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21: 14 وحنای متن طالیی:

وکڅ لري، او هغه نهی ما سره مې چی ساتي، هغه هغه دیې زما حکمونه لري او هغه ې چوکڅ"هغه 
 ولري."نهی لري هغه به زما د پالر سره منهی ما سره مېچ

13-5: 2 ها ییایپیلیفپاسخگو خواندن:

 بود:زی نیسی عحی فکر در شما باشد که در مسنیا5

 دانست:ی نمی که در صورت خدا بودن، همسان بودن با خدا را دزدیکس6

 بر خود گرفت و به شکل انسان درآمد.ی آبرو ساخت و به صورت خادمیاّما خود را ب7

 شد.عی مطب،ی مرگ صلی بود، خود را فروتن کرد و تا سرحد مرگ، حتکی شیو چون مرد8

 است به او دادهی را که باالتر از هر نامی او را به شدت باال برده و نامزی رو، خدا ننیاز ا9
است:

 خم شود.ینی زمری و زینی و زمی آسمانیزهای از چیی هر زانویسیتا به نام ع10

 خداوند است.حی مسیسی پدر اعتراف کند که عی جالل خدای برایو هر زبان11

 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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 نه فقط در حضور من، بلکه اکنوند،ی اطاعت کردشهی محبوب من، همانطور که همن،یبنابرا12
.دی نجات خود تالش کنی من، با ترس و لرز براابی در غشتری باریبس

 او.ی به خشنوددی و هم انجام دهدی کند تا هم بخواهی خداست که در شما عمل منی ارایز13

د درس خطبه

کتاب مقدس

8-6: 6 کاهیم.1

ی با قربانای کنم؟ آمی متعال تعظی و خود را در برابر خدامیای به حضور خداوند بیقیبه چه طر6
م؟یای ساله به حضور او بکی ی و گوساله های سوختنیها

ی نخست زاده ام را براای از ده هزار نهر نفت؟ آای خداوند از هزاران قوچ خشنود خواهد شد ایآ7
 گناه جانم بدهم؟یگناهم و ثمره بدنم را برا

 بهنکهی جز اخواهد،ی  خوب است. و خداوند از تو چه میزی انسان به تو نشان داد که چه چیا8
؟ی خود فروتنانه رفتار کنی و با خدا،ی رحمت را دوست بدار،یعدالت رفتار کن

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

16، 12-1: 5 یمت.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

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

 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 آنها که عزادارند ، زیرا آنها تسلی خواهند یافت.4

خوشا به حال فروتنان ، زیرا آنها زمین را به ارث خواهند برد.5

خوشا به حال آنها که گرسنگی و تشنگی به عدالت می کشند ، زیرا آنها سیر خواهند شد.6

خوشا به حال مهربانان ، زیرا آنها رحمت خواهند کرد.7

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

خوشا به حال صلحجویان ، زیرا آنها فرزندان خدا نامیده خواهند شد.9

خوشا به حال کسانی که به خاطر عدالت مورد آزار و اذیت قرار می گیرند ، زیرا ملکوت آسمان10
از آن آنهاست.

خوشا به حال شما ، هنگامی که مردم به خاطر من به شما اهانت کرده و شما را آزار خواهند داد11
و هرگونه بدی را علیه شما به دروغ خواهند گفت.

شادی کنید و بیش از حد شاد باشید ، زیرا پاداش شما در بهشت بسیار است ، زیرا پیامبران پیش12
از شما را بسیار آزار دادند.

 و پدر شما را که در آسماننندی شما را ببکی نور شما در برابر مردم بدرخشد تا اعمال ندیبگذار16
است جالل دهند.

14-12، 8-5، 1: 10 یمت.4
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

.دی برولیاما بهتر است به سراغ گوسفندان گمشده خاندان اسرائ6

 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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 است.کی ملکوت آسمان نزددیی و بگودی موعظه کند،ی رویو چون م7

: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

 بر آن سالم کن.ی شدیو چون وارد خانه ا12
 شما بهی سالمتست،ی نستهی شما بر آن نازل شود، اما اگر شای است، سالمتستهیو اگر خانه شا13

شما بازگردد.

د،ی روی مرونی شهر بای که از آن خانه ی و سخنان شما را نشنود، هنگامردیو هر که شما را نپذ14
.دیی خود را بشویخاک پاها

29-26، 20-17: 26 یمت.5

 خوردنی برایخواهی  آمده، به او گفتند: »کجا میسی شاگردان نزد عر،ی فطدیدر روز اول ع17
م؟ی تو آماده کنی فصح برادیع

 است. منکی: وقت من نزددی گوی به شهر برو و به او بگو: استاد می مردنیو گفت: نزد چن18
 فصح را در خانه تو با شاگردانم برگزار خواهم کرد.دیع

 فصح را آماده کردند.دی آنها را مقرر کرده بود. و عیسیو شاگردان چنان کردند که ع19

و چون شب شد، با آن دوازده نشست.20

 نان را گرفت و برکت داد و پاره کرد و به شاگردان داد ویسیو چون مشغول خوردن بودند، ع26
 بدن من استنی. ادی بخورد،یریگفت: بگ

.دیپس جام را گرفت و شکر کرد و به آنها داد و گفت: همه از آن بنوش27

 شود.ی مختهی آمرزش گناهان ری برایاری بسی من است که برادی خون عهد جدنی ارایز28
 انگور تا آن روز که آن را در ملکوت پدرم باوهی منی پس از انی که از امی گویاما من به شما م29

.دیشما نو بنوشم نخواهم نوش

(،1 )آنها( )به 35، 33، 1: 27 یمت.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
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 مشورت کردند تا او را بکشند.یسی عهی قوم علخیچون صبح شد، همه سران کاهنان و مشا1

 جمجمه،ی جایعنی دند،ی به نام جلجتا رسیو چون به محل33

.دندی کشبی... او را به صل35

18، 17، 15، 14، 9: 16مرقس .7
 راطانی ظاهر شد که هفت شهی مجدلمی کرد ، ابتدا نزد مرامی روز اول هفته قلی اوایسی عیوقت9

 انداخته بود.رونیاز او ب

 و سختی اعتقادی نفر ظاهر شد و با بازدهی ، به نزد ازدهی یپس از آن ، هنگام نشستن بر رو14
 آورند.ی نممانی اند ادهی او را دامی كه پس از قی آنها به کسانرای آنها را سرزنش كرد ، زیقلب

.دی کنغی تبلی هر موجودی را برالی ، و انجدی بروایو او به آنها گفت ، به همه دن15

 کنند.ی مرونی را بنیاطی آورده اند. آنها به نام من شمانی است که ای کسانروی نشانه ها پنیو ا17
 صحبت کنند.دی جدی به زبانهادیآنها با

 آنهای برای بنوشند ، ضرری کشنده ازیآنها مارها را به دست خواهند گرفت. و اگر آنها هر چ18
.ابندی ی گذارند و بهبود می ممارانی بی خود را بر روینخواهد داشت. آنها دستها

53-50، 45: 24لوقا .8

 را گشود تا کتاب مقدس را بفهمند،شانیسپس عقل ا45

 برد و دستان خود را بلند کرده، برکت داد.رونی بای عنتی را تا بشانیو ا50

 داد، از آنها جدا شد و به آسمان برده شد.ی که او آنها را برکت می واقع شد، در حالنیو ا51

 بازگشتند.می فراوان به اورشلیو او را پرستش کردند و با شاد52

 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 گفتند. آمی و برکت مشی در معبد بودند و خدا را ستاوستهیو پ53

علم و بهداشت

1.4 :5-11

 ما ازی سپاسگزارستهی شالی ما به او و تنها دلستهی شای از او، بدهی استادمان و الگوبردارنیحفظ فرام
 ابراز سپاس وفادار وی خود برای به خودی است که او انجام داده است. عبادت ظاهرییهمه کارها

."دی احکام مرا نگاه دارد،ی فرمود: "اگر مرا دوست داررای زست،ی نی کافمانهیصم

2.496 :5-8

 ذهن داشتهکی د،ی است که از خدا اطاعت کننی افهی وظنی اولتیحی آموخت که در علم مسدیخواه
.دی را مانند خودتان دوست داشته باشیگری و دد،یباش

3.256 :19-27

 ساکنانانی که به زبان کتاب مقدس "در لشکر آسمان و در می طلبد؟ کسی که اطاعت ما را مستیک
 که تودی به او بگوای تواند دست او را نگه دارد ی کس نمچی کند و هی او عمل ملی مطابق منیزم

"؟ی کنیچه م

 ازی و مادی. حس متناهستی نی کافتی نهای نشان دادن عشق بی برایکیزی فبی شکل و ترکچیه
 کند.ی را سرد متیحی انجامد. روح مسی می و تنگ نظریی گرایخدا به صور

4.25 :13-21

 را شفامارانی چگونه بی اصل الهنی که امی بفهممی داد، تا بتوانمی تعلشی را با نمای راه زندگیسیع
 کهی آرمان خدا را بهتر از هر انسانیسی. عشودی  مروزی و بر مرگ پسازد،ی  مرونی خطا را بدهد،ی م

 رای همه اصل هستاز شی بی داشت ارائه کرد. او با اطاعتش از خدا، از نظر معنوی کمتریمنشأ معنو
."دی احکام مرا نگاه دارد،ی رو قدرت پند او، "اگر مرا دوست دارنینشان داد. از ا

5.27 :22-27

 ازی مطلوبیخی دانش آموز سابقه تارازدهی زمان هفتاد دانش آموز فرستاد، اما تنها کی در یسیع
 نگذاشتهی از خود باقی داند که نامی مگری شاگرد دصدی سای گذاشتند. سنت او را دو یخود به جا

 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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رای زدند دور شضی شوند." آنها از فی انتخاب می شوند، اما تعداد کمی فراخوانده میاریاند. "بس
هرگز واقعاً دستور استاد خود را درک نکردند.

6.242 :9-14 ،30-3

نی دهد. ای راه را به ما نشان منی ای در علم الهحی و مس،ی راه به بهشت وجود دارد، هماهنگکیفقط 
ی از زندگیگری دی آگاهچی خدا و انعکاس او، هر،ی - به جز خمی را نشناسیگری دتی واقعچیاست که ه
.می و برتر از به اصطالح درد و لذت حواس باشم،ینداشته باش

 بهانیحی پا گذاشته است و از مسری را زی دهد که استاد ما چه راهی نشان می انگشت علم الهی هاتکه
ای را از دنی خواهد. ما ممکن است جهل معنوی را که او ارائه کرده است، میلی حرفه صرف، دلیجا

.می شووفق می معنوری در علم و نشان دادن خای رای با جهل می توانی اما هرگز نمم،یپنهان کن

 )به.(12-22: 7.31

چی خود آموخت. او هروانی و عشق را به پقتی قدرت شفابخش حق،یحی مسفیاو ابتدا در فهرست وظا
 کهی همه کسانی را برایسی است که عی عملقتی زنده، حقحی مسنی داد. ای به مراسم مرده نمیتیاهم

 - بهاو، ی سازد. با اطاعت از احکام گرانبهای"ماتی و حزی کنند، "رستاخی میرویدر عمل از او پ
 بام،ی خوری از نان او مم،ی نوشی - از جام او مم،ی کنیدنبال تظاهرات او تا آنجا که ما آن را درک م

می شود، با او خواهی مروزی که بر مرگ پی. و سرانجام با درک کامل اصل الهمیری گی مدی او تعمیپاک
نشست.

8.32 :3-25

 سوگند ساکرامنٹ بود ونی انی کرد. کلمه التی معتی با ژنرال خود بدی سرباز باکیدر روم باستان 
 بود که اربابنی ای رسم باستانانیهودی انی ما ساکرامنٹ از آن گرفته شده است. در میسیکلمه انگل

 را بهی روماز سربکی سوگند ی ربانی داد. اما مراسم عشای فنجان شراب مکیجشن به هر مهمان 
شد،ی  استفاده میهودی ین هایی و در آبخشی  شادی که در مناسبت های شرابنی و همچنآورد،ی  نمادگاری

 کرد ممکن است از اوی که او دعا می دهد - جامیجام خداوند ما نبود. فنجان تجربه تلخ او را نشان م
 کرد.می تعظی مقدس در برابر حکم الهمیبگذرد، هر چند در تسل

م   یهنگام" غذا :یسیع خوردند،ی که گفت                و داد شاگردان به و کرد پاره و داد برکت و گرفت را نان
. نیا د،یبخور د،یریبگ پ    و است من :    الهیبدن  . بنوش          آن از همه گفتند داد او به و کرد شکر و گرفت ."دیرا

 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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 رود، اگر مراسم مقدس به استفاده از نان و شراب محدود شود.ی منی از بی از نظر روحیحس واقع
 کلمه احمقانه بود.ی واقعی به معنانی دعا کرد و به آنها نان داد. ایسیشاگردان غذا خورده بودند، اما ع

 بود.بای و زیعی خود طبی معنویاما در معنا

9.43 :21-4

 او را محکوم کرده بود، امای در تظاهرات باالتر رفت. قانون بشرد،ی که نوشی به خاطر جام تلخیسیع
 و دری دشمنانش، بر اساس قانون روحانی گری داد. او به دور از وحشی را نشان میاو علم اله

 هر نقطه برر ددی بای کرد. الهی او را حفظ می کرد و آن قانون معنوی عمل می از ماده و فانیچیسرپ
ات،ی در مورد حی مادی بر تمام باورهادی کرد بای داد و زندگمی تعلیسی که عیانسان غلبه کند. علم

 شود.روزی پیی باورهانی از چنی متعدد ناشیجوهر و هوش و خطاها

 و مرگ باشد، قبل ازی بر گمراهیروزی مهر پدی بای و زندگقتی شود. حقروزی بر نفرت پدی باعشق
 روح نشان دادهی و وفادار" و برترکوی بنده نن،ی تاج کنار گذاشته شوند، سعادت "آفری خارها برانکهیا

شود.

29-25 ، فقط 19: 10.35

 است.گانهی ی با خدای ما ارتباط معنوی ربانی از هرگونه خطا است. ... عشای ما پاکسازدیغسل تعم
 است. شراب ما الهام بخش عشق است،بی است. جام ما صلقتی شود"حقینان ما "که از آسمان نازل م

 کرد.شی ستاروانشی و به پدی که استاد ما نوشیسی نوشیپ

11.239 :16-22

 رای و چه کسردی گی ما در کجا قرار می که محبت هامیری بگادی دی خود، باشرفتی از پنانی اطمیبرا
 وزتری عزک تر،ی به ما نزدی. اگر عشق الهمی کنی و از آنها اطاعت ممی شناسیبه عنوان خدا م

دگاهی دمیدهی  مشان که نیه ای و روحمیکنی  که دنبال مییای. اششودی  روح ممی ماده تسلشود،ی  متری واقع
.میشوی  برنده میزی که چه چدهدی  و نشان مکندی ما را آشکار م

12.37 :22-31

قتی با نشان دادن حقی هر کودک، مرد و زن است، - تا حدازی و امتفهی وظنی ا،یممکن است، - آر
 او هستند،روانی کنند که پی ادعا مانیحی کند. مسی از استاد الگوبردارتی و قدوسی سالمت،یو زندگ

کامل : "دی را بشنوی دستورات ضرورنی کنند که او دستور داده است؟ ای میروی از او پایاما آ پس

 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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!دیباش است           کامل است آسمان در که شما پدر که دن  " "همانطور تمام انج  دیبرو ایبه همه   لیو به را
کن   موعظه !مارانیب" "!دیموجودات بده    شفا "را

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.
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.

 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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_____________________

 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


