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2022 ،11 سپتامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ماده- موضوع

سپتامبر   ، .2022، 11  یکشنبه

ماده — موضوع

: طالیی  1: 11 انیعبران متن

ا " چ  مانیاکنون ام     ییزهایاصل آنها به که چ   رود،ی����م دیاست شاهد است ییزهایو
د  ".شوندینم دهیکه

: خواندن  16،  13،  10،  9،  6،  5،  1: 3 امثالپاسخگو

شر 1 :عتیپسرم،        . دارد    نگاه مرا احکام قلبت بگذار اما مکن فراموش مرا
5     . تک       خود فهم به و کن توکل خداوند به دل تمام .هیبا مکن 
راهها  6 تمام بشناس    یدر را او راهها   دیخود او هدا   یو را .تیشما کرد   خواهد
اول       9 با و خود اموال با را گرام     نیخداوند خود رشد تمام .یثمره بدار 

انبارها 10 فراوان   یپس از خواهد          یتو تازه شراب از تو پرس و شد خواهد پر
.دیترک

مرد   13 حال به ب   یخوشا خرد مرد  ابد،یکه ب   یو خرد .ابدیکه

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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16        . افتخار      و ثروت او چپ دست در و اوست راست دست در روزها طول
است.

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
6، 1: 23زبور .1

1  . نم    من است من شبان .یخداوند خواهم 
روزها     یکین نًایقی6 تمام در رحمت پ   یزندگ یو در تا     یمن و بود خواهد من

. بود       خواهم ساکن خداوند خانه در ابد

: 12، 8: 4پادشاهان  2.2 وقت ) 15، 14،( 1به ) ( یو  ، 37-32، 26-16که

در  8 ال     کیو که شد واقع شون  شعیروز زن  میبه . یکه و      رفت بود آنجا در بزرگ
  . چن       و کرد نان خوردن به مجبور را م       نیاو آنجا از وقت هر که گذشت، یبود

م     یبرا آنجا به نان .یخوردن رفت 
ج    12 خود غالم به : »یحازیو ا  .یشونام نیگفت کن    صدا را
14  : برا   پس گفت او با   یو چه گ   دیاو و :   یحازیکرد؟ فرزند   او همانا داد یپاسخ

پ    شوهرش و .ریندارد است 
ا        15 در در زد، صدا را او چون .ستادیو

16  : ا  در گفت زندگ    نیو زمان مطابق خواه    یپسر ،یفصل، آغوش در یرا
   : ا.    سرورم، نه، گفت او و کن    یگرفت به خدا، .زتیمرد مکن   دروغ

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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فصل       17 آن در و شد آبستن زن ال  یو زمان       شعیکه حسب بر بود، گفته او به
.دییزا یپسر ،یزندگ

روز     18 شد، بزرگ بچه چون .یو رفت        دروگران نزد پدرش نزد که افتاد
19   .     : پسر    به و من سر من، سر گفت پدرش به .یو      : ببر  مادرش نزد را او گفت
زانوها            20 بر ظهر تا آورد، مادرش نزد و گرفت را او چون سپس    یو و نشست او

درگذشت.
بال       21 بر را او و رفت او ب           نیو و بست او بر را در و گذاشت خدا .رونیمرد رفت 
22 : گفت       و زد صدا را شوهرش و    یکیو جوانان برا    یکیاز را االغها من یاز

ب         دوباره و بدوم خدا مرد نزد تا .میایبفرست
23     : م  او نزد امروز چرا گفت :؟یرو یو    . گفت        او و سبت نه و است نو ماه نه

. شد   خواهد خوب
االغ 24 ز  یسپس .  نیرا     : شدنت       سوار برو جلو و بران گفت خود غالم به و کرد

برا  ا     یرا مگر مکن، سست .نکهیمن بدهم      دستور تو به من
25     . وقت            که شد واقع و برود کرمل کوه به تا آمد خدا مرد نزد و رفت مرد یپس

د      دور از را او گ    د،یخدا خود غالم : یحازیبه ا  شونام  نک،یگفت یآن
.نجاستیهم

آ       یبرا26 بگو، او به و بدو، خوبه؟      ایمالقاتش شوهرت با است؟ خوب حالتان
.   : است        خوب داد پاسخ او و است؟ خوب کودک حال

هنگام 32 ال  یو ا    شعیکه آمد، خانه خود       نکیبه بستر بر و بود مرده کودک
.دهیخواب بود 

33. کرد               دعا خداوند نزد و بست آنها بر را در و شد داخل او پس

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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کش       34 دراز کودک بر و رفت او را           دیو خود چشمان و او دهان بر را خود دهان و
کودک                بر را خود و گذاشت خود دستان بر را خود دستان و او چشمان بر

.      . شد  گرم کودک گوشت و کرد دراز
ا      35 به خانه در و برگشت .      نیسپس را      خود و رفت باال و رفت طرف آن و طرف

. کرد                 باز را خود چشمان کودک و کرد عطسه بار هفت کودک و کرد دراز او بر
ج 36 : یحازیو ا      گفت و زد صدا . یشونام نیرا      . و    زد صدا را او پس کن صدا را

.    : بردار     را پسرت گفت آمد، او نزد چون
پا      37 به و شد داخل او زم     یسپس به و افتاد را    میتعظ نیاو پسرش و کرد

ب   و .رونیبرداشت رفت 

21-14: 14 یمت.3
ع 14 جمع   رونیب یسیو و د  یادیز تیرفت ا   دیرا بر و  یدلسوز شانیو کرد

.شانیا مارانیب داد    شفا را
15« : ا          گفتند و آمدند او نزد شاگردانش شد، شام چون و  یابانیب نجایو است

د  .         گریزمان برا   و بروند روستاها به تا بفرست را جماعت است خود یگذشته
.یخوراک بخرند 

ع 16 : یسیاما ن    گفت آنها .   یازیبه بده    آنها به ندارند رفتن .دیبه بخورند   تا
17   : ا    در ما گفتند او به ماه      نجایو دو و نان پنج .میدار یجز
ب:     18 من نزد را آنها .اوریگفت

و                 19 برداشت را ماهي دو و نان پنج و بنشينند علف بر تا داد دستور مردم به و
و                خود شاگردان به را نانها و شكست و داد بركت و كرد نگاه آسمان به

. داد     جمعيت به را شاگردان
س    20 و خوردند همه ها     ریو تکه از و پر   ماندهیباق یشدند سبد دوازده

برداشتند.

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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آنان 21 .یو بودند              مرد هزار پنج حدود کودکان، و زنان جز به بودند، خورده که

1: 20لوقا .4

در     1 که شد واقع هنگام    یکیو روزها، آن تعل      یاز مردم به معبد در یم میکه
انج   و م   لیداد موعظه مشا       یرا با علما و کاهنان سران .خیکرد، آمدند    او بر

4-1: 21لوقا .5

د          1 را ثروتمند مردان و کرد، نگاه باال به او هدا  دیو م     یایکه خزانه به را یخود
.زندیر

همچن 2 د  یریفق وهیب نیو ر      دیرا کنه دو آنجا در .ختهیکه بود 
3  : راست   به گفت او م   یو شما ا  میگویبه آنها   شتریب ریفق وهیب نیکه همه از

.ختهیر است 
ا   رایز4 همه فراوان  نهایکه برا  یاز م  یایهدا یخود از    یخدا او اما گذرانند،

موجود    تمام خود اخت    یفقر در که م  اریرا .زدیر یداشت

14، 11، 10، 5: 147زبور .6

5. است           نامحدود او عقل و است توانا و بزرگ ما پروردگار
نم     10 لذت اسب قدرت از پاها    یاو از و نم   یبرد لذت .یانسان برد 
آنان  11 از م    یخداوند او از آنان    یکه از و ام     یترسند او رحمت به دواریکه

. است   خشنود هستند
مرزها  14 در م   یاو صلح بهتر      یتو از را تو و م   نیکند پر .یگندم کند 

( 19: 4ها  ییایپیلیف.7 ( ، 20من

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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ن   یخدا…19 تمام مس         یازهایمن توسط جالل در خود ثروت برحسب را حیشما
.یسیع کرد    خواهد برآورده

20 . آم         باد جالل ابد تا ما پدر و خدا نیاکنون

بهداشت   و علم
1.468 :16-24

چ سوال -  ست؟یماده
چ  پاسخ. -  آن .یزیجوهر است           زوال و اختالف از ناتوان و جاودانه که است

عبران          یزندگ قت،یحق در مقدس کتاب که همانطور هستند، جوهر عشق از انیو
م   نیا استفاده : " یکلمه چ  ماده ام    ییزهایکند آنها به شواهد  یم دیکه رود،

د  ییزهایچ ."     ینم دهیکه روح  ذهن، مترادف روح، واقع   ا،خد ایشوند جوهر یتنها
روحان.   جهان ا     ،یاست منفرد، انسان جمله اله     یا دهیاز جوهر که است یمرکب

م    منعکس را .یروح کند 
2.335 : 7 - ) 15-12،( 2به ) 8روح )

چ    همه خدا، آفر       زیروح، خود از و خود در .     دهیرا خلق  را ماده هرگز روح است
خدا. ...      است، جوهر تنها روح غ  ینامتناه ینکرد تقس  ریو یمعنو یزهایچ. میقابل

ابد  . یاساس یو چ  زمان  یماد یزهایهستند .تیاهمیب یو هستند 
3.123 :11-15

م      قتیحق نشان قاطع طور به م       یذهن نظر به ماده چگونه که اما  یدهد رسد،
اله.  ستین نظر    یعلم از باالتر م     یکیزیف یها هیکه حذف را ماده کند، یاست،

تبد    زهایچ افکار به ا   یم لیرا و جا  یمعنو یها دهیکند موضوعات نیگزیرا
ماد  .یم یحس کند 

5-28،( 2به ) 3-11: 4.278

توض   یاله کیزیمتاف را .     یم حیماده آگاه  و جوهر تنها روح علم   یدهد که است
تشخ   یاله را .  صیآن ماد   حواس است ا  یداده ماد    نیمخالف حواس اما یاست،

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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ز   ندارد، .   رایوجود ه    روح در ندارد عقل ا  چیماده که    یماده همانطور ندارد، وجود
حق  خ     یاشتباه چیه قتیدر در و ندارد، . یبد چیه ریوجود ا   ندارد کی نیوجود

ا    است، نادرست - نیفرض واقع    ماده جوهر که .یتصور روح     مخالف دارد، وجود
ب   خدا، .  تینها یروح، نم   روح همه مخالف  یاست، .یتواند باشد   داشته

ب     گناه، ما آنچه م   یماریتمام مرگ فان  کی مینام یو .    یباور خطا  را ماده ما است
ح   رایز م،یکن یم فیتعر مقابل .   ات،ینقطه جوهر     روح اگر است هوش و و یجوهر
فان    یابد با ماده نم  یباشد، ماهو  یبودنش .  یتواند با  کدام ما یبرا دیباشد

تغ  -  یجوهر خطاکار، مرگ    ریرپذییباشد حال در فان  ریرپذییتغ ،و ای ،یو
جاودانه؟   ریناپذ رییتغ ر،یخطاناپذ نو  یکیو جد  سندگانیاز صراحت  دیعهد به

چ     " تیفیک کی مان،یا ماده عنوان به را ام    ییزهایذهن، آنها به "دواریکه است 
.یم فیتوص کند 
5.23 :16-20

آونگ      مان،یا مانند باشد، صرف اعتقاد ب   یاگر که چ  چیه نیاست در یزیو
ه    و است . چینوسان ا   ندارد معنو    مان،یثبوت درک به است، افتهیارتقا  یکه

م       یشواهد دست به روح از که گناه    د،یآیاست نوع هر م   یکه سرزنش کندیرا
ادعاها  م    یو ثابت را .کندیخدا

6.206 :15-31

علم   رابطه م     یدر متوجه انسان، با چ   میشویخدا هر برکت    یزیکه را انسان که
ع   دهد،یم که ماه    یسیهمانطور و نانها م      هایبا برکت را همه داد،  -دهدینشان

. ماده      نه است، عرضه منبع روح

مر  ایآ برا       یم یضیخداوند را فرزندش مادر به و کوتاه  یفرستد سال  یمدت چند
م      یم مرگ با سپس و آ  یدهد چ  ایبرد؟ آفر    یزیخداوند قبالً که دوباره  دهیرا است
ا    ند؟یآفر یم در مقدس قطع  نیکتاب م    یمورد اعالم و به     یاست او کار که کند
ه  دهیرس انیپا تازگ  یبرا زیچ چیاست، .اردند یخدا است    خوب و

تصو  یبرا ایآ تشب  یروحان ریانسان، تولد   هیو به    ایخداوند، دارد؟ وجود مرگ
ب  نکهیا یجا م       یماریخداوند نابود را آنها بفرستد، مرگ جاودانگ   یو و را یکند

م  .     یآشکار ب  و مطلق قادر ذهن م       تینها یکند همه شامل و ساخته را .یهمه شود 
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نم   نیا اشتباه م       یذهن اصالح را آنها متعاقبًا و .   یکند را  انسان خداوند کند
مر   گناه، نم  ای ضیمرتکب .یمرگ کند 

فقط 28: 7.475
ب    گناه، از .یماریانسان است     ناتوان مرگ و

بعد  28-29: 8.300 صفحه
هست  اله  ایجوهر  یجهان ب    یذهن و منعکس .     یم انیرا عالم  در فقط خدا پس کند
روحان   یروحان انسان خورش   یم دهید یو چنانکه نور   دیشود، پرتو آن   یدر از که
م  د  یخارج .     یم دهیشود چ  آن در فقط خدا م  یزیشود زندگ   یآشکار که ،یشود

م    قت،یحق منعکس را آر  - یعشق تجل       ،یکند را خدا قدرت و صفات یم یکه
حت  شب   یبخشد، که آ   هیهمانطور بر م  نهیانسان عمل     یپرتاب و شکل رنگ، شود،

آ    مقابل در م   نهیشخص تکرار .یرا کند 

کم  م   یتعداد افراد معنا  یاز مس  یتوانند .یحیعلم کنند       درک بازتاب کلمه از را
فان   یبرا انسان ماد  یخود م    یو نظر به او      یجوهر بودن جوهر حس اما رسد،

بنابرا     و است خطا زمان  یماد نیمستلزم .یو است 

فناناپذ  گر،ید یسو از روحان  ریانسان جوهر  یو کننده    یواقعًا منعکس و است
ابد  فان    ای یجوهر که است ام   انیروح آن .   دیبه اله  امر او م   یدارند منعکس یرا

واقع     موجود تنها که ابد  یکند تشک  یو . یم لیرا ا  فان    نیدهد نظر به یانعکاس
ز  ییماورا روحان  تیماه رایاست، ب  یانسان م  یفان نشیاز از    یفراتر تنها و رود

اله  قیطر م  یعلم .یآشکار شود 

تصو        از انسان و است جوهر خدا که تشب  ریآنجا با   یاله هیو انسان آرزو دیاست،
خ       جوهر فقط واقع در و .   ریکند ا      به اعتقاد ماده نه روح، جوهر انسان نکهیدارد،

د  ایجوهر  معنو  یگریذهن م     ستین یدارد را اول حکم با   یو تو خدا، کی دیشکند،
باش   کی داشته فان.  یعقل خ   یانسان نظر حال   یماد یجوهر ودبه در که یاست،

. دهیا )"ریتصو"انسان  هذ(  ب  ان،یاست شهادت     یماریگناه، از برخاسته مرگ و
ماد   حس د    ینادرست از که کانون    یفرض یدگاهیاست فاصله از روح یخارج

.  ینامتناه تصو  ، چ        یریاست همه با جوهر و ذهن از م   زیوارونه ارائه یوارونه
دهد.

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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صفحه

2022 ،11 سپتامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ماده- موضوع

9.516 :2-8

آ      در خود انعکاس که م  نهیهمانطور ن   یظاهر شما روحان  زیشود، د،یهست یکه
هست   خدا ح.  دیبازتاب حق  ات،یجوهر، الوه    قتیهوش، که عشق تشک  تیو لیرا

م     دهند،یم منعکس او خلقت هنگام.  شوندیتوسط حواس    یو نادرست شهادت که
حقا   یجسمان تابع کن  قیرا واقع   هیتشب نیا م،یعلم بازتاب جا    یو همه در را
.دید میخواه
10.494 :10-14

اله  ن  یپاسخگو شهیهم یعشق . یازهایهمه خوب      بود خواهد و بوده بشر
کن  ستین ع  میتصور اله  یسیکه برا  یقدرت برا    یرا فقط دادن تعداد یشفا

محدود   یبرا ای ینیمع زمان ز   یمدت داد، بشر  یبرا راینشان هر   تیهمه در و
اله   عشق خوب  یساعت، تام   یهمه را .یم نیها کند 

11.578 :5 ،16-18

اله]  .  یعشق نم[    من است من .یشبان خواهم 

روزها     ریخ نًایقی تمام در رحمت پ   یو در در       یعمرم ابد تا و بود خواهد من
آگاه ] .یخانه    ] بود[ ] خواهم ساکن عشق

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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صفحه

2022 ،11سپتامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ماده – موضوع

           . 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


