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صفحه

یکشنبه  ،آوریل .2021 ، 18
موضوع — دکترین کفاره
متن طالیی : :زبور 22 :34
"خداوند جان بندگان خود را فدیه می کند و هیچ یک از کسانی که به او اعتماد
دارند ویران نخواهد شد".

پاسخگو خواندن:
9

10

زبور 14-9 :19

ترس از خداوند پاک است  ،تا ابد پایدار است :احکام خداوند کامالً درست
و درست است.
مطلوب تر آنها از طال  ،بله  ،از خیلی طالی خوب است :همچنین از عسل
و النه زنبوری نیز شیرین ترند.

 11عالوه بر این  ،بنده تو توسط آنها اخطار داده شده است :و نگه داشتن آنها
پاداش زیادی دارد.
12

13

چه کسی می تواند خطاهای او را درک کند؟ مرا از گسلهای مخفی پاک کن.
بنده خود را نیز از گناهان برفراز باز دارید .بگذار آنها بر من تسلط نداشته
باشند :پس من قائم خواهم بود و از گناه بزرگ بی گناه خواهم بود.

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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سخنان دهان من و مراقبه قلب من  ،در نظر تو قابل قبول باشد  ،ای خداوند
 ،قوت و فدیه من.

د درس خطبه
کتاب مقدس
زبور 15 ، 10 ، 9 ، 3-1 :51
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مرا از شر گناهان من بشوی و مرا از گناهان من پاک کن.
زیرا من گناهان خود را تصدیق می کنم و گناهان من پیش از من است.
چهره خود را از گناهان من پنهان کن و تمام گناهان مرا پاک کن.
خدایا یک قلب پاک در من ایجاد کن .و روحیه درستی را در من تجدید کنید.
پروردگارا  ،لبهای مرا باز کن .و دهان من ستایش تو را به زبان خواهد آورد.
متی 18 :8

.2
8

.3

خدایا  ،بر اساس مهربانی خود  ،بر من رحم کن و بر اساس بسیاری از
مهربانی هایت  ،گناهان مرا از بین ببر.

اکنون عیسی وقتی جمعیت زیادی را در مورد خود دید  ،امر کرد که به آن
طرف برود.
متی 13-1 :9

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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و او سوار کشتی شد و از آنجا گذشت و به شهر خودش آمد.
و اینک  ،آنها مردی از فلج را که روی تخت افتاده بود  ،نزد او آوردند .و
عیسی که ایمان آنها را دید  ،به بیماران فلج گفت .پسر  ،شاد باش گناهان تو
آمرزیده می شود.
و اینک برخی از کاتبان در درون خود گفتند  ،این مرد کفر می گوید.
و عیسی با دانستن افکار آنها گفت  ،چرا در قلب خود شیطانی می کنید؟
برای گفتن اینکه گناهان تو آمرزیده می شوند  ،آسان تر است .یا اینکه
بگویم  ،برخیز  ،و قدم بزنی؟
اما برای اینکه بدانید پسر انسان بر روی زمین قدرت آمرزش گناهان را دارد ،
(سپس به بیمار فلج گفت ):برخیز  ،تخت خود را بردار و به خانه ات برو.
و برخاست و به خانه خود عزیمت کرد.
اما وقتی جمعیت دیدند  ،حیرت کردند و خداوندی را که چنین قدرتی به
انسانها داده بود  ،تسبیح گفتند.
و چون عیسی از آنجا خارج شد  ،مردی را دید که بنام متیو بنام مأمور
نشسته بود و به او گفت :مرا دنبال کن .و برخاست و به دنبال او رفت.
همانطور که عیسی در خانه مشغول خوردن گوشت بود  ،بسیاری از مبلغین
و گناهکاران آمدند و با او و شاگردانش نشستند.
وقتی فریسیان آن را دیدند  ،به شاگردان وی گفتند" :چرا استاد خود را با
مروج و گناهکاران می خورید؟"
اما وقتی عیسی این را شنید  ،به آنها گفت :افراد سالم احتیاج به پزشک
ندارند  ،بلکه بیماران هستند.

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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اما بروید و معنی آن را بیاموزید  ،من رحم خواهم کرد  ،و قربانی نخواهم
کرد  ،زیرا من نیامده ام که صالحان را دعوت کنم  ،بلکه گناهکاران را به توبه
فرا می خوانم.
متی 27 ، 26 ، 20-17 :26
امروز روز اول جشن نان فطیر  ،شاگردان نزد عیسی آمدند و به او گفتند ،
كجا می خواهی كه برای خوردن عید فصح برای تو آماده كنیم؟
و او گفت  ،نزد چنین مردی به شهر برو و به او بگو  ،استاد می گوید  ،وقت
من نزدیک است .من عید فصح را با شاگردانم در خانه تو برگزار می کنم.
و شاگردان همانگونه كه عیسی آنها را تعیین كرده بود عمل كردند .و عید
فصح را آماده کردند.
وقت غروب آمد  ،او با دوازده نفر نشست.
و چون مشغول خوردن غذا بودند  ،عیسی نان را گرفت  ،آن را بركت داد ،
آنرا ترك كرد و به شاگردان داد و گفت« :ببر  ،بخور ؛ این بدن من است
و فنجان را گرفت و شكر كرد و به آنها داد و گفت :همه آن را بنوشید.
یوحنا 26 ، 22-20 ، 9-4 ، 2 ، 1 :17
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این سخنان عیسی را بر زبان آورد و چشمان خود را به آسمان بلند كرد و
گفت :ای پدر  ،ساعت فرا رسیده است .پسرت را ستایش کن تا پسرت نیز
تو را تسبیح گوید:
همانطور که به او قدرت بر همه جسمها داده ای  ،تا او به همه کسانی که به
او داده ای زندگی ابدی بدهد.
تو را بر روی زمین تسبیح گفتم :کارهایی را که تو به من دادی به پایان
رساندم.
و اکنون  ،ای پدر  ،مرا با خویشتن خود با جالل و جاللی که پیش از دنیا با
تو داشتم  ،جالل ده.

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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من نام تو را به مردانی كه تو از جهان به من دادی آشكار كرده ام .آنها تو
بودند و تو آنها را به من دادی .و آنها به قول تو عمل کرده اند
اکنون آنها دانسته اند که هر آنچه تو به من داده ای از توست.
زیرا من كلماتی را كه تو به من دادی به آنها دادم .آنها آنها را پذیرفتند و
ً
مطمئنا دانستند كه من از تو بیرون آمدم و آنها ایمان آوردند كه تو مرا
فرستادی.
من برای آنها دعا می کنم :من نه برای دنیا بلکه برای آنها که به من عطا کرده
ای دعا می کنم .زیرا آنها از آن تو هستند.
من فقط برای اینها دعا نمی كنم  ،بلكه برای آنها كه از طریق كالمشان به من
ایمان خواهند آورد  ،دعا می كنم.
تا همه آنها یکی باشند .همانطور که تو  ،پدر  ،در من هستی و من در تو  ،تا
آنها نیز در ما یکی باشند :تا دنیا باور کند که تو مرا فرستادی.
و جالل و جاللی را که به من دادی به آنها عطا کردم .که ممکن است یکی
باشند  ،حتی همانطور که ما یکی هستیم:
و من نام تو را به آنها اعالم كردم و آن را اعالم خواهم كرد تا عشقى كه مرا
دوست داشته ای در آنها باشد و من در آنها.
 1یوحنا 9-5 ، 3 :1
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آنچه دیدیم و شنیدیم به شما اعالم می کند تا شما نیز با ما مشارکت داشته
ً
حقیقتا مشارکت ما با پدر و پسر او عیسی مسیح است.
باشید :و
این پیامی است که از او شنیده ایم و به شما اعالم می کنیم که خدا نور
است و در او هیچ تاریکی نیست.
اگر بگوییم که با او رفاقت داریم و در تاریکی راه می رویم  ،دروغ می
گوییم و حقیقت را انجام نمی دهیم:

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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اما اگر مانند نور در نور راه برویم  ،با یکدیگر مشارکت داریم و خون پسرش
عیسی مسیح ما را از هرگونه گناه پاک می کند.
اگر بگوییم که هیچ گناهی نداریم  ،خود را فریب می دهیم و حقیقت در ما
نیست.
اگر به گناهان خود اعتراف کنیم  ،او وفادار و عادل است تا گناهان ما را
ببخشد و ما را از هر گونه ناصالحی پاک کند.
رومیان ( 8 :5خداوند) 11 ، 10 ،
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خدا عشق خود را به ما تحسین می کند  ،زیرا در حالی که ما هنوز گناهکار
بودیم  ،مسیح برای ما مرد.
زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم  ،با مرگ پسر او با خدا آشتی کردیم ،
خیلی بیشتر  ،با مصالحه  ،با زندگی او نجات خواهیم یافت.
و نه تنها این  ،بلکه ما به واسطه پروردگار خود عیسی مسیح که اکنون
توسط او کفاره دریافت کرده ایم  ،به خداوند شادی می کنیم.

علم و بهداشت
1-12 :18 .1
کفاره نمونه ای از وحدت انسان با خداست که به موجب آن انسان حقیقت ،
زندگی و عشق الهی را منعکس می کند .عیسی ناصری یگانگی انسان را با پدر
تعلیم داد و نشان داد  ،و به همین دلیل احترام بی پایان به او مدیون هستیم.
رسالت او هم فردی و هم جمعی بود .او کار زندگی را نه تنها در عدالت نسبت به
خود  ،بلکه در رحمت نسبت به انسانها انجام داد  -تا به آنها نشان دهد که چگونه
کار خود را انجام دهند  ،اما نه اینکه این کار را برای آنها انجام دهد و نه آنها را از
یک مسئولیت خالص کند .عیسی با شجاعت  ،در برابر شواهد معتبر حواس  ،در
این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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برابر عقاید و رویه های فریسایی رفتار کرد و او با قدرت شفابخشی خود همه
مخالفان را رد کرد.
17-28 ، 6-11 :19 .2
عیسی در آشتی دادن انسان و خدا با دادن احساس واقعی تر به انسان  ،اصل
الهی تعالیم عیسی  ،و این احساس واقعی تر عشق  ،انسان را از قانون ماده  ،گناه
و مرگ توسط قانون روح  ،نجات می دهد  -قانون عشق الهی.
هر عذاب توبه و رنج  ،همه تالش برای اصالح  ،هر فکر خوب و عملی به ما کمک
می کند تا کفاره گناه عیسی را بشناسیم و به کارایی آن کمک کنیم .اما اگر
گناهكار به دعا و توبه خود ادامه دهد  ،گناه كند و متأسف شود  ،او كمي در
كفاره  - ،در يك نظر با خدا  -دارد  ،زيرا او توبه عملي ندارد  ،كه قلب را اصالح
مي كند و انسان را قادر مي سازد اراده خرد را انجام دهید .کسانی که نمی
توانند  ،حداقل تا حدی  ،اصل الهی تعالیم و عملکرد استاد ما را نشان دهند ،
هیچ بخشی از خدا نیستند .اگر در نافرمانی از او زندگی می کنیم  ،نباید
احساس امنیت کنیم  ،گرچه خدا خوب است.
30-31 ، 23-27 ، 11-14 :22 .3
تقاضای زندگی و عشق "نجات خودت باش"  ،زیرا برای این منظور خدا با تو
کار می کند" .اشغال کن تا من بیام!" منتظر پاداش خود باشید  ،و "در انجام
کار خسته نباشید".
نجات نهایی از خطا  ،به موجب آن ما از جاودانگی  ،آزادی بی حد و حصر و
احساس بی گناه خوشحال می شویم  ،نه از طریق مسیرهای گل به دست می آید
و نه با سنجاق ایمان بدون تالش برای جانشینی دیگری.
عدالت مستلزم اصالح گناهکار است .رحمت تنها در صورت تأیید عدالت  ،بدهی را
لغو می کند.
1-11 :23 .4
خرد و عشق ممکن است برای نجات ما از گناه  ،به فداکاری های زیادی از خود
احتیاج داشته باشد .یک فداکاری  ،هرچند بزرگ  ،برای پرداخت بدهی گناه
ناکافی است .کفاره مستلزم خودسوزی دائمی از طرف گناهکار است .اینکه
این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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خشم خدا بر پسر محبوبش برانگیخته شود  ،از نظر خدایی غیرطبیعی است.
چنین نظریه ای ساخته دست بشر است .کفاره یک مشکل سخت در الهیات
است  ،اما توضیح علمی آن این است که رنج یک خطای احساس گناه است که
حقیقت آن را از بین می برد  ،و در نهایت هم گناه و هم رنج به پای عشق ابدی
می افتند.
10-16 :48 .5
با یادآوری عرق عذاب که در نعمت مقدس بر روی چمن های گتسمانی افتاده
است  ،فرومایه ترین یا قدرتمندترین شاگرد باید هنگام نوشیدن از همان فنجان
زمزمه کند و فکر کند  ،یا حتی آرزو کند  ،از مصیبت عالی انتقام گناه از ویرانگر
آن فرار کند؟ حقیقت و عشق تا زمان اتمام یک کار زندگی  ،کف دست چندانی
عطا می کند.
1-6 :29 .6
مسیحیان باید در برابر خطا در داخل و خارج از کشور سالح بردارند .آنها باید در
خود و دیگران با گناه دست و پنجه نرم کنند و این جنگ را تا زمانی که دوره
خود را به پایان نبرند ادامه دهند .اگر ایمان خود را حفظ کنند  ،تاج شادی
خواهند داشت.
1-6 :29 .7
استاد ما در پیروزی خود بر مرگ و قبر  ،علم الهی را کامالً و سرانجام نشان
داد .کار عیسی برای روشنگری انسانها و برای نجات کل جهان از گناه  ،بیماری
و مرگ بود .پولس می نویسد" :زیرا اگر وقتی دشمن بودیم  ،با مرگ [به ظاهر]
پسر او با خدا آشتی کردیم  ،و بیشتر از این  ،با مصالحه  ،با زندگی او نجات
خواهیم یافت ".سه روز پس از دفن بدنش با شاگردانش صحبت كرد .شکنجه
گران نتوانسته اند حقیقت و عشق جاودانه را در گور پنهان کنند.
سبحان هللا و سالم بر قلبهای مبارز! مسیح سنگ را از درگاه امید و ایمان بشر دور
انداخته و از طریق مکاشفه و نشان دادن زندگی در خدا  ،آنها را با ایده معنوی
انسان و اصل الهی او  ،عشق  ،به یک باره ممکن ارتقا داده است.
25-32 :228 .8
این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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هیچ نیرویی جدا از خدا وجود ندارد .قدرت مطلق از همه قدرت برخوردار
است و تصدیق هر قدرت دیگری بی حرمتی خداوند است .ناصری فروتن این
فرض را که گناه  ،بیماری و مرگ قدرت دارند  ،از بین برد .او آنها را ناتوان نشان
داد .این باید افتخار کشیش ها را فرومایه می کرد  ،وقتی دیدند تظاهرات
مسیحیت از نفوذ ایمان و مراسم مرده خود برتر است.
20-30 :8 .9
دعا برای فروتنی با هرگونه بیان عاطفه همیشه به معنای تمایل به آن نیست .اگر
از بینوایان روی گردان شویم  ،آماده دریافت پاداش کسی نیستیم که فقیر را
برکت می دهد .ما اعتراف می کنیم که قلبی بسیار شرور داریم و می خواهیم این
قلب در مقابل ما لکه دار شود  ،اما آیا ما در حال حاضر بیشتر از این قلب را که
می خواهیم همسایه خود را ببینیم نمی دانیم؟
ما باید خود را مورد بررسی قرار دهیم و یاد بگیریم که عشق و هدف قلب
چیست  ،زیرا از این طریق تنها می توانیم آنچه را که صادقانه هستیم  ،یاد
بگیریم.
.10

1-14 :21

اگر حقیقت در راه رفتن و مکالمه روزانه خود غلبه بر خطا دارد  ،در نهایت می
توانید بگویید" :من یک جنگ خوب را انجام داده ام  ...ایمان را حفظ کردم" ،
زیرا شما مرد بهتری هستید .این سهم ما در مشارکت یک حقیقت با حقیقت و
عشق است .مسیحیان به کار و دعا ادامه نمی دهند  ،زیرا به دلیل خوبی  ،رنج
و پیروزی دیگری انتظار دارند که به هماهنگی و پاداش او برسند.

ً
دائما از
اگر شاگرد در حال پیشرفت معنوی است  ،در تالش است تا وارد شود .او
حس مادی دور می شود و به سمت چیزهای غیرقابل خراب روح نگاه می کند .اگر
صادق باشد  ،او از همان ابتدا جدی خواهد بود و هر روز اندکی در جهت درست
سود می برد  ،تا اینکه سرانجام دوره خود را با خوشحالی به پایان می رساند.
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موضوع – دکترین کفاره

وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه
وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند" :پادشاهی تو آمده
است" بگذارید 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!
کتابچه راهنمای کلیسا  ،ماده ، 8
بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال
نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای
مادر را تحریک کند .در علم  ،عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند .و یک
دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را  ،در سرزنش گناه  ،برادری واقعی ،
خیرخواهی و گذشت  ،منعکس می کند .اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند
و دعا کنند تا از شر هر گونه شر  ،از پیشگویی  ،قضاوت  ،محکومیت  ،مشاوره ،
تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خالص شوند.
کتابچه راهنمای کلیسا  ،ماده ، 8
بخش 1

هشدار به وظیفه
این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات
ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا  ،رهبر
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خود و بشر فراموش نکند .با کارهای او قضاوت خواهد شد  - ،و توجیه یا محکوم
خواهد شد.
کتابچه راهنمای کلیسا  ،ماده ، 8
بخش 6
_____________________
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