نابودریآن درگ

8.395 :6-14

 که بر آن اقتدار دارد صحبت کند و روح رای به عنوان کسیماری با بدیمانند نمونه بزرگ، شفادهنده با
 وری خود را در مورد مرگ و می و ادعاهاابدی تسلط یرها کند تا بر شواهد نادرست حواس جسمان

 در ذهنمانی بر ای علم الهی کند. وقتی را درمان میماری اصل هم گناه و هم بنی مطرح کند. همیماریب
یماری برد، گناه، بنی شفا را از بی مادی به گناه و روش هامانی به خدا همه امانی غلبه کرد و اینفسان

 رود.ی منیو مرگ از ب

9.253 :9-17

 کنم، کهتی شما هدای بهشتی خود، هماهنگی شما را به درک حقوق الهز،ی خواننده عزدوارم،یام
 کهی و مادی وجود ندارد )خارج= از احساس خطا، فانی علتچی که هدینی بی مد،ی خوانیهمانطور که م

. بادی کنغلبه حس نادرست نی که بر ادوارمی گناهکار کند. و امای ماری تواند شما را بی. ( مستیقدرت ن
ای یماری غلبه بر اعتقاد به گناه، بی حق خود را برادی توانی م،ی حس به اصطالح مادیدانستن نادرست
.دیمرگ ابراز کن

10.572 :19-25

: -می خوانی م1: 21 افشا

زم  دیجد یآسمان زم    رایز :دمید دیجد ینیو و اول .  نیآسمان د   و گذشت وجود ایدر گریاول
نداشت.

ی به نام مرگ را پشت سر نگذاشته بود، اما قبالً آسمانی در تجربه بشریافشا هنوز مرحله= انتقال
 بود.دهی ددی جدینی و زمدیجد

2( -یوحنا )سنت 19: 11.573

 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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 حس کاذب، حسنی ای شده بود، و به جادی ناپدنی از آسمان ها و زموحنای سنت یحس جسمان
دهی که شامل اندی را ببدی جدنی و زمدی توانست آسمان جدی که با آن می بود، حالت ذهنیمعنو
 ازی شناختنی است که چنیریجه گی نتی مرجع کتاب مقدس برانی است. اتی واقعی و آگاهیمعنو
م،یتوانی  است و بوده است، - که ما مری وجود امکان پذی کنونتی وضعنی در اانسان ها ی برایهست

یحی از علم مسی طعمشی در واقع پنی. امی و اکنون، از توقف مرگ، اندوه و درد آگاه شونجایا
 ظاهری و به نحوی حتماً زمانی هستتی واقعنی ارای زز،ی رنجور عزیمطلق است. دلت بخوب

ی را منی ای وجود نخواهد داشت و تمام اشک ها پاک خواهند شد. وقتی دردچیگر هیخواهد شد. د
نی انی خدا در درون شماست". بنابرای که "پادشاهدی را به خاطر بسپاریسی سخنان عد،یخوان
 است.ی امکان فعلکی ی معنویآگاه

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.
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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
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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 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.


