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2023، 15 هییکشنبه ، ژانو

یزندگ — موضوع

3: 17 وحنای متن طالیی:

" بشناسند.ی را که فرستادحی مسیسی و عنی راستی تا تو را تنها خدای جاوداناتی است حنی و ا"

8-1: 5 انسینتی کور2پاسخگو خواندن:

 خانهم،ی از خدا داری منحل شود، ما ساختمانمهی خنی ما در اینی که اگر خانه زممی دانی مرایز1
 که با دست ساخته نشده و در آسمان جاودانه است.یا

.می که خانه خود را که از آسمان است، بپوشانمیخواهی  مداًی و شدمیکنی  ناله منی ما در ارایز2

.افتی می برهنه نخواهم،ی باشدهی است که لباس پوشنیاگر چن3

میخواهی  که ملی دلنی نه به ام،یشوی  منی و بار سنگمیکنی  ناله ممیمه ای خنی ما که در ارایز4
 شود.دهی بلعی از زندگیری تا فناپذپوشانندی  بلکه به آن لباس مم،ی شولباسی ب

 است.دهی جّد روح را به ما بخشزی است، خداست، او ندهی امر آفرنی همیاکنون او که ما را برا5
 ازم،ی که در بدن در خانه هستی که در حالمی دانی مرای زم،ی مطمئن هستشهی ما همن،یبنابرا6

:می هستبیخداوند غا

:(دی نه با دم،یروی  راه ممانی ما با ارای)ز7

 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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.می و با خداوند حضور داشته باشمی کنبتی که از بدن غمیلی و مامی ما مطمئن هستم،ی گویمن م8

د درس خطبه

کتاب مقدس

14-1: 1 یوحنا.1

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.1

 بود.نطوریدر ابتدا با خدا هم2

 ساخته نشد.زی چچی توسط او ساخته شد. و بدون او هزیهمه چ3

 نور انسانها بود.ی بود. و زندگیدر او زندگ4

4: 33ایوب .2

 است.دهی بخشاتی و نفخه خداوند قادر مطلق مرا حدهیروح خدا مرا آفر4

9-7: 36زبور .3

 کنند.ی تو اعتماد می بالهاهی ساری فرزندان انسان زنی خدا! بنابرای است محبت تو ایچه عال7
 کرد.ی نوش خواهتی های خواهند شد. و آنها را از نهر خوشری ساری خانه تو بسیآنها از فربه8

.دی دمی نزد توست، در نور تو نور را خواهاتی چشمه حرایز9

11، 4-1: 4 یمت.4
 وسوسه شود.طانی شد تا از شتی هداابانی توسط روح به بیسیسپس ع1

 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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و چون چهل روز و چهل شب روزه گرفت، بعد گرسنه شد.2

 سنگها نان شوند.نی دستور بده که ا،یو چون وسوسه کننده نزد او آمد، گفت: »اگر پسر خدا هست3

 نخواهد کرد، بلکه به هریاما او پاسخ داد و گفت: نوشته شده است که انسان تنها با نان زندگ4
.دی آی مرونی که از دهان خدا بیکالم

 فرشتگان آمدند و او را خدمت کردند.نکی او را ترک کرد و اطانیسپس ش11

63 )به:(، 40، 27(، 1 )به26، 3-1: 6 وحنای.5

 است عبور کرد.هی طبریای که همان درلی جلیای از دریسیپس از آن ع1

.دندی داد، دی انجام مضانی معجزات او را که بر مررای به دنبال او رفتند، زیادیو گروه ز2

 رفت و در آنجا با شاگردان خود نشست.ی به کوهیسیو ع3

 به آنها پاسخ داد و گفت:یسیع26

 وماندی  می جاوداناتی که تا حی خوراکی بلکه براد،ی تالش نکنشود،ی  می که فانی خوراکیبرا27
 پدر بر او مهر زده است.ی خدارای زد،یپسر انسان به شما خواهد داد، تالش کن

 داشتهی جاوداناتی آورد حمانی و به او اندی است که هر که پسر را ببنیو اراده فرستنده من ا40
باشد.

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

26-24: 5 وحنای.6

اتی آورد، حی ممانی شنود و به فرستنده من ای هر که کالم مرا مم،ی گویهمانا، همانا به شما م24
 شود.ی منتقل می دارد و محکوم نخواهد شد. اما از مرگ به زندگیجاودان

 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 2023 ،15 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
یزندگ – موضوع

 پسر خدای است که مردگان صدادهی و اکنون فرا رسدیآی  می ساعتم،یگوی  به شما منی آمن،یآم25
 و آنان که بشنوند، زنده خواهند شد.دیرا خواهند شن

 داشته باشد.اتی دارد. پس به پسر داده است تا در خود حاتی همانطور که پدر در خود حرایز26

12-7: 20اعمال .7
 که شاگردان گرد هم آمدند تا نان بشکنند، پولس آنها را موعظه کردیو در روز اول هفته، هنگام7

 شب ادامه داد.مهی خود را تا نیتا فردا حرکت کند. و سخنران

 بود که در آنجا جمع شده بودند.ی در اتاق فوقانیادی زیو چراغها8

 فرو رفته بود، و پولسیقی نشسته بود و به خواب عمی در پنجره اخوسی به نام اوتیو جوان9
 افتاد و مرده بلندنیی کرد، در خواب غرق شد و از طبقه سوم به پای موعظه میادیچون مدت ز

شد.

.دیو پولس فرود آمد و بر او افتاد و او را در آغوش گرفت و گفت: »خودتان را ناراحت نکن10
 جانش در اوست.رایز

 تا صبح، صحبتی حت،ی طوالنیپس چون دوباره برخاست و نان را شکست و خورد و مدت11
کرد، پس رفت.

 نداشتند.ی دلداریو آن جوان را زنده آوردند و اندک12

28-22: 17اعمال .8

 ازشی بزی متوجه شدم که در همه چ،ی مردان آتنی و گفت: استادی اخی تپه مرانیسپس پولس در م22
.دیحد خرافه هست

 بهافتم،ی بهی کتنی با ای قربانگاهدم،ی دی گذشتم و عبادات شما را می که از آنجا می هنگامرایز23
 کنم.ی او را به شما اعالم مد،ی پرستی می نادانی ناشناخته. پس او را که از روی خدایسو

 است، در معابدنی چون او پروردگار آسمان و زمد،ی که جهان و هر چه در آن را آفرییخدا24
.ستیدست ساز ساکن ن

 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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 او به همهرای دارد، زازی نیزی به چیی کنند، چنانکه گوی کدام را با دستان مردم پرستش نمچیه25
 بخشد.ی مزی و نفس و همه چیزندگ

ی ساکن شوند، و زمانهانی زمی خون ساخته است تا در تمام روکی انسان را از یو همه امتها26
 کرده است.نیی شده از قبل و حدود سکونت آنها را تعنییتع

 از ماکی هر چند از هر ابند،ی اگر ممکن است به او دل ببندند، و او را بند،یتا خداوند را بجو27
دور نباشد.

 از شاعرانی. همانطور که برخمی داری و هستمی کنی و حرکت ممی کنی می در او زندگرایز28
.می از فرزندان او هستزی ما نرای گفته اند، ززیشما ن

 )به؛(30: 11 امثال.9
 است.اتی صالحان درخت حوهیم30

23-20: 4 امثال.10

 کن.لیپسرم به حرف من توجه کن. گوش خود را به سخنان من متما20

.دیاز چشم تو دور نشوند. آنها را در قلب خود نگه دار21

 تمام بدن آنها.ی برای و سالمتابندی ی که آنها را می کسانی هستند برااتی آنها حرایز22

 است.رونی از آن بی مسائل زندگرایقلبت را با تمام کوشش حفظ کن. ز23

علم و بهداشت

6 )خداوند( - 1: 1.331

 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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 که آن راستی نی آن باشد، محدود به اشکالهی از آن که جوهر در ساشی بی است و زندگی الهاتیخدا ح
 شد و بهی آنها می هاتی بود، مشمول محدوداتی مادای ی در انسان فانی کنند. اگر زندگیمنعکس م

 ذهن است، خالق در مخلوقات او منعکس شده است.ی شد. زندگیمرگ ختم م

2.200 :9-13

 خداست و انسان تصور خداست کهی زندگرای بوده و خواهد بود. زشهی مستقل از ماده است، همیزندگ
.ستی شکل گرفته و در معرض زوال و خاک نی شکل نگرفته بلکه از نظر معنویاز نظر ماد

3.289 :31-2

 خداست،ی است، نه از ماده. از آنجا که زندگی بلکه از روح است، زندگست،یانسان زاده جسم ن
 که بود و هست و خواهدی من هستم، موجودیشگی همی و خود موجود باشد. زندگی ابددی بایزندگ

 تواند او را محو کند.ی نمزی چچیبود، که ه

4.487 :27-1

 قدرت مطلق و،ی مرگ زندگی بتی اعتماد ما به واقعتی خدا، روح است، با تقوی زندگنکهیدرک ا
 کند.ی می ما را طوالنی آن، روزهایجاودانگ

 و هماهنگداری کند و مراحل پای را کامل ممارانی اصل بنی دارد. اهی تکدهی اصل فهمکی بر مانی انیا
 کند.ی را آشکار مزهایچ

5.283 :6-31

" است. ماده و آثار آن - گناه،شهی همی و امروز و براروزی عشق و خرد "د،یذهن همان زندگ
 و سپس متوقفدهندی  واکنش نشان مکنند،ی  هستند که عمل می ذهن فانی و مرگ - حالت هایماریب
چیه بلکه توهم هستند. اصل مطلق است. ستند،ی ندهی. آنها استندی نی ذهنی هاتی. آنها واقعشوندی م

 اما بر درک استوار است.رد،ی پذی را نمییخطا

 به اصطالحی مادی خدا با زندگای ی آنها اصرار دارند که زندگند؟ی گوی چه مجی رای هاهی نظراما
 کنند.ی و شر به عنوان روح صحبت مری و خطا به عنوان ذهن و از خقتی است. آنها از حقیکی

 درختی ساختاراتی است - مانند حی حس مادینی است که جز حالت عیاتی کنند که حیآنها ادعا م
 دانند.ی خدا میعنی واحد اتی را مظهر حنی - و ایو انسان ماد

 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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تی و ماهتی دهد، چنان از شخصی ملی را تشکی باور نادرست در مورد آنچه که واقعاً زندگنیا
ی منی چسبند از بی می نادرستنی که به ای همه کسانی قدرت او برای کاهد که حس واقعیخدا م

 توان عمالً در طول روز نشان داد، همانطور که توسطی را نمی زندگای یرود. اصل اله
 را در فهمی اصل الهدی شود. ما باانی بقی علم آن به طور دقنکهیپدرساالران انجام شد، مگر ا

میتوانی  نمم،ی کار را نکننی که ای. و تا زمانمی کنی روزمره زندگی و آن را در زندگمی کنافتیدر
کی را می خط مستقکی ای می خط مستقی منحنکی دنی هندسه را با ناممی که بتواننی از اشیعلم را ب

.می و نشان دهمیکره، آموزش ده

19-15 )به؛(، 11-12: 6.588

 خلقتاءی حاکم است. همه اشی که بر همه هستی ذهن الهای اصل کی ما وجود دارد، اما ای من کیفقط 
ی ذهن نباشد، نادرست و نادرست است، حتنی ذهن است و هر چه منعکس کننده اکیخدا منعکس کننده 

 هستند.ی و هم مادی جوهر و هوش هم ذهنات،ی باور که حنیا

7.550 :15-23

 - به عنوانی و جسمانی شود. تعمق مستمر وجود به عنوان مادی عمل منعکس می فکر در خطایخطا
 رای و معنوی واقعی دهنده آن - زندگلی و با تولد، زوال و انحالل به عنوان مراحل تشکانیآغاز و پا

 باشد، پسشته دای نقطه شروعی ما در غبار دنبال شود. اگر زندگاری شود معی کند و باعث میپنهان م
 دهد خدا باشد، پسی همانگونه که کتاب مقدس نشان می افسانه است. اگر زندگکیمن بزرگ هستم 

 است.تی نهای بست،ی نینی جنیزندگ

8.95 :30-32

 برد.ی می ابدقتی انسان را به حقی آگاهی کند; اما حس معنوی را آشکار نمی هستقی حقایحس ماد

9.428 :3-29

 حسکی تاری هانشی ب،یسی روح به روش عقی حقاشی توهم است. نماکی است و مرگ ی واقعیزندگ
 است که سخناننی ای لحظه عالنی انسان در اازی کند. امتی حل می و جاودانگی را به هماهنگیماد

 ازفکر." دور انداختن دی گفته من را نگه دارد، هرگز مرگ نخواهد دیاستاد ما را ثابت کند: "اگر کس
ی دستاورد بزرگنی شود، اانی نمای هستی معنوقی حقانکهی ای برای و شواهد مادنی دروغیامانت ها

 معبدمیتوانی  ما من،ی داد. بنابرامی حق را خواهی برد و جامی خواهنی آن باطل را از بلهیاست که به وس
.می برپا کنقتی را که »سازنده و سازنده اش خداست« در حقی بدنای

 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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 پدر جاودان،،ی"، بلکه به سازنده ابدمی پرستی ناشناخته" که "نادانانه می را نه "به خدای هستدی باما
 برد. مای منی را از بی تواند آن را خدشه دار کند و نه باور فانی نه می که حس فانی به زندگمی کنمیتقد
 وی معنوی آنها با زندگینیگزی و جای کردن تصورات غلط انسانی را در خنثی قدرت ذهنیی توانادیبا

.می درک کنینه ماد

ی آگاهدی باشد. ما بادی آشکار شود که انسان کامل و جاودانه است، نه بادی بای بزرگ معنوتی واقعنیا
 بر گناه و مرگدی با،یحی و علم مسحی مسقی زود، از طرای ری و دم،ی حفظ کنشهی همیوجود را برا

 انسانی جاودانگهد شوا،ی هستری فناناپذقی حقارفتنی و پذی مادی. با کنار گذاشتن باورهامیمسلط شو
آشکارتر خواهد شد.

10.14 :5-22

ست،ی نمانی اای ی داشتن خلسه عاطفی. "نزد خداوند" به معنامی "خدمت دو ارباب" باشمی توانیما نم
 آشکار شده است. "با خداوند" بودنیحی است که در علم مسی زندگیبلکه نشان دادن و درک واقع

 نه ماده.وح، شود - توسط ری اداره می اطاعت از قانون خدا است، مطلقاً توسط عشق الهیبه معنا

 هستند - نه در ماده و نه در ماده - و بدنی و هوش کامالً معنوی که زندگدی لحظه آگاه شوکی یبرا
.دینی بی ناگهان خود را خوب مد،ی بری رنج میماری نخواهد کرد. اگر از اعتقاد به بیتی شکاچیه

. ازود و عشق کنترل شقتی حق،ی معنوی شود که بدن توسط زندگی ملی تبدی به شادیاندوه زمان
 را که من انجامیی آورد، کارهامانی کند: "هر که به من ای عطا میسی که عی وعده ادی رو، امنیا
 وبی من از بدن غارای روم" - ]زی نزد پدر خود مرای انجام خواهد داد؛ ... ززی دهم، او نیم

 و عشق.[قتیحاضر است با حق

وظایف روزانه
توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

 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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یزندگ- موضوع

"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!
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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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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.


