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.2022، 25 یکشنبه ، سپتامبر

تیواقع — موضوع

6: 4کورنتیان  2 متن طالیی:

 است تا نور معرفتدهی ما درخشی بدرخشد، در دلهایکی که به نور فرمان داد تا از تاریی خدارایز"
" ببخشد.حی مسیسیجالل خدا را در چهره ع

15-9: 2 کورنتیان 1پاسخگو خواندن:

 و به قلب انسان وارد نشده است ،دهی و گوش نشندهیاما همانطور که نوشته شده است ، چشم ند9
 که او را دوست دارند آماده کرده است.ی کسانی که خدا براییزهایچ

 کند ،ی می را بررسزی روح همه چرایاما خدا آنها را با روح خود بر ما آشکار کرده است ، ز10
 خدا.قی عمیزهایبله ، چ

 خداوندی داند ، مگر روح انسان که در اوست؟ حتی انسان را مکی یزهای چی چه کسرایز11
 داند.ی جز روح خدا نمزی را نیگری دیزهایچ

 را که آزادانهییزهای چمی ، بلکه روح خداست. تا بتوانمی نکرده اافتیاکنون ما روح جهان را در12
.میاز طرف خدا به ما داده شده است بشناس

 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 2 2022 ،25سپتامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
تیواقع – موضوع

 آموزد ، بلکه روحی که خرد انسان می ، نه با کلماتمی کنی صحبت مییزهای در مورد چزیما ن13
ی با معنوی امور معنوسهی دهد. مقای ممیالقدس به آنها تعل

 او حماقت هستند. اوی آنها برارای کند ، زی نمافتی روح خدا را دریزهای چیعیاما انسان طب14
 داده شده اند.صی تشخی آنها از نظر روحانرای تواند آنها را بشناسد ، زینم

ی قضاوت نمچکسی کند ، اما خود او از هی را قضاوت مزی است همه چی که روحانیاما کس15
شود.

د درس خطبه

کتاب مقدس

17 :1 عقوبی.1

 ویری پذریی شود که نه تغی از باالست و از پدر نورها نازل می کاملهی و هر هدکوی نهیهر هد1
 عطف نزد اوست.هینه سا

23(، یسی)ع17 :4 یمت.2

 است.کی ملکوت آسمان نزدرای زدی شروع به موعظه کرد و گفت: توبه کنیسیاز آن زمان ع17

 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

45-43، 20، 8، 3-1: 5متی .3
و چون جمعیت را دید ، به کوهی باال رفت و هنگامی که قرار گرفت ، شاگردانش نزد او آمدند:1

و دهان خود را باز کرد و به آنها تعلیم داد و گفت:2

 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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خوشا به حال فقرا از نظر روح ، زیرا ملکوت آسمان از آن آنهاست. 3

خوشا به حال دلهای پاک ، زیرا آنها خدا را خواهند دید.8

 نباشد، هرگز بهشتری بانیسی که اگر عدالت شما از عدالت کاتبان و فرمیگوی  به شما مرایز20
 شد.دیملکوت آسمان وارد نخواه

 خود را دوست بدار و از دشمن خود متنفر باش.هی که گفته شده است، همسادی ادهیشن43

 کنند برکتی منی آنها را که شما را نفرد،ی: دشمنان خود را دوست بدارمی گویاما من به شما م44
تی که شما را مورد آزار و اذی کسانی و برادی کنیکی که از شما نفرت دارند نی به کساند،یده

.دی دهند دعا کنیقرار م

 و برکندی  طلوع مکوی خود را بر شرور و ندی او خورشرای زدی خود باشیتا فرزندان پدر آسمان45
.باردی عادالن و ظالمان باران م

33، 32(، دیری )بگ25، 21-19: 6متی .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

. و نهدی نوشی چه مای دی خوری ، چه مدی خود فکر نکنی زندگی ، برامی گوی من به شما منی بنابرا25
ست؟ی از لباس نشی از گوشت و بدن بشی بی زندگای. آدی پوشی بدن خود ، آنچه را میهنوز برا

 داند که شما به همهی شما می پدر آسمانرای هستند.( ززهای چنی به دنبال همه اانیهودیری غرای)ز32
.دی دارازی نزهای چنیrrا

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

 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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13، 10-5: 8متی .5

 نزد او آمد و او را التماس کرد.یقی به کفرناحوم وارد شد، صدیسیو چون ع5

 و به شدت عذاب دارد.دهیو گفت: پروردگارا، بنده من فلج شده در خانه دراز کش6

 به او گفت، من خواهم آمد و او را شفا خواهم داد.یسیو ع7

 بلکه فقط کلمه را،ییای سقف من بری که تو زستمی ننی اقیصدار پاسخ داد و گفت: خداوندا، من ال8
.افتیبگو و بنده من شفا خواهد 

 برو ومی گوی مرد منی دست خود دارم. به اری زی تحت فرمان هستم و سربازانی من مردرایز9
 دهد.ی کار را بکن و او آن را انجام منی. و به بنده من ادی آی و او مای بیگری رود. و به دیاو م

 نه، نه، درم،یگوی  به شما می گفت: »به راستروانشی تعجب کرد و به پد،ی را شننی ایسی عیوقت10
 نکرده ام.دای پی بزرگنی به ایمانی الیاسرائ

 شود. و بنده او درنی چنزی با تو ن،ی آوردمانی گفت: برو. و همانطور که اری به صدیسیو ع13
.افتیهمان ساعت شفا 

5-1: 18متی .6

ست؟ی در ملکوت آسمان کنی آمدند و گفتند: بزرگتریسیدر همان زمان شاگردان نزد ع1

 آنها قرار داد ،انی را نزد خود فرا خواند و او را در می طفل کوچکیسیو ع2

 ، به ملکوتدی و مانند فرزندان کوچک نشودی نشولی ، اگر تبدمی گوی به شما میو گفت: به راست3
 شد.دیآسمان وارد نخواه

 است.نی کودک کوچک فروتن کند ، در ملکوت آسمان بزرگترنی هرکس خود را مانند انیبنابرا4

 است.رفتهی شود ، مرا پذرای را به نام من پذی کودک کوچکنیو هر کس چن5

21، 20: 17لوقا .7

 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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 ، آنها پاسخ داد ودیای بدی خدا بای که پادشاهی خواسته شد ، هنگامانیسی که او از فریو هنگام20
 خدا با مشاهده نخواهد شد:یگفت ، پادشاه

 خدا در درون شماست.ی ، پادشاهنکی ، ارای ، در آنجا! زای! نجای ، اندی گوی از آنها نمکی چیه21

8)مانند(، 7(، 3 )به 5، 1: 10متی .8

و چون دوازده شاگرد خود را نزد خود خواند، به آنها قدرت داد تا در برابر ارواح ناپاک، آنها را1
 را شفا دهند.یماری و هر گونه بیماری کنند، و هر گونه برونیب

چی و به هدی نروانیهودیری دوازده نفر را فرستاد و به آنها امر کرد و گفت: به راه غنی ایسیع5
.دی وارد نشوانی از سامریشهر

 است.کی ملکوت آسمان نزددیی و بگودی موعظه کند،ی روی چون م…7

:دی کنرونی را بنیاطی شد،ی مردگان را زنده کند،ی را پاک کنانی جذامد،ی را شفا دهمارانیب8
.دی بدهگانی راد،ی کرده اافتی درگانیرا

39-37، 35، 28: 8 انیروم.9

 که بر اساس هدف اوی کسانی آنها که خدا را دوست دارند، برای برازی که همه چمی دانیو ما م28
 است.ریخوانده شده اند، با هم در جهت خ

ای ،ی قحطای جفا، ای ،یشانی پرای بت،ی مصای جدا خواهد کرد؟ آحی ما را از عشق مسیچه کس35
ر؟ی شمشای خطر، ای ،یبرهنگ

.می هستشتری به واسطه او که ما را دوست داشت، فاتحان بزهای چنینه، ما در همه ا37

 نه فرشتگان، نه حکومت ها، نه قدرت ها، نه،ی من متقاعد شده ام که نه مرگ، نه زندگرایز38
نده،ی آیزهای حاضر و نه چیزهایچ

 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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 تواند ما را از محبت خدا که در خداوند مای نمیگری موجود دچینه ارتفاع و نه عمق و نه ه39
 است جدا کند.یسی عحیمس

علم و بهداشت

1.587 :25-27

 روحی سعادت فضات؛ی; معنوی سلطنت روح؛ حکومت بر اساس اصل اله؛یبهشت. هارمون

2.291 :13-18

 است که در آن همه مظاهر ذهن هماهنگ و جاودانهی الهی حالت ذهنکی بلکه ست،ی محل نکیبهشت 
 »ذهن پروردگار« است. "،ی ندارد، بلکه دارای و انسان از خود عدالتستی گناه در آنجا نرایاست، ز

.دی گویهمانطور که کتاب مقدس م

3.242 :9-14

 دهد.ی راه را به ما نشان منی ای در علم الهحی و مس،ی راه به بهشت وجود دارد، هماهنگکیفقط 
 ازیگری دی آگاهچی خدا و انعکاس او، هر،ی - به جز خمی را نشناسیگری دتی واقعچی است که هنیا

.می و برتر از به اصطالح درد و لذت حواس باشم،ی نداشته باشیزندگ

4.275 :10-24

 هر آنچه واقعاًی با حساب کردن خدا به عنوان اصل الهدی و نظم وجود در علم آن، باتی درک واقعیبرا
 کتابی شوند - و نام های مبی ترکیکی عشق، به عنوان قت،ی حق،ی. روح، زندگدیهست شروع کن

.ت علت و معلول از آن خداس،ی جاودانگ،ی خدا هستند. همه جوهر، هوش، حکمت، هستیمقدس برا
چی. هستی جز حکمت او نی حکمتچی عشق. ه،ی الهیتناهی اصل الی صفات اوست، مظاهر ابدنهایا

چی. هستی نی الهی جز زندگی ای زندگچی هست،ی نی دوست داشتنی عشقچی هست،ی درست نیقتیحق
 کند.ی که خدا عطا میری اما خست،ی نیریخ

 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

10 )از آنجا که( -7: 5.339

 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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 همهیی. خدا، روح، به تنهاستی شباهت او نی بی برایی است، جازی که خداوند همه چییاز آنجا
 تواندی است و نمی واقعری غر،ی مخالفتr با خلی شر به دلنی. بنابرادی نامکی و آن را ندی را آفرزیچ

محصول خدا باشد.

6.130 :9-14

 و اثبات شود، همهدهی فهمی - اگر علم، وقتست،ی عاقالنه ن،ی کامل با خدا، اصل الهی در هماهنگدیترد
 فرضنی از ارای که خدا قادر مطلق است. زدی کنی شما اعتراف مرای برد، - زی منیاختالفات را از ب

 آن قدرت همه جانبه دارند.نیری شیهای  و همخوانیکی که نشودی  مجهینت

7.323 :24-6

 کند، همه گناهان وی را غارت میروزی دهد، قبر پی و عشق را می زندگی خدا درک واقعی واقعدهیا
 کند.ی را نابود میری برد، و فناپذی منی را از بگری دیتوهم وجود ذهن ها

 آرام و کوچک«ی »صدانی شود. ای نمدهی شود دی که احساس می به اندازه اتیحی علم مسراتیتأث
ی و باالتر ممی دهی به آن گوش مای می شوی گفته دور منی از اای. ما کندی  مانی است که خودش بیقتیحق
شرفتهی پدهی ایرای فکر را پذد،ی جدی کودک کوچک و ترک کهنه براکی شدن به لی به تبدلی. تمامیرو

عی به تسرلی تمانی شدن آنها، - ادی ناپددنی از ترک نقاط عطف کاذب و لذت دی کند. خوشحالیم
 است. "خوشا به حال پاک دالن،شرفتی بر پیلی حس و نفس دلبی کند. تهذی کمک میی نهایهماهنگ

."دی آنها خدا را خواهند درایز

8.322 :26-5

ی وقفه ما را مانند کودکانی ها و مصائب بیدی ناامزی مفروض ماده و ناتی اعتقاد به حزیتجارب ت
نی. بدون امی کنی می در علم الهی زندگیریادگی اندازد. سپس شروع به ی میخسته به آغوش عشق اله

 ازیی آسانتر از رهاقتی حقی" آرزو؟ی کندای خدا را پی توانی با جستجو مای گرفتن، "آریروند از ش
یحی توانند از علم مسی باشند، اما نمتیحی ها ممکن است به دنبال درک علم مسیخود از خطا است. فان

 ترک هری نزاع عبارت است از تالش برانی آنها استخراجr کنند. ای وجود را بدون تالش براقیحقا
.ری جز خیگری دینوع خطا و داشتن آگاه

9.122 :1-7

 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.
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جادی از اختالف ای حکومتنی و بنابراکند،ی  را معکوس می هستی اغلب علم واقعیشواهد حواس جسمان
 که به،ی بزرگ زندگقی. اما حقادهدی  و مرگ اختصاص میماری را به گناه، بی - قدرت ظاهرکند،ی م

ی مالفت آنها مخنی دهند، با شاهدان دروغی سه گانه خطاهاr را شکست منی شوند، ای درک میدرست
.نی زمی بر روی هماهنگی کنند - سلطنت واقعی آسمان را آشکار میکنند و پادشاه

10.248 :12-4

 آورد تا تصور خود را کامل کند. همه ما مجسمهی میمجسمه ساز از سنگ مرمر به مدل خود رو
. مدل قبل ازمی کنی فکر می و اسکنه سازی قالب سازم،ی کنی در اشکال مختلف کار مم،یساز هست
 ران آای آد؟ی ارفتهی را پذی فانی الگوای رنج است؟ آای غم، گناه ،ی نقص، شادای آست؟ی چیذهن فان

.دی شوی مری سپس در کار خود توسط مجسمه سازان شرور و اشکال وحشتناک تسخد؟ی کنی مریتکث
جهی دارد. نتی جهان مدام آن را در برابر نگاه تو نگه مد؟ی شنوی ناقص نمی الگوتی از تمام بشرایآ
 ودی خود را محدود کنی کار زندگد،ی کنیروی پن تریی پای از آن الگوهادیتوانی  است که شما منیا

.دیری ماده را در تجربه خود بپذی شکل مدل هاریی و تغیه ایطرح زاو

.می و سپس به آن سمت برومی نگاه خود را در جهت درست بچرخاندی مشکل، ابتدا بانی رفع ایبرا
ی وگرنه هرگز آنها را در زندگم،ی و مدام به آنها بنگرمی بسازشهی را در اندی کاملی الگوهادیما با

ت،ی قدوس،ی رحمت، عدالت، سالمت،یکی ن،ی خودی ساخت. بگذار بمی نخواهبی بزرگ و نجیها
دی تا سرانجام ناپدابدی و مرگ کاهش یماریعشق - ملکوت آسمان - در درون ما حاکم شود و گناه، ب

شوند.

 ناقص وی از مدل هام،ی را کنار بگذاری بر شهادت حسی مبتنیه های همه نظرم،یری علم را بپذدییایب
 کامل داشتهیکی ذهن، و آن کی خدا، کی ما دی اجازهr دهنی. و بنابرامی دست بکشی واهیآرمان ها

 کند.ی مدی خود را تولی برتری که الگوهامیباش

25 )مانند( - 20 : 11.339

ی مادی هاهی شده است، نظرمی تسلتی از الوهی تری معنودهی روم بت پرستان به اریهمانطور که اساط
 بهیماری ب،ی خود را به نامتناهی جای که متناهی خواهند شد، تا زمانمی تسلی معنوی هادهی به ازیما ن

.«ت. همانطور که در بهشت اسدیای بنی خدا در زمیسالمت، گناه به تقدس، و پادشاه

12.202 :17-23

 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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 راهرای. زدی آی منی زمی ملکوت خدا روی شود، وقتی مادی کم شدن، زی ما به جایارتی زیروزها
انیپای  بیت های خطا و ظرفتی محدودینی و تجربه زمشودی  می منتهی مرگ به زندگیراست به جا

.دهدی  منی که در آن خداوند به انسان سلطه بر تمام زمسازد،ی  را آشکار مقتیحق

13.573 :29-2

چی هگری ظاهر خواهد شد. دی و به نحوی حتماً زمانی هستتی واقعنی که ازی رنجور عزیدلت بخوب
 سخناند،ی خوانی را منی که ای وجود نخواهد داشت و تمام اشک ها پاک خواهند شد. هنگامیدرد

کی ی معنوی آگاهنی انی خدا در درون شماست." بنابرای: "پادشاهدیاوری را به خاطر بیسیع
 است.ی فعلانامک

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 یrا اعمrال اعضrrای کلیسrای مrادر را تحریrrک
کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشrر حکrومت می کنrد. و یrک دانشrمند مسrیحی امکانrات شrیرین

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 ذهrrنی تهrrاجمی دفrrاع
بrrا کارهrrای او کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبrrال خrrدا ، رهrrبر خrrود و بشrrر فرامrrوش نکنrrد.

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


