
صفحه 1 2023 ،29 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
عشق- موضوع

2023، 29 هییکشنبه ، ژانو

عشق — موضوع

12: 10 امثال متن طالیی:

 پوشاند."ی اما عشق همه گناهان را مزد،ی انگی"نفرت نزاع ها را برم

21-19، 3-1: 18زبور پاسخگو خواندن:

 خداوند قوت من تو را دوست خواهم داشت.یا1

 من، قدرت من، که به او اعتماد خواهمیخداوند صخره و قلعه من و نجات دهنده من است. خدا2
کرد. سپر من و شاخ نجات من و برج بلند من.

.افتی است خواهم خواند و از دست دشمنان خود نجات خواهم شی ستاستهیخداوند را که شا3

 برد.ی از من لذت مرای زد،ی بخشیی آورد. او مرا رهارونی بزرگ بی به مکانزیاو مرا ن19

 دستانم به من پاداش داده است.یخداوند برحسب عدالتم به من پاداش داد. بر حسب پاک20
 خود دور نشده ام.ی خداوند را نگاه داشته ام و با شرارت از خدای من راههارایز21

 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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د درس خطبه

کتاب مقدس

19-14: 3 انیافسس.1

.زنمی  زانو محی مسیسی جهت در برابر پدر خداوند ما عنیاز ا14

 از اوستنیکه نام تمام خاندان در آسمان و زم15

.ی شورومندی نی روحش در انسان درونلهی جالل خود عطا کند که به وسیتا به تو بر حسب غنا16

د،ی در عشق دارشهی شما ساکن شود. که شما که ری در دلهامانی با احیتا مس17

.ستی بفهمد که عرض و طول و عمق و ارتفاع چنیممکن است با همه مقدس18

.دی خدا پر شوی تا از تمام کاملدی را که فراتر از معرفت است بشناسحیو محبت مس19

،51 )به:(، 50، 29، 27، 26، 24، 23، 17-15، 12، 10، 7، 4( - می )ابراه1: 24 شیدایپ.2
 )به:(67

 برکت داده بود.زی را در همه چمی بود و خداوند ابراهری و پری پمیابراه1

کردی  او حکومت میهایی  غالم خود در خاندان خود که بر تمام دارانی به بزرگ ترمیو ابراه2
 ران من بگذار.ریگفت: دستت را ز

ی پسر من از دختران کنعانی دهم که برای سوگند منی زمی آسمانها و خدای خداهوهیو تو را به 3
.یری آنها ساکن هستم، زن نگانیکه در م

.ری پسرم اسحاق زن بگیاما تو به کشور من و نزد قوم من برو و برا4

 اقوامم گرفت و با من سخن گفت و به من قسمنی پدرم و از زمۀ آسمان که مرا از خانی خداهَُوهی7َ
 را به نسل تو خواهم داد. او فرشته خود را به حضور تو خواهد فرستاد و تونی زمنیخورد که ا
 گرفت.ی خواهی پسرم زنیاز آنجا برا

 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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 تمام اموال اربابش در دست او بود ورای صاحبش را گرفت و رفت. زیو غالم ده شتر از شترها10
 رفت و به شهر ناهور رفت.نی النهرنیبرخاست و به ب

 امروز مرا به سرعت بفرست، و باخواهم،ی  از تو مم،ی سرورم ابراهی خداوند، خدایو گفت: ا12
 کن.ی مهربانمیسرورم ابراه

 زن ناحور،لکا،ی پسر مل،ی آمد که از بتوئرونی ربکا بنک،ی از آن که سخنش را تمام کند، اشیو پ15
 آمد.ای با پارچ بر شانه اش به دنم،یبرادر ابراه

 او به چاه رفت و پارچ خودو  او را نشناخت:ی مردچیه  باکره،کی منصف بود، اریو دختر بس16
را پر کرد و باال آمد.

 آب بنوشم.ی از پارچ شما کمدی و گفت: اجازه دهدیو خادم به استقبال او دو17

 اقامت وجود دارد؟ی برایی در خانه پدرت جاای به من بگو: آ؟ی هستیو گفت: تو دختر ک23

 آورد.ای ناهور به دنی هستم که او برالکهی پسر ملیو او به او گفت: من دختر بتوئ24

 انداخته، خداوند را عبادت کرد.ریو آن مرد سر خود را به ز26

ی خود بی که ارباب مرا از رحمت و راستم،ی سرورم ابراهیو گفت: متبارک باد خداوند، خدا27
 در راه بودم، خداوند مرا به خانه برادران اربابم برد.یوقت  نگذاشته: استبینص

.دی چاه دوی داشت که البان نام داشت و البان نزد آن مرد به سویو ربکا برادر29

 امر از جانب خداوند است.نی پاسخ دادند و گفتند: الیآنگاه البان و بتوئ50

 و برو و چنانکه خداوند فرموده است، زن پسر ارباب توری توست، او را بگشی ربکا پنک،یا51
باشد.

 مادرش سارا آورد و ربکا را گرفت و او زن او شد. و او را دوستمهیو اسحاق او را به خ67
داشت:

 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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(یسی)ع14: 4لوقا .3
 آوازه او در سراسر منطقه منتشر شد.و  بازگشت:لی با قدرت روح به جلیسیع14

37-25: 10لوقا .4

ی جاوداناتی برخاست و او را وسوسه کرد و گفت: استاد، چه کنم تا وارث حیلی وکنکیو ا25
شوم؟

؟ی خوانی چه نوشته شده است؟ چگونه معتیاو به او گفت: در شر26

 خود را با تمام دل و با تمام جان و با تمام قوت و با تمام عقلتی خداهَُوهیَاو در جواب گفت: 27
 تو مثل خودت.هی. و همسایدوست دار

 شد.«ی کار را بکن و زنده خواهنی ا،یو به او گفت: درست جواب داد28

ست؟ی من کهی گفت: همسایسی کند به عهی خود را توجخواستی اما او که م29

 دزدان افتاد که لباس او راانی فرود آمد و در محای به ارمی از اورشلی در جواب گفت: مردیسیع30
 جان گذاشتند.مهی کردند و رفتند و او را نیاز تنش درآوردند و او را زخم

 از آن طرف گذشت.د،ی آمد و چون او را دنیی از آن طرف پایشیو تصادفاً کش31

 و از آن طرف گذشت.ستی در آن مکان بود آمد و او را نگری وقتی الوکی نطوریو هم32

 کرد.ی بر او دلسوزدی که بود آمد و چون او را دیی سفر به جانی در حی سامریاما مرد33

 خود نهاد و بهوانی و او را بر حختی را بست و روغن و شراب رشیو نزد او رفت و زخمها34
 آورد و از او مراقبت کرد.یمسافرخانه ا

 داد و به او گفت: مراقب او باش. وزبانی آورد و به مرونی آن روز که رفت، دو پنس بیو فردا35
 به تو خواهم داد.م،یای دوباره بی وقت،ی خرج کنشتریهر چه ب

 دزدان افتاد؟انی او بود که در مهی سه نفر همسانی از اکیحاال به نظر شما کدام 36

 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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 عمل کن.نطوری همزی به او گفت: برو و تو نیسیو گفت: آن که بر او رحم کرد. سپس ع37

39-37، 35: 8 رومیان.5
ی قحطای ، تی آزار و اذای ، یشانی پرای ، بتی مصای جدا کند؟ آحی ما را از عشق مسدی بای کسچه 35

ر؟ی شمشای خطر ، ای ، ی برهنگای، 

.می از فاتحان هستشتری بیزی او که ما را دوست داشت ، چقی ما از طرزهای چنی ، در همه انه37

 ، نه فرشتگان ، نه مملکت ها ، نه قدرت ها ، نهی من متقاعد شده ام که نه مرگ ، نه زندگرایز 38
 ،ندهی آیزهای حاضر و نه چیزهایچ

حی قادر نخواهد بود ما را از عشق به خدا ، که در مسیگری موجود دچی قد ، نه عمق و نه هنه 39
 ، خداوند ما است ، جدا کند.یسیع

علم و بهداشت

1.454 :17-23

ی بخشد، روشن می است. عشق الهام ممی هم در شفا و هم در تعلیعشق به خدا و انسان مشوق واقع
 و عملانی بی و قدرت و آزادشهی درست به اندی هازهی کند. انگی متی کند و راه را هدای منییکند، تع

 ذهنیبها بر آی تا عشق الهدی است. صبورانه منتظر باشقتی در قربانگاه حقشی بخشد. عشق کشیم
 حرکت کند و مفهوم کامل را شکل دهد.یفان

2.243 :4-13

ری شی از آرواره هان،ی را که انسانها را از روغن جوشان، از کوره آتشی سمی که افعیعشق اله
روزی را شفا دهد و بر گناه و مرگ پمارانی بی تواند در هر عصری ضرر کرد، می بد،ی بخشییرها

حی مسر کرد. اما همان "ذهن ... که دی تاج گذارری نظی را با قدرت و عشق بیسی تظاهرات عنیشود. ا
 ودیی و رسوالن را تأای انبی کند تا تظاهرات باستانی نامه علم را همراهشهی همدی بود" بازی نیسیع

تکرار کند.

6 )خداوند( - 32: 3.112

 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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ی اصل الهکی تواند فقط ی خدا وجود دارد، مکی است. همانطور که فقط ی الهکیزیخدا اصل متاف
 وجود داشتهی اصل الهنی نشان دادن ای برای ثابتنی قواندی همه علوم وجود داشته باشد. و بایبرا

د.ی آی می رسد، اما روح آن فقط در درجات کوچکی متیباشد. نامه علم امروز به وفور به بشر
 عشق است.،یحی قلب و روح علم مس،یاتیبخش ح

4.285 :23-31

 ما،ی عشق الهای اما نه به عنوان اصل نجات دهنده، ،ی نجات دهنده جسمانکی خدا به عنوان ریبا تفس
ی به جامارانی بی شفای بود و برامی اصالح خواهقی عفو و نه از طرقیهمچنان به دنبال نجات از طر

یک حس برتر می به یحی دانش علم مسقی ها از طری که فانی شد. هنگاممیروح به ماده متوسل خواه
 بهقت،ی حقح،ی نشان دادن مسی خدا، به دنبال آموختن چگونگ،یرسند، نه از ماده، بلکه از اصل اله

عنوان قدرت شفابخش و نجات خواهند بود.

5.248 :26-32

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.

6.326 :3-11

 گفت: "هر که به منیسی خدا باشد. عنیی تعری در مسدی بام،ی کنیروی پقتی حقح،ی از مسمیاگر بخواه
 رسد وی انجام خواهد داد." او که به سرچشمه مزی دهم، او نی را که من انجام میی کارهااورد،ی بمانیا

 محبت خداعتی. تمام طبرود از تپه علم باال بیگری از راه ددی نباابد،ی ی می الهی شفایماری هر بیبرا
 دوست داشته باشد و تمام محبت خود رای تواند خدا را عالی آموزد، اما انسان نمیرا به انسان م

.ی به آنها اعتماد کند تا معنوای را دوست داشته باشد اتی که مادی کند، در حالیمعطوف به امور معنو

7.304 :3-15

 کند.ی را پنهان می معنوی و خوبییبای است که زاءی اشی بر حس مادی جهل و باور نادرست مبتننیا
 نهنده،ی آیزهای موجود، نه چیزهای ... نه چ،ی موضوع گفت: "نه مرگ، نه زندگنیپولس با درک ا

 علمآموزه نی توانند ما را از عشق خدا جدا کنند." ای نمیگری موجود دچیارتفاع، نه عمق، و نه ه
 توانی را نمی آن محروم کرد. که شادءی شای ی توان از تجلی را نمی که عشق الهنی است: اتیحیمس

 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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 کند. که مادهدی تواند بد تولی هرگز نمری. که خستی نی غم و اندوه استاد شادرای کرد، زلیبه اندوه تبد
 شود. انسان کامل - تحت فرمان خدا،ی منجر به مرگ نمی کند و زندگدی تواند ذهن را تولیهرگز نم

 است.ی گناه و ابدیاصل کامل او - ب

8.230 :1-10

 با موادای است. آقتی از حقی است. اگر درست باشد، بخشی باشد، متعلق به جاودانگی واقعیماریاگر ب
 و گناه توهمیماری اما اگر بد؟ی ببرنی را از بقتی حقطی شراای تیفی بدون آن، کای د،یکنی مخدر تالش م

یداری بنی رساند. ای میانگ توهم، ما را به سالمت، تقدس و جاودای ی فانیای رونی از ایداریهستند، ب
نی دهد. ای را شفا ممارانی برد و بی منی که خطا را از بقت،ی حقشرفتهی است، ظهور پحی مسیآمدن ابد

 نشان داده شده است.یسی عشق، همانطور که توسط ع،ی خدا، اصل الهقی است که از طرینجات

9.366 :12-19

 کهمی داری کم است، و ما حکم رسولی ندارد، در محبت انسانی که نسبت به همنوع خود دلسوزیبیطب
 است،دهی را که ندیی تواند خدای دوست ندارد، چگونه مدهی: "هر که برادر خود را که او را دمیبپرس

 شناخت عشقن است و آی به ذهن الهمانی فاقد ا،ی عاطفه معنونیدوست بدارد؟" پزشک بدون داشتن ا
 دهد، ندارد.ی می قدرت شفابخشیی را که به تنهاکرانیب

10.410 :14-21

 غلبه بر روح دشوارتر بهی برای مادطی کند. هر چه شرای تر می ما به خدا ما را قومانی اشیهر آزما
: "در عشقدی گوی رسول میوحنای تر و عشق ما خالص تر باشد. ی قودی ما بامانی رسد، اینظر م

." درود شی ترسد در عشق کامل نمی برد... هر که می منی اما عشق کامل ترس را از بست،ی نیترس
 است.یحی و الهام گرفته از علم مسی قطعهی اعالمکی نجایا

11.286 :9-15

،ی زندگح،ی من" مسلهی مگر به وسدی آی[ نمی هستی کس نزد پدر ]اصل الهچیاستاد گفت: "ه
،یسی ع،ی مرد اصلنی توسط ای جسمانتی: "من راه هستم." علدی گوی محی مسرای عشق. زقت،یحق

 استی را که واقعیزی عشق، هر چ،ی دانست که اصل الهیاز اول تا آخر کنار گذاشته شد. او م
 کند و بر آن حاکم است.ی مجادیا

12.265 :3-15

 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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ی و عشق او بزرگ مقتی حقی هانهی کند که گنجی درک می را به همان نسبتیانسان وجود معنو
 بهدی شود، - آنها بای می خدا جذب شوند، عواطف و اهداف آنها معنوی به سودی ها بایشود. فان

 به دست آورند، - تا گناه وی از نامتناهی شوند، و حس مناسبکی نزدی گسترده تر از هستریتفاس
.فتدی بقی به تعویریفناپذ

 و از دستتی از جذب انسان در الوهی وجه حاکچی روح، به هی بودن، ترک ماده برای حس علمنیا
 گسترده تر، حوزه فکر و عمل گسترده تر، عشق گسترده تر،تی بلکه به انسان فردست،ی او نتیدادن هو

.بخشدی  مشتری باالتر و بیعشق

13.225 :21-22

 بخش است.ییعشق رها

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 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.

 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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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

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.

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،6

_____________________

 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.


