
صفحه 1 2022 ،4 سپتامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
بشر- موضوع

.2022، 4  یکشنبه ، سپتامبر

بشر — موضوع

20: 6 قرنتیان 1 متن طالیی:

."دی کنلی پس خدا را در بدن و روح خود که از آن خداست تجلد،ی شده ادهی خریی به بهارای"ز

25، 22، 21، 14-12: 1 یعقوبپاسخگو خواندن:

 رااتی شود، تاج حشی که او آزمای هنگامرای کند، زی که وسوسه را تحمل میخوشا به حال کس12
 خواهد کرد.افتیکه خداوند به دوستدارانش وعده داده است، در

 وسوسهی خدا با بدرای من از طرف خدا وسوسه شده ام زدی شود نگوی وسوسه می کس وقتچیه13
 کند.ی را وسوسه نمی شود و کسینم

 شود.ی شود وسوسه می شود وسوسه می از شهوت خود دور میاما هر کس وقت14
 شمای خورده را که قادر است جانهاوندی و کالم پدی را کنار بگذارطنتی و زائد شیدیپس هر پل21

.دیری بپذیرا نجات دهد، به نرم

.دی دهی مبی و نه تنها شنونده، که خود را فردیاما شما عمل کننده کالم باش22

 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 ،4 سپتامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
بشر – موضوع

 بلکهست،ی شنونده فراموشکار نرای نگاه کند و در آن ادامه دهد، زیاما هر که به قانون کامل آزاد25
 مرد در عمل خود برکت خواهد داشت.نیانجام دهنده کار است، ا

د درس خطبه

کتاب مقدس

(1 )به 31، 27: 1 شیدایپ.1

.دی. نر و ماده آنها را آفردی به صورت خدا او را آفرد،یپس خدا انسان را به صورت خود آفر27

 خوب بود.اری بسنکی و ادیو خدا همه آنچه را ساخته بود د31

17، 14، 13، 3-1: 20خروج .2

 سخنان را گفت و گفت:نیو خدا همه ا1

 آوردم.رونی بی مصر و از خانه بندگنی هستم که تو را از سرزمتی خداهوهیمن 2

 داشت.ی نخواهیگری دیتو جز من خدا3

ی بکشدیتو نبا13

.دی مرتکب بشوانتیdd خدیشما نبا14

 نه گاو او، نهزش،ی غالمش، نه کننه  طمع مکن،هی طمع مکن، به زن همساهیddبه خانه همسا17
 توست.هی که مال همسایزیاالغش، و نه چ

27، 26، 15، 14، 6-2: 11 ساموئل 3.2

 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



صفحه 3 2022 ،4 سپتامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
بشر- موضوع

 رایو در شب شد که داوود از رختخواب برخاست و بر بام خانه پادشاه رفت و از پشت بام زن2
 بود.بای زاری. و زن بسدیشوی که خود را مدید

یتی هیای زن اورام،ی بطشبع، دختر النی اای گفت: آیکی کرد. و قیو داود فرستاد و از زن تحق3
ست؟ین

ی او از ناپاکرای. زدیو داود قاصدان فرستاد و او را گرفت. و او نزد او آمد و او با او دراز کش4
خود پاک شد و به خانه خود بازگشت.

و زن حامله شد و فرستاد و داود را خبر کرد و گفت: من باردارم.5

 را نزد داودای اوروآبی من بفرست. و ی را برایتی های فرستاد و گفت: »اوروآبیو داود نزد 6
فرستاد.

 فرستاد.ای نوشت و به دست اوروآبی به یو صبح شد که داوود نامه ا14

 تا اودیdd کنیری و از او کناره گدی را در خط مقدم جنگ داغ قرار دهایو او در نامه نوشت: اور15
.ردیشکست بخورد و بم

 شوهرش ماتم گرفت.ی مرده است، براای که شوهرش اوردی شنایو چون زن اور26

 اوی داوود فرستاد و او را به خانه خود آورد و او همسر او شد و براد،ی رسانیو چون عزا به پا27
 کرد.نی که داوود کرده بود، خداوند را خشمگی. اما کاردیی زایپسر

23: 4 یمت.4

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

2: 5 یمت.5

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

 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 ،4 سپتامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
بشر – موضوع

13 )به:(، 9: 6 یمت.6

 نام تو مقدس باد.،ی: پدر ما که در آسماندی دعا کنبی ترتنیپس به ا9

 و قدرت و جالل تا ابداالبادی پادشاهرایو ما را به وسوسه نکش، بلکه ما را از شر نجات ده، ز13
نیاز آن توست. آم

11-2: 8یوحنا .7

صبح زود او دوباره به معبد آمد و همه مردم نزد او آمدند. و نشست و به آنها تعلیم داد.2

و کاتبان و فریسیان زنی را گرفتند که در زنا به سر می برد. و وقتی او را در وسط قرار دادند ،3
 
آنها به او گفتند ، استاد ، این زن در عمل زنا گرفتار شد.4
 
اکنون موسی در شریعت به ما دستور داد که چنین افرادی را سنگسار کنند: اما تو چه می گویی؟5

آنها این را گفتند و او را وسوسه کردند تا مجبور شوند او را متهم کنند. اما عیسی خم شد و6
انگشت خود را روی زمین نوشت ، گویی که آنها را نشنیده است.

پس وقتی آنها از او سال کردند ، او بلند شد و به آنها گفت: هر که در بین شما گناه دارد ،7
بگذارید اول به او سنگی بزند.

و دوباره خم شد و روی زمین نوشت.8

و آنهایی که آن را شنیدند ، و وجدان خود را محکوم کردند ، یکی از یکی ، از بزرگتر ، تا 9
آخرین نفر ، یکی یکی بیرون رفتند.

وقتی عیسی بلند شد و دیگری را جز آن زن ندید ، به او گفت: ای زن ، آن ادعای تو كجا هستند؟ 10
آیا هیچ کس تو را محکوم نکرده است؟

او گفت ، هیچ مردی ، پروردگار. عیسی به او گفت ، من تو را محکوم نمی کنم: برو و دیگر 11
گناه نکن.

19: 6 قرنتیان 8.1

 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 ،4 سپتامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
بشر- موضوع

 و از آن خوددی که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و از خدا داردی دانی نمای آ؟یچ19
د؟یستین

23-19، 1: 5 انیگاالت.9

ی بندگوغی و دوباره گرفتار دیستی آن ما را آزاد کرد، محکم بالهی به وسحی که مسیپس در آزاد1
.دینشو

 فحشا،،ی هستند. زنا، زنا، ناپاکنهایاکنون اعمال جسم آشکار است که ا19
 خشم، نزاع، فتنه، بدعت،د،ی نفرت، اختالف، تقل،ی جادوگر،یبت پرست20

 همانطور که درم،یگوی  و امثال آن ها که قبالً به شما مهای اشی عها،ی حسادت ها، قتل ها، مست21
 وارث ملکوت خدا نخواهنددهند،ی  را انجام میی کارهانی که چنی به شما گفته ام، کسانزیگذشته ن

بود.

 است،یکی ن،ی نرم،ی صلح، بردبار،یاما ثمره روح عشق، شاد22

 وجود ندارد.ی قانونچی هنانی اعتدال: در برابر ا،ی فروتنمان،یddا23

علم و بهداشت

1.516 :19-21

 کند.ی دارد و منعکس ماری را در اختنی خدا بر تمام زمتی شده است، حاکمدهیddانسان که به مثابه او آفر

2.519 :3-6

 نشأتده،یی زای روحاننشی آفررای باشد، زنی از اری تواند غی بود. چگونه او میd از کار او راضتیddالوه
 او بود؟ری نامحدود و خرد فناناپذی دارشتنیگرفته از خو

3.102 :9-11

 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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 قدرتنی نماد ارکی وجود دارد، جاذبه روح. نشانه رفتن سوزن به سمت تی جاذبه واقعکیفقط 
 است.ی جاذبه خداوند، ذهن الهای ریفراگ

19( -یسی )از ع14، 6-13: 4.337

ی با اصل خود، عشق الهدی انسان با،ی سعادت واقعی اسارت است. براست،ی سعادت نییحس گرا
ی انسان در درجه ا،ی باشد. بر اساس علم الهحی مطابق با پدر و مطابق با مسدیهماهنگ شود. پسر با

در کند، ی انسان را هماهنگ و جاودانه می هستقتی دهد. حقی که او را شکل میکمال است که ذهن
 و ناسازگارd است.ی که خطا فانیحال

 تواندی کس جز افراد پاک دل نمچی دهد که هی نشان میحی دهد، علم مسی ممی تعللی که انجهمانطور
 دری است که زندگی خود کامل است. و کمال نظم موجودات آسمانی. انسان به نسبت پاکندیخدا را بب

 دهد.ی را نشان می زندگی آرمان معنوح،یمس

5.272 :19-27

 مسخرهجی روزمرهd است، بر خالف نتای کردن زندگیحی و مسشهیdd به انددنی بخشتی معنونیا
اتی نفسانینیdd و جاذبه زمی نزولیش های است، در مقابل گرای عفاف و پاکنی. ایهولناک وجود ماد

یحی علم مسی هایروزی. پکندی  مدیی را تأتیحی و عملکرد علم مسی منشأ الهقتاًی که حقهای و ناپاک
ی و مرگ منتشر میماری خطا و شر ثبت شده است که از آن اعتقادات ناگوار گناه، بیدر نابود

شود.

6.51 :28-32

 خودخواه را از او متنفر ساخت.ستیالی جدا کرد و ماتراتی او را از نفسانتی خود بود. معنوی بیسیع
 کند و مردگان رارونی را شفا دهد، شر را بمارانی را قادر ساخت که بیسی بود که عتی معنونیاما ا

زنده کند.

7.85 :24-27

 او بهی. فشارهای بود تا معنواتی به دنبال مادشتری دانست و بی و زناکار مری نسل را شریسیع
 تند بود، اما الزم بود.سمیddالیماتر

4( - تیحی )مس1: 8.11

 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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 مشخص کرد. هنگام بخشش زن زناکارزی بخشش را نطی ما را ببخش"، شرای "قرضها،یسی عیدعا
 گناه مکن.گریگفت: برو و د

9.51 :19-27

گرانی که انجام داد و به دیی انجام کارهاقی نجات همه ما بود، اما فقط از طرینمونه کامل او برا
 خود بود. او در تمامی نبود، بلکه نشان دادن اصل الهیآموخت. هدف او از شفا تنها بازگرداندن سالمت

 شکنجه گران اوزهی گرفت. انگی و عشق الهام مقتی داد از خدا، از حقی گفت و انجام میآنچه م
 عشق بود، که،ی الهی شد، اما هدف اصللی تحمی جسمانیسیغرور، حسادت، ظلم و انتقام بود که بر ع

 کرد.یاحساسات آنها را سرزنش م

بل مخ 1-2: 10.201

 و مرگ نشانیماری گناه، بی است که با نابودیقتی که تاکنون موعظه شده است، حقی موعظه انیبهتر
 محبت در ما برتر خواهدکی که نی دانستن انی موضوع و همچننی با دانستن ایسیداده شده است. ع

 تواند به دو ارباب خدمت کند."ی کس نمچی ما را خواهد داشت، گفت: "هی زندگیبود و رهبر

یزهای سازد که در او چی مدی جدی موجودقتی. حقمی غلط بنا کنی هاهی راحت بر پاالی با خمی توانی نمما
 کاذب، نفرت، ترس، همهی اشتها،ی خودخواهاق،ی شود". اشتی نو مزی گذرد و "همه چی میمیقد

.ریdd وجود با خداست، خی و فراوانتی معنومیdd تسلات،ینفسان

 خطادی کرد. اجازهd دهی آنها را خالدیdd. ابتدا بامی را که قبالً پر شده اند پر کنیی ظرف هامی توانی نمما
 در آغوشکی خود را از نزدی وزد، پشمالوهای خدا می. آن گاه چون بادهامی ببرنیddرا از ب

.میرینگ

یحی. کمال مسمی کنی عشق جارلی سقی را از طرقتی است که حقنی ای استخراج خطاd از ذهن فانراه
.دی آی به دست نمیگری دی مبناچیبر ه

 قابل بخشوده باشد که ترک نشود، مانندی گناه در صورتنکهی به نامقدس، به گمان اتی قدوسوندیپ
 شتر احمقانه است.دنیddصاف کردن پشه و بلع

11.82 :31-2

 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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 در نظرتی شتابد، عاقالنه است که با جدی قدرت مشتری رشد بی که به سوی پر از گناه و نفسانییایدر دن
 گذارد.ی مری که در شخص تأثی ذهن الهای ذهن انسان است نی اای که آمیریبگ

12.56 :15-3

 رود، ...ی راه میکی که در تاری همه نژادها است، "آفتی ازدواج آفت اجتماعمانی به عهد و پیی وفایب
.ستی شود". دستور "زنا مکن" کمتر از دستور "قتل مکن" نی که در ظهر تباه میتباه

 توان به علمی است. بدون آن ثبات در جامعه وجود ندارد و بدون آن نمشرفتی تمدن و پمانی سعفاف
.افتی دست یزندگ

13.234 :26-3

 وگرنه در مرحلهd دوم شما را کنترل خواهند کرد.دی را کنترل کنیطانی افکار شدیدر مرحله اول با
 است. او بری دستور اخالقکی ممنوعه، شکستن یای به اشاقی اعالم کرد که نگاه کردن با اشتیسیع

 داشت.یادی زدی شد، تأکی نمدهی حواس دیعملکرد ذهن انسان، که برا

 کند.تی دهند که باور فرد اذی از حد اجازه نمشی رسند و بیd به دورتر از آن نمیطانی و اهداف شافکار
 مانندتوانندی  شهوات، و اهداف بد، نم،یطانی کنند، افکارd شجادی ای قوی دفاعقتی و حقلتیاگر فض
.ابندی با ری نامعلومی بروند، و مکان هاگری به ذهن انسان دی سرگردان، از ذهنیگرده ها

14.406 :19-25

 است.ی و از شما فرار خواهد کرد. خطا در مقابل زندگدیدر برابر شر - از هر نوع خطا - مقاومت کن
ی بر خطا، زندگقتی حقی که از هر جهت برترمیdd کنامی قی به گونه ام،یتوانی  متی و در نهام،یتوانی ما م

 خدادهی ادامه خواهد داشت که به کامل بودن ای رشد تا زماننی و ام،ی بر شر استفاده کنریبر مرگ، و خ
.میری و بممی شوماری که بدی نترسگری و دم،یبرس

15.60 :29-1

ی خوشبختم،ی را برکت دهد، و اگر در روح جستجو کنتی بشرتواندی  دارد که میتینهای روح منابع ب
 تواند هوسی میی باالتر به تنهای و در حفظ ما امن تر خواهد بود. لذت هادیآی آسان تر به دست م

 انسان جاودانه را ارضا کند.یها

16.495 :14-24

 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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بشر- موضوع

هی جز شبیزی. اجازه نده چدی او بچسبدهی گناه شما را وسوسه کرد، محکم به خدا و اای یماری توهم بیوقت
 افکند، کههی نه ترس و نه شک بر حس روشن و اعتماد آرام شما سادی تو بماند. اجازهd ندهشهیاو در اند

 اعتقاد بهای تواند هر احساس دردناک ی است - می ابدی هماهنگ - همانطور که زندگی زندگصیتشخ
 از درک شما از،ی حس جسمانی به جا،یحی علم مسدی ببرد. اجازهd دهنی از بستی نی را که زندگیزیچ

یری فناپذنیگزی را جایری خواهد کرد، فناپذقتی حقنیگزی درک، خطاd را جانی کند، و ایبانی پشتیهست
 کند.ی خاموش می کند، و اختالف را با هماهنگیم

17.527 :4-5

 و کامل است.بای زشهی ندارد، اما همهی به تزکیازیانسان انعکاس خداست که ن

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!

4 ، بخش 8کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یdا اعمdال اعضddای کلیسdای مdادر را تحریddک
کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشdر حکdومت می کنdد. و یdک دانشdمند مسdیحی امکانdات شdیرین

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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1 ، بخش 8کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهddنی تهddاجمی دفddاع
بddا کارهddای او کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبddال خddدا ، رهddبر خddود و بشddر فرامddوش نکنddد.

قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

6 ، بخش 8کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 

_____________________

 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


