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یکشنبه  ،مارس .2021 ، 14
موضوع — ماده
متن طالیی :متیو 6:33
’’ ابتدا به دنبال پادشاهی خدا و عدالت او باشید .و همه این موارد به شما اضافه
خواهد شد‘‘.

پاسخگو خواندن:

زبور 6-1 : 23

1۔ خداوند چوپان من است .من نمی خواهم
2۔ او مرا وادارد تا در مراتع سرسبز دراز بکشم :او مرا در کنار آبهای ساکن هدایت
می کند.
3۔ او روح من را احیا می کند :او به خاطر نام خود مرا در مسیرهای عدالت
هدایت می کند.
4۔ بله  ،اگرچه از دره سایه مرگ عبور می کنم  ،از هیچ شر و وحشتی نمی
ترسم  ،زیرا تو با من هستی .میله تو و عصای تو آنها مرا تسلی می دهند.
5۔ تو در حضور دشمنانم سفره ای پیش من آماده کنی  ،سر من را با روغن مسح
می کنی .جام من فرار می کند
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.

درس کتاب مقدس برای یکشنبه  7 ،مارس 2021
موضوع – ماده

2
صفحه

6۔
ً
مطمئنا نیکی و رحمت در تمام روزهای زندگی من پیروی خواهد کرد و من
برای همیشه در خانه خداوند ساکن خواهم شد.

د درس خطبه
کتاب مقدس
.1

زبور 5-3 : 37

 3به خداوند توکل کن و نیکی کن .بنابراین در سرزمین ساکن خواهید شد و به
راستی سیر خواهید شد.
 4از خداوند نیز لذت ببر .و او آرزوهای قلبت را به تو خواهد داد.
 5راه خود را به سوی خداوند متعهد كن .به او نیز اعتماد کنید؛ و او باید آن را
انجام دهد
.2

 2پادشاهان 4:1۔7
 1حاال زن خاصی از همسران فرزندان پیامبران به الیشع فریاد زد و گفت :بنده
تو شوهرم مرده است .و تو می دانی که بنده تو از خداوند ترسیده است :و
طلبکار آمده است تا دو پسر من را به عنوان بردگان نزد خود ببرد.
 2و الیشع به او گفت  ،چه کاری برای تو انجام دهم؟ به من بگو  ،تو در خانه
چه داری؟ و او گفت  ،کنیز تو چیزی در خانه ندارد  ،یک گلدان روغن ذخیره
کن.

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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 3سپس فرمود :برو  ،از همه همسایگان  ،حتی ظرفهای خالی  ،ظرفهای خود را
به خارج قرض کن .چند تا قرض نکنید.
 4و چون وارد شدی  ،در را به روی تو و پسرانت بسته  ،و در تمام آن ظروف را
ریخته  ،و آنچه را پر است کنار بگذاری.
 5بنابراین او از نزد او رفت و در را به روی او و پسرانش بست  ،كه ظرف ها را
برای او آوردند .و او ریخت.
 6وقتی ظروف پر شدند  ،او به پسرش گفت" :هنوز ظرفی برای من بیاوری".
و او به او گفت  ،دیگر ظرفی نیست .و روغن ماند.
 7سپس آمد و به مرد خدا گفت .و او گفت  ،برو  ،نفت را بفروش  ،و بدهی
خود را بپرداز  ،و تو و فرزندانت را در بقیه زندگی کن.
3۔

ارمیا 29:11۔13
 11خداوند می گوید  ،من افکاری را که درباره شما فکر می کنم می دانم ،
اندیشه های صلح و نه شر  ،برای پایان دادن به انتظار شما.
 12سپس مرا بخوانید  ،و می روید و به من دعا می کنید  ،و من به شما گوش
می دهم.
 13و مرا خواهی یافت و مرا خواهی یافت  ،آنگاه كه با تمام وجود در جستجوی
من خواهی بود.

یوحنا 6:3۔( 27 ،26 ،14به)( 29 ،دا )( 41 ،38 ،37 ،به 42، 43، 47، 48، 63 ،)،1st
.4
3
عیسی به کوهی رفت و در آنجا با شاگردان خود نشست.
 4و عید فصح  ،عید یهودیان نزدیک بود.
 5وقتی عیسی چشمان خود را بلند کرد و دید که گروه بزرگی به طرف او می
آیند  ،به فیلیپ گفت :از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟

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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 6و این را برای اثبات او گفت :زیرا او خودش می دانست چه خواهد کرد.
 7فیلیپ به او جواب داد  ،دو صد پنی نان برای آنها کافی نیست  ،تا هرکدام
کمی بخورد.
 8یکی از شاگردانش  ،اندرو  ،برادر سیمون پیتر  ،به او گفت ،
 9در اینجا یک پسر بچه وجود دارد که دارای پنج نان جو و دو ماهی کوچک
است :اما آنها در میان بسیاری از آنها چه هستند؟
 10و عیسی گفت  ،مردان را وادار کن که بنشینند .حاال چمن های زیادی در محل
وجود داشت .بنابراین مردان به تعداد حدود پنج هزار نفر نشستند.
 11و عیسی نانها را گرفت .شکر کرد و به شاگردان و شاگردان برای مأموران
مستقر تقسیم کرد .و به همین ترتیب ماهی ها به همان اندازه که می
خواهند.
 12وقتی آنها سیر شدند  ،به شاگردانش گفت :ترکشهایی را که باقی مانده اند
جمع کنید تا چیزی از دست نرود.
 13بنابراین آنها را دور هم جمع کردند  ،و دوازده سبد پر از قطعات پنج نان جو
را پر کردند  ،که بیش از حد برای کسانی که خورده بودند باقی مانده بود.
 14سپس آن مردان  ،وقتی معجزه ای را كه عیسی انجام داد دیدند  ،گفتند  ،این
از حقیقت نبی است كه باید به دنیا بیاید.
 26عیسی جواب آنها را داد و گفت :به راستی  ،به شما می گویم شما مرا
جستجو می کنید  ،نه به این دلیل که معجزات را دیده اید  ،بلکه به این دلیل
که از نان ها غذا خورده اید و سیر شده اید.
 27نه برای گوشتی که از بین می رود  ،بلکه برای آن گوشتی که تا حیات ابدی
پایدار است  ،کار کنید که پسر انسان به شما خواهد داد:
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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 29این کار خداست که شما به کسی که او فرستاده ایمان بیاورید.
 37تمام آنچه پدر به من می دهد به من خواهد آمد .و کسی که به من می آید من
به هیچ وجه او را بیرون نمی کنم.
 38زیرا من از آسمان نازل شدم تا خواسته خود را انجام ندهم  ،بلکه اراده او را
که مرا فرستاده است انجام دهم.
 41یهودیان پس از او زمزمه کردند ،
 42و آنها گفتند  ،آیا این عیسی  ،پسر یوسف نیست که پدر و مادرش را می
شناسیم؟ چگونه است که او می گوید  ،من از آسمان پایین آمدم؟
 43عیسی جواب داد و به آنها گفت« :میان خود زمزمه نکنید.
 47به راستی  ،به شما می گویم  ،کسی که به من ایمان دارد زندگی ابدی دارد.
 48من آن نان زندگی هستم.
 63این روح است که زنده می شود .گوشت هیچ سودی ندارد :کلماتی که من با
شما می گویم آنها روح هستند و زندگی هستند.
.5

متی 6:24۔(26به)( 34 ،به )1st
 24هیچ کس نمی تواند به دو استاد خدمت کند :زیرا یا از یکی متنفر خواهد
بود و دیگری را دوست خواهد داشت .وگرنه او یکی را نگه می دارد و
دیگری را تحقیر می کند .شما نمی توانید خدا و مامون را بندگی کنید.
 25بنابراین من به شما می گویم  ،برای زندگی خود فکر نکنید  ،چه می خورید یا
چه می نوشید .و نه هنوز برای بدن خود  ،آنچه را می پوشید .آیا زندگی
بیش از گوشت و بدن بیش از لباس نیست؟

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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 26مرغان هوا را ببینید  ،زیرا آنها نه می کارند  ،نه درو می کنند و نه در انبارها
جمع می شوند .با این حال پدر آسمانی شما آنها را تغذیه می کند.
 34بنابراین برای فردا فکر نکنید :زیرا فردا باید به فکر چیزهای خودش باشد.
.6

فیلیپینی ها 4:4۔7
 4همیشه به خداوند شادی کنید و دوباره می گویم  ،شاد شوید.
 5بگذارید اعتدال شما برای همه مردم شناخته شود .خداوند نزدیک است.
 6مراقب هیچ چیز نباشید .اما در هر چیز با دعا و نیایش با شکرگذاری
درخواستهای خود را به خدا بشناسانید.
 7و صلح خدا که از همه درک بیشتری برخوردار است  ،قلب و ذهن شما را از
طریق مسیح عیسی حفظ خواهد کرد.

علم و بهداشت
10 :275 .1۔15
برای درک واقعیت و نظم وجود آن در علم آن  ،شما باید با محاسبه خدا به
عنوان اصل الهی آنچه در واقع است  ،شروع کنید .روح  ،زندگی  ،حقیقت ،
عشق  ،به عنوان یک ترکیب می شوند  - ،و نام های کتاب مقدس برای خدا
هستند .تمام جوهر  ،شعور  ،خرد  ،وجود  ،جاودانگی  ،علت و معلول متعلق به
خداوند است.
(468:17 .2ماده)۔22

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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ماده آن چیزی است که ابدی است و از اختالف و زوال ناتوان است .حقیقت ،
زندگی و عشق یک ماده است  ،همانطور که کتاب مقدس از این کلمه در عبرانیان
استفاده می کند" :ماده چیزهایی که به آن امید می رود  ،اثبات چیزهایی است
که دیده نمی شود ".روح  ،مترادف ذهن  ،روح یا خدا  ،تنها ماده واقعی است.
301:17 .3۔29
از آنجا که خدا جوهر است و انسان سیمای الهی و مانند آن است  ،انسان باید آرزو
کند و در حقیقت فقط ماده خیر  ،ماده روح دارد و نه ماده .این اعتقاد که انسان
دارای هر ماده یا ذهن دیگری است  ،معنوی نیست و حکم اول را می شکند  ،شما
باید یک خدا  ،یک ذهن واحد داشته باشید .به نظر می رسد انسان فانی یک ماده
مادی است  ،در حالی که انسان "تصویر" (ایده) است .هذیان  ،گناه  ،بیماری و
مرگ ناشی از شهادت نادرست حس مادی است  ،که از یک موضع فرضیه خارج از
فاصله کانونی روح بی نهایت  ،تصویری معکوس از ذهن و ماده را با همه چیز
وارونه ارائه می دهد.
139:4 .4۔9

از ابتدا تا انتها  ،کتاب مقدس پر از گزارش پیروزی روح  ،ذهن  ،بر ماده است.
موسی قدرت ذهن را با آنچه انسانها معجزه می نامیدند به اثبات رساند.
یوشع  ،الیاس و الیشع نیز چنین کردند .دوران مسیحی با نشانه ها و شگفتی
هایی آغاز شد.
591:21 .5۔22

معجزه چیزی که از نظر الهی طبیعی است  ،اما باید انسانی آن را یاد گرفت.
پدیده ای از علم.
134:31 .6۔1

یک معجزه قانون خدا را برآورده می کند  ،اما آن قانون را نقض نمی کند.
این واقعیت در حال حاضر مرموزتر از خود معجزه است.
509:20 .7۔28

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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مواد به اصطالح معدنی  ،گیاهی و حیوانی در زمان و ساختار مادی بیشتر از
زمانی که "ستاره های صبح با هم آواز می خواندند" نیستند .ذهن "گیاه مزرعه را
قبل از آنکه در زمین باشد" ساخته است .دوره های عروج معنوی  ،روزها و
فصول آفرینش ذهن هستند  ،که در آن زیبایی  ،تعالی  ،پاکی و قداست  -بله ،
ذات الهی  -در انسان و جهان پدیدار می شوند و هرگز ناپدید نمی شوند.
257:6 .8۔11

این نظریه که روح تنها ماده و خالق آن نیست  ،هترودوکسی پانتئیستی است
که در نهایت بیماری  ،گناه و مرگ است .این اعتقاد به یک روح جسمی و یک
ذهن مادی است  ،یک روح تحت کنترل جسم و یک ذهن ماده است .این باور
پانتئیسم کم عمق است.
281:27 .9۔1

علوم الهی شراب جدید را در بطری های قدیمی  ،روح را به ماده نمی ریزد  ،و نه
بی نهایت را به محدود .با درک حقایق روح  ،دیدگاه های غلط ما درباره ماده از
بین می رود .اعتقاد قدیمی باید کنار گذاشته شود وگرنه ایده جدید ریخته
خواهد شد و الهام  ،یعنی تغییر موضع ما  ،از بین خواهد رفت.
.10

91:16۔21

.11

66:6۔16

جذب شده در خودخواهی مادی  ،ما ماده زندگی یا ذهن را درک و بازتاب می
دهیم .انکار نفسانیت مادی به تشخیص فردیت معنوی و ابدی انسان کمک می
کند و دانش غلط حاصل از ماده یا از طریق حواس مادی را از بین می برد.

آزمایشات به انسان ها می آموزد که به عصای مادی تکیه نکنند  - ،نی شکسته  ،که
قلب را سوراخ می کند .ما این را در آفتاب شادی و سعادت نصف به یاد نمی
آوریم .غم و اندوه سالمتی است .از طریق درد و رنج بزرگ  ،وارد پادشاهی می
شویم .آزمایشات اثبات عنایت خداوند است .رشد معنوی نه از طریق بذر کاشته
شده در خاک امیدهای مادی جوانه می زند  ،بلکه هنگامی که این مواد از بین می
روند  ،عشق شادی های باالتر روح را که هیچ لکه ای از زمین ندارند  ،از نو
گسترش می دهد .هر مرحله از تجربه متوالی  ،دیدگاه های جدیدی از خیر و عشق
الهی را آشکار می کند.
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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92:32۔9

آیا می گویید هنوز زمانی نرسیده است که روح را قابل توجه و قادر به کنترل
بدن تشخیص دهیم؟ عیسی را به یاد بیاورید  ،که نزدیک به نوزده قرن پیش
قدرت روح را نشان داد و گفت" :کسی که به من ایمان داشته باشد  ،کارهایی را
که من انجام می دهم نیز انجام خواهد داد"  ،و همچنین گفت" :اما ساعت فرا
می رسد  ،و اکنون زمان آن است که پرستندگان واقعی پدر را در روح و حقیقت
می پرستند " .پولس گفت" :اینک  ،زمان پذیرفته شده است ؛ اکنون روز نجات
است".
.13

195:11۔16

نکته ای که هر یک باید تصمیم بگیرد این است که آیا ذهن فانی است یا
ذهن جاودانه که عامل ایجاد کننده است .ما باید مبنای ماده را برای علم
متافیزیک و اصل الهی آن کنار بگذاریم.
هر آنچه شباهت ایده ای را که با اصل آن اداره می شود فراهم کند  ،جای
تأمل و تفکر دارد.
.14

201:1۔9

بهترین خطبه ای که تاکنون موعظه شده است  ،حقیقتی است که با نابودی
گناه  ،بیماری و مرگ نشان داده شده است .عیسی با دانستن این موضوع و
همچنین دانستن اینکه یک محبت در ما برتر خواهد بود و پیشگام زندگی ما
خواهد بود  ،گفت" :هیچ کس نمی تواند به دو استاد خدمت کند".
ما نمی توانیم با اطمینان بر پایه های کاذب بنا کنیم .حقیقت موجودی جدید را
می سازد  ،که در آن چیزهای قدیمی از بین می روند و "همه چیز جدید می
شود".
.15

269:11۔20

متافیزیک باالتر از فیزیک است و ماده وارد مقدمات یا نتیجه گیری های
متافیزیکی نمی شود .مقوالت متافیزیک بر یک اساس  ،ذهن الهی استوار
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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است .متافیزیک همه چیز را به افکار تبدیل می کند و اشیا  ofحس را با
ایده های روح عوض می کند.
این ایده ها کامالً واقعی و ملموس برای آگاهی معنوی هستند و این مزیت
را نسبت به اشیا و افکار معنای مادی دارند  -آنها خوب و ابدی هستند.
.16

261:2۔7

نگاه از بدن به حقیقت و عشق  ،اصل همه خوشبختی  ،هماهنگی و جاودانگی
نگاه کنید .ثابت قدم به ماندگار  ،خوب و درست فکر کنید  ،و اینها را متناسب با
مشغله افکار خود به تجربه خود وارد خواهید کرد.
.17

17:14۔15

زیرا خداوند نامحدود  ،همه توان  ،همه زندگی  ،حقیقت  ،عشق  ،بر همه و
همه است.

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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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
خود و بشر فراموش نکند .با کارهای او قضاوت خواهد شد  - ،و توجیه یا محکوم
خواهد شد.

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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کتابچه راهنمای کلیسا  ،ماده ، 8
بخش 6
_____________________

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.

