
صفحه 1 2022 ،18 سپتامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
جوهر- موضوع

.2022، 18یکشنبه ، سپتامبر

جوهر — موضوع

7: 16 ساموئل 1 متن طالیی:

ی نگرد، اما خداوند به دل می که انسان به ظاهر مرای. زندی بی نمندی بی"خداوند چنان که انسان م
نگرد."

21، 20، 4: 5 یوحنا 1•17-15: 2 یوحنا 1پاسخگو خواندن:

 را دوست دارد، محبتای دنی. اگر کساستی را که در دنییزهای و نه چدی را دوست بداراینه دن15
.ستیپدر در او ن

 بلکه ازست،ی از پدر نی هر آنچه در جهان است، شهوت جسم و شهوت چشم و غرور زندگرایز16
جهان است.

 ماند.ی گذرد، اما هر که اراده خدا را انجام دهد تا ابد میو جهان و شهوت آن م17
رهی است که بر جهان چیروزی پنی هر آنچه از خدا زاده شده است بر جهان غلبه دارد و ارایز4

 ما.مانی ایعنی شود، یم
 و مام،ی که پسر خدا آمده است و به ما فهم داده است تا او را که راست است بشناسمی دانیو ما م20

ی جاوداناتی و حیقی حقی خدانی. احی مسیسی در پسر او عی که راست است، حتمیدر او هست
است.

 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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نی. آمدی کوچک، خود را از بت ها حفظ کنیبچه ها21

د درس خطبه

کتاب مقدس

3: 11 انیعبران.1

 ازدهی دیزهای که چی که جهان ها با کالم خدا ساخته شده اند، به طورمیفهمی  ممانی اقیاز طر3
 ساخته نشده اند.شوندی  که ظاهر مییزهایچ

23: 4 یمت.2

 ملکوت رالی و انجدادی  ممی تعلشانی ایسه های و در کندیچرخی  ملی در سراسر جلیسیو ع23
.دادی  مردم شفا مانی را در میماری و هر بیماری و هر بکردی موعظه م

2، 1: 5 یمت.3
 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

33، 26-24، 21-19: 6 یمت.4

 کند، وی فاسد می که پروانه و زنگ زدگیی جاد،ی جمع نکننی زمی بر روی خود گنجیبرا19
 دزدند.ی شکافند و میدزدان در آن م

 وکند،ی  فاسد نمی که نه پروانه و نه زنگ زدگیی جاد،ی جمع کنیی خود در بهشت گنج هایاما برا20
.دزدندی  و نمشکنندی دزدان نم

 آنجا خواهد بود.زی که گنج توست، دل تو نیی جارایز21

 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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 را دوستیگری متنفر خواهد بود و دیکی از ای رای تواند به دو ارباب خدمت کند: زی کس نمچیه24
 به خدا ودی توانی کند. شما نمی مری را تحقیگری چسبد و دی میکیخواهد داشت. وگرنه به 

.دیمامون خدمت کن

ی. و نه برادی چه بنوشای دی که چه بخوردی جان خود فکر نکنی برام،ی گوی من به شما منیبنابرا25
ست؟ی از گوشت و بدن از لباس نشی جان بای. آدی بپوشیزیبدن خود، چه چ

 کنند. امای کنند و نه در انبارها جمع می کارند، نه درو می نه مرای زد،یبه پرندگان هوا بنگر26
د؟یستی بهتر از آنها نیلی شما خای کند. آی مهی شما آنها را تغذیپدر آسمان

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

63: 6 یوحنا.5

 روح است ومی گوی که به شما می ندارد، سخنانی سودچی کند. بدن هی روح است که زنده منیا63
 است.اتیح

4-1: 16 یمت.6

 از آسمان به آنها نشان دهد.ی آمدند و او را وسوسه کردند که نشانه اانی با صدوقزی نانیسیفر1

 آسمان سرخ است.رای هوا خوب خواهد بود زدیی گویاو پاسخ داد و به آنها گفت: هنگام غروب م2

 منافقان، شمای آسمان سرخ و فروکش است. ارای خواهد بود، زندی ناخوشایو صبح امروز هوا3
د؟ی دهصی روزگارk را تشخی نشانه هادی توانی نمای. اما آدی دهصی چهرهk آسمان را تشخدی توانیم

 به آن دادهی نبونسی جز نشان ی نشانه اچی هستند. و هی و زناکار به دنبال نشانه ارینسل شر4
نخواهد شد. و آنها را ترک کرد و رفت.

37-31، 16-14: 7مرقس .7

 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.



صفحه 4 2022 ،18سپتامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
جوهر – موضوع

 ودی از شما به من گوش فرا دهکیو چون همه مردم را نزد خود فرا خواند، به آنها گفت: هر 14
.دیدرک کن

 که از اوییزهای که وارد شدن به او او را نجس کند، بلکه چستی انسان نرونی از بزی چچیه15
.کندی  انسان را نجس مد،یآی  مرونیب

 گوش دارد، بشنود.دنی شنی برایاگر کس16

لی جلیای به درسی سواحل دکاپولانی حرکت کرد و از مدونیو دوباره از سواحل صور و ص31
.دیرس

 کنند کهی داشت. و از او التماس می را نزد او آوردند كه ناشنوا بود و در گفتار او مانعیو كس32
دست خود را بر او بگذارد.

 گذاشت و تف کرد و زبانش را لمسشی جدا کرد و انگشتانش را در گوشهاتیو او را از جمع33
کرد.

 باز شو.یعنی و به او گفت: اففتا، دی کشیو به آسمان نگاه کرد، آه34

 باز شد و رشته زبانش باز شد و به زبان ساده سخن گفت.شی درنگ گوشهایو ب35

 چههر  کرد.ی آنها را سفارش مشتری اما هر چه بند،ی نگویو او به آنها دستور داد که به کس36
 آن را منتشر کردند.شتریب

دنی انجام داده است: او هم کر را به شنی را به خوبزی همه چاو  شدند و گفتند:ری اندازه متحیو ب37
 کند.یو هم الل را به صحبت م

31-27: 9 یمت.8

 پسر داوود،ی کردند و گفتند: اهی به دنبال او رفتند و گرنای از آنجا رفت، دو مرد نابیسیو چون ع27
به ما رحم کن.

ی که من مدی کنی باور مای به آنها گفت: آیسی نزد او آمدند و عنایو چون به خانه آمد، مردان ناب28
 خداوندا.ی کار را انجام دهم؟ آنها به او گفتند: آرنیتوانم ا

 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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 شما باشد.مانیسپس چشمان آنها را لمس کرد و گفت: بر حسب ا29

 کس آن راچی که هدی سخت به آنها دستور داد و گفت: مراقب باشیسیو چشمانشان باز شد. و ع30
بداند.

اما آنها چون رفتند، شهرت او را در تمام آن کشور گسترش دادند.31

48-43: 8لوقا .9

کی چی خود را صرف پزشکان کرده بود، از هی داشت و تمام زندگی که دوازده سال خونیو زن43
.افتی یشفا نم

پشت سر او آمد و لبه لباس او را لمس کرد و فوراً خون او قطع شد.44

 که با او بودندی مرا لمس کرد؟ چون همه انکار کردند، پطرس و کسانی گفت: چه کسیسیو ع45
 مرا لمسی که چه کسییگوی  و مدهندی  تو را ازدحام کرده و تو را فشار متیگفتند: استاد، جمع

کرد؟

 رفته است.رونی از من بلتی که فضدانمی  مرای مرا لمس کرده است، زی گفت: کسیسیو ع46

 در برابر او افتاد و در حضور همه مردم به اوو,  لرزان آمدست،ی که پنهان ندیو چون زن د47
 است.افتهیگفت که چرا او را لمس کرده است و چگونه فوراً شفا 

 است. در آرامش باش.دهی تو را شفا بخشمانتیو به او گفت: دخترم، آسوده باش. ا48

1،2: 8 انیروم.10

 هستند، که نه بر اساس جسم، بلکه بریسی عحی که در مسی کسانی برایتی محکومچیپس اکنون ه1
.ستی کنند، نیاساس روح رفتار م

 گناه و مرگ آزاد ساخته است.عتی مرا از شریسی عحی در مساتی قانون روح حرایز2

 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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علم و بهداشت

1.275 :20-24

 دهد که همه ذهن است،ی نازل شد، به وضوح نشان می همانطور که به درک معنو،ی الهعهیمابعدالطب
 همه قدرت، همه حضور، همه علم. ازیعنیو ذهن، خدا، قادر مطلق، همه جا حضور، علم مطلق است، 

 ذهن هستند.ی تجلتی رو همه در واقعنیا

2.310 :29-31

 آنصی قادر به تشخی ذهن روح است که حس مادرای شود، زی نمدهی دیذهن خداست و خدا با حس ماد
.ستین

3.277 :24-32

ی بلکه مفهومست،ی نی الهی روح است. عدم شباهت روح ماده است و مخالف امر واقعیقلمرو امر واقع
ی در هر عبارتیری گجهی اشتباه در مقدمه منجر به اشتباه در نتنی است. اهیانی بی است. ماده خطایانسان

ست،ی نری فناناپذمی کنور باای میی بگومی توانی که در مورد ماده نمیزی چچی شود. هی شود که وارد میم
 اشتباهشهی همبا،ی زی گاه،ی مفهوم انسانکی است، ی فاندهی پدکی نی است و بنابرای ماده زمانرایز

است.

17-10 ، فقط 8: 4.479

 بوای احساس کند، بشنود، بچشد، ند،ی تواند ببیماده نه خود موجود است و نه محصول روح. ... ماده نم
 و نه خود را درک کند. بهندی تواند خود را احساس کند، نه خود را ببی - نه مست،یکند. خودآگاه ن

 از ماده رای شناختچی و ماده هدی دهد، برداری ملی ماده را تشکی را که خود فرضیاصطالح ذهن فان
ی شنود، احساس می مند،ی بی را میکیزی از حواس فکی چی همی خوانی که ما مرده میزی چایندارد. آ

 کند؟ی استفاده مایکند 

5.279 :22-29

 است که ذهن دریستی باور پانتئنی آلوده به اشی کم و بی بشری از فلسفه، آموزه و پزشکیستمیهر س
 تنها ازی و علمی منطقجهی نتکی منافات دارد. حی و استدالل صحی با وحدهی عقنیماده وجود دارد. اما ا

 ذهن.یعنی ،یینها به تیکی وجود ندارد، ماده و ذهن، بلکه هی شود که دو پای حاصل می آگاهقیطر

6.586 :3-4

 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 بلکه ذهنی - نه مادی معنوصیچشم ها. تشخ

7.585 :1-4

.ی بلکه درک معنو،ی به اصطالح حواس جسمانیگوش ها. نه اندام ها

.(18: 8" )مرقس د؟ی شنوی نمد،ی گفت: "گوش داری با اشارهk به ادراک روحانیسیع

8.210 :5-16

 شده اند، کهانی بیسی است. آنها در تظاهرات عصی قابل تشخی با حس معنوتیحیاصل و اثبات مس
 که نابودی دشمننیآخر" و نابود کردن مرگ، های  راندن بدرونی بماران،ی بی - با شفادهدی نشان م

 آن.نی او به ماده و به اصطالح قوانیتوجهی - ب"خواهد شد

 را شفاضانی است، مرافتهی ی انسان تجلقی از طرشهی همی روح و صفات آن برانکهی با علم به ااستاد
ی ذهن الهی عمل علمبی ترتنی و بددی لنگان را پاها را بخش،یی را شنواانی ناشنوانا،ی را بانینایداد، ناب

.یرا بر ذهن و بدن انسان آشکار ساخت. و درک بهتر روح و رستگار

9.486 :23-26

 وتی توان از دست داد. واقعی انسان جاودانه است. آنها را نمی همه حواس روح،یی شنوا،یینایب
 آنها.ی رو ماندگارنی آنها در روح و درک است، نه در ماده - از ایجاودانگ

10.487 :6-12

 از ازشی بی ذهنی قوای دائمنی است. در تمری از مادشتری بی معنودنی و شندنی در دتیحیمس
نی ماند. درک ای می که ذهن باقی توانند گم شوند، در حالیدست دادن آنها، علم وجود دارد. آنها نم

.رد را تکرار خواهد کی داد و شگفتیی شنواانی و ناشنوایینای بانینای به نابشیامر قرنها پ

11.86 :1-9

قی تنها از طرقی تحقنی انکهی مرا لمس کرد؟" شاگردانش با فرض ای: "چه کسدی بار پرسکی یسیع
گرانی همانطور که د،یسی انجام شده باشد، پاسخ دادند: "انبوه تو را ازدحام کرده است." عیکیزیتماس ف

 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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 خواهد. بای مک است که لمس او کمی بلکه ذهن فانست،ی موضوع مهم ننی دانست که ای دانستند، مینم
 اوتی معنو،ی تماس ذهننی او از اعی پاسخ داده شد. درک سرماری زن بکی مانیتکرار پرس و جو، به ا

 بودن آنها را آشکار کرد.یرا نشان داد. تصور نادرست شاگردان از آن، ماد

12.269 :21-28

ی و شرط بر آموزه هادی رو، من خود را بدون قنی. از ای نه مطلق است و نه الهیشهادت حواس ماد
 وجود ندارد. تمامگری دی هاهی گذارم. پای و شهادت علم ذهن مامبران،ی رسوالن او، پ،یسیع
ی مادس حواقی بر دانش به دست آمده از طری تا حدای که به طور کامل ییستم های - سگری دیستم هایس

 صخره ساخته شده اند.ی که رویی نه خانه هاخورند،ی  هستند که توسط باد تکان مییهای  هستند - نیمبتن

13.95 :28-3

 رای هستقی حقاkی. حس مادندی بی در خواب است و ساعت ها را در خواب میجهان در گهواره کودک
 از حس گناهی به آرامتی برد. بشری می ابدقتی انسان را به حقی آگاهی کند; اما حس معنویآشکار نم

ری را با زنجتیحی جهان مسز،ی درست همه چیریادگی به لی کند. عدم تمای مشرفتی پیبه درک معنو
 بندد.یم

14.205 :7-12 ،15-21 ،32-3

 و مرگ مخلوقات خداوند هستند، چهیماری وجود دارد و گناه، باتی در ماده حنکهی اعتقاد به ایخطا
 و نه احساس دارد و باوراتی که ماده نه هوش و حدی توان فهمی می شود؟ چه زمانی آشکار میزمان

مخالف منشأ همه رنج هاست؟

 که مه های شر، هوشمند باشد(، تنها زمانای ری خی تواند برای باور که ماده منی در اشتباه )خطا در اما
ی عملای ی را در سخنی الهری شوند که تصوی نازک می که مه ها به قدری زمانای شوند، یپراکنده م

 وی است، - برتریقع وادهی اانگری. که بمینی از خدا ببی روشنی نگاه هامی توانی مم،ی کنیدرک م
 بودن شر.ی واقعری و غیستی خوب، نتیواقع

می جز او داشته باشیگری ذهن دمی توانی نمم،ی کنی کامالً درک متی که ما رابطه خود را با الوهیهنگام
ای از وجود ماده ی آگاهچی و ه،ی از زندگیگری حس دچی ه،یگری دقتی حقای عشق، حکمت چی- ه

خطا.

15.21 :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 پیاگر شاگرد از نظر روح
 خواهد بود و هری نگرد. اگر صادق باشد، از همان ابتدا جدی روح مری فنا ناپذیزهایشود و به چ

.اند برسانی خود را به پاری مسی آورد تا سرانجام با شادی درست به دست مری در مسیروز اندک

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 یkا اعمkال اعضkkای کلیسkای مkادر را تحریkkک
کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشkر حکkومت می کنkد. و یkک دانشkمند مسkیحی امکانkات شkیرین

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

 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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این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهkkنی تهkkاجمی دفkkاع
بkkا کارهkkای او کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبkkال خkkدا ، رهkkبر خkkود و بشkkر فرامkkوش نکنkkد.

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


