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موضوع -بشر

مخ 1

یکشنبه  ،مارس .2021 ، 7
موضوع — بشر
طالیی متن 1 :قرنتیان 57 : 15
" خدا را شکر می کنم  ،که به ما پیروزی می بخشد".
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 2قرنتیان 9 ،8 :4
خواندن:
رومیان 39-37 ،35 ،8،31

ما از هر طرف مشکل داریم  ،اما مضطرب نیستیم .ما متحیر هستیم  ،اما
ناامید نیستیم.
تحت آزار و شکنجه  ،اما رها نشده سقوط کرده  ،اما نابود نشده است.
پس به این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا برای ما باشد  ،چه کسی می تواند
در برابر ما باشد؟
چه کسی باید ما را از عشق مسیح جدا کند؟ آیا مصیبت  ،یا پریشانی  ،یا
آزار و اذیت  ،یا قحطی  ،یا برهنگی  ،یا خطر  ،یا شمشیر؟
نه  ،در همه این چیزها ما از طریق او که ما را دوست داشت  ،چیزی بیشتر
از فاتحان هستیم.

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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زیرا من متقاعد شده ام که نه مرگ  ،نه زندگی  ،نه فرشتگان  ،نه مملکت ها ،
نه قدرت ها  ،نه چیزهای حاضر و نه چیزهای آینده ،
نه قد  ،نه عمق و نه هیچ موجود دیگری قادر نخواهد بود ما را از عشق به
خدا  ،که در مسیح عیسی  ،خداوند ما است  ،جدا کند.

د درس خطبه
کتاب مقدس
ضرب المثل ها ( 3 :11به ):

.1
3

یکپارچگی قائم آنها را راهنمایی می کند:

فیلیپینی ها 15 ، 14 :2

.2
14

15

همه کارها را بدون زمزمه و اختالف انجام دهید:
فرزندان خدا  ،بدون سرزنش  ،در میان قومی کج و کج  ،که در میان آنها به
عنوان چراغانی در جهان می درخشید  ،بی تقصیر و بی آزار باشید.

فیلیپینی ها ( 11 :4برای) 13-

.3
11

12

 ...زیرا من در هر حالتی که آموخته ام  ،قناعت کرده ام.
من هم چگونگی تحقیر و بلد بودن را می دانم و هم می دانم :هر جا و در
همه چیز به من دستور داده می شود که سیر شوم و گرسنه باشم  ،هم زیاد
و هم نیاز را رنج دهم.

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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مخ 3

من می توانم همه کارها را از طریق مسیح که مرا تقویت می کند انجام
دهم.

پیدایش ( 2 :37یوسف) (به؛) ( 24 ، 4 ، 3 ،به ( 28 ، ):به ):

.4
2

3

4

24

28

یوسف  ،هفده ساله بود  ،با برادران خود گله را تغذیه می کرد.
اکنون اسرائیل یوسف را بیش از همه فرزندانش دوست داشت  ،زیرا او پسر
پیری بود :و برای او کت بسیار رنگی ساخت.
و وقتی برادرانش دیدند که پدرشان او را بیش از همه برادرانش دوست دارد  ،از
او متنفر شدند و نمی توانستند با او آرامش صحبت کنند.
آنها او را گرفتند[ و در گودالی انداختند:
سپس از کنار بازرگانان میدیانی عبور کرد .آنها یوسف را از گودال بیرون کشیدند
و بلند کردند و یوسف را به بهای بیست قطعه نقره به ایشمیلیان فروختند.

پیدایش ( 8 ، 7 ، 3 ، 1 :39به اول) ( 19 ، 12 ،چه زمانی) ( 20-به
دوم22 ، 21 ، )،

.5

1

3

7
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و یوسف را به مصر آوردند .و پوتیفر  ،یک افسر فرعون  ،سردار نگهبان ،
مصری  ،او را از دست ایشمیلیان که او را به آنجا فرو برده بود خریداری
کرد.
و ارباب او دید که خداوند با او است و خداوند تمام آنچه را که انجام داده
است به دست خود موفق ساخت.
بعد از این چیزها  ،همسر استادش نگاه خود را به یوسف انداخت .و او گفت
 ،با من دراز بکش
اما او امتناع کرد ،

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 را از لباس خود گرفت و گفت  ،با من دراز بکشید و او لباس خود را در
دست خود گذاشت و فرار کرد و او را بیرون آورد.
استاد وقتی ارباب او سخنان همسرش را شنید که به او گفتند  ،بنده تو پس
از این رفتار با من رفتار کرد .که خشمش برافروخته شد.
و استاد یوسف او را گرفت و به زندان انداخت ،
اما خداوند با یوسف بود  ،و به او رحمت فرمود  ،و از نظر نگهبان زندان به
او لطف كرد.
و نگهبان زندان همه زندانیانی را که در زندان بودند به دست یوسف سپرد.
و هر کاری که در آنجا انجام دادند  ،او این کار را انجام داد.

پیدایش ( 1 :41به ( 14 ، ):به ( 30-28 ، 16 ، 15 ، ):به اول؛) ،
40-37 ، 33

.6
1

14

15

16

28

29

و در پایان دو سال کامل  ،فرعون خواب دید:
سپس فرعون فرستاد و یوسف را فراخواند و او را با عجله از زندان بیرون
آوردند:
فرعون به یوسف گفت  ،من خوابی دیده ام و کسی نمی تواند آن را تعبیر
کند .و من درباره تو شنیده ام که می توانی یک خواب را تعبیر کنی تا آن را
تعبیر کنی.
و یوسف به فرعون پاسخ داد  ،و گفت  ،این در من نیست :خدا به فرعون
پاسخ صلح می دهد.
این همان چیزی است که من با فرعون گفتم :آنچه خدا قصد انجام آن را
دارد  ،آن را به فرعون نشان می دهد.
اینک هفت سال انبوه فراوانی در سرتاسر سرزمین مصر فرا رسیده 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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و بعد از آنها هفت سال قحطی بوجود خواهد آمد.
بنابراین  ،بگذار فرعون به مردی باهوش و خردمند نگاه کند و او را بر
سرزمین مصر قرار دهد.
و این امر از نظر فرعون و از نظر همه بندگانش خوب بود.
فرعون به بندگان خود گفت  ،آیا می توان شخصی را پیدا كرد كه مردی در
آن روح خدا باشد؟
فرعون به یوسف گفت  ،از آنجا که خدا همه اینها را به تو نشان داده  ،هیچ
کس به اندازه تو باهوش و حکیم نیست:
تو بر فراز خانه من خواهی بود و طبق قول تو بر تمام قوم من حکومت
خواهد شد :من فقط در تخت پادشاهی بزرگتر از تو خواهم بود.

پیدایش ( 7 ، 3 :42به اول)

.7
3

7

و ده برادر یوسف برای خرید ذرت در مصر پایین آمدند.
و یوسف برادران خود را دید ،

پیدایش 5 ، 4 :45

.8
4

5

.9

مخ 5

و یوسف به برادران خود گفت  ،من به شما نزدیک می شوم .و نزدیک
شدند .و او گفت  ،من برادر تو یوسف هستم که او را به مصر فروختی.
اکنون غمگین و عصبانی نشوید و از خود عصبانی نشوید که مرا در اینجا
فروخته اید  ،زیرا خدا مرا برای حفظ زندگی پیش من فرستاده است.

 1پیتر 23-19 :2

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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اگر کسی با وجدان نسبت به خدا غم و اندوه خود را تحمل کند  ،به
سختی رنج می برد  ،این جای شکر دارد.
برای چه شکوهی است  ،اگر وقتی بخاطر تقصیرهایتان بو داده می
شوید  ،آن را با حوصله تحمل کنید؟ اما اگر وقتی خوب کار می کنید و
برای آن رنج می برید  ،آن را با حوصله تحمل می کنید  ،این برای خدا
پسندیده است.
زیرا حتی به همین خاطر شما را صدا زدند :زیرا مسیح نیز برای ما رنج
کشید و برای ما مثالی گذاشت  ،تا مراحل او را دنبال کنید:
چه کسی گناهی نکرد  ،و حیله در دهان او پیدا نشد:
چه کسی  ،هنگامی که مورد تحقیر قرار گرفت  ،دیگر بار دیگر توهین
نکرد وقتی رنج برد  ،تهدید نکرد که اما خود را به او متعهد کرد که به
حق قضاوت می کند:

 .10فیلیپینی ها 13 ، 12 :2
12

بنابراین  ،محبوب من  ،همانطور که همیشه اطاعت کرده اید  ،نه فقط در
حضور من  ،بلکه اکنون در غیاب من بسیار بیشتر  ،با ترس و لرز برای نجات
خود کار کنید.

 13زیرا این خداست که هم در اراده و هم در جهت رضایت او کار می کند.

 .11رومیان 28 :8
28

و ما می دانیم که همه چیز برای خیرخواهان  ،خدا دوست  ،کسانی که
مطابق هدف او خوانده می شوند  ،با هم کار می کنند.

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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مخ 7

علم و بهداشت
.1

115:15-16
بشر :ایده معنوی خدا  ،فردی  ،کامل  ،ابدی.

.2

19-24 ،258:13-15
خداوند در بشر ایده نامحدودی را برای همیشه در حال توسعه بیان می
کند که از پایه ای بی حد و حصر گسترش و افزایش می یابد.
اصل نامحدود توسط ایده بی نهایت و فردیت معنوی منعکس می شود ،
اما حواس مادی به اصطالح هیچ شناختی از اصل و ایده آن ندارند.
ظرفیت های بشری با بدست آوردن تصور واقعی از بشر و خدا  ،به تناسب
بزرگتر و کامل می شوند.

.3

( 307:25این)۔30
ذهن الهی روح بشر است و به همه بشر مسلط می شود .بشر نه از
اساس مادی آفریده شده است و نه منكر اطاعت از قوانین مادی است
كه روح هرگز وضع نكرده است .استان او در قوانین عالی ذهن در
قوانین اساسی است.

.4

90:24۔32
اعتراف به خویشتن که بشر همانند خداست  ،بشر را در تسلط بر ایده بی
پایان آزاد می کند .این محکومیت درب مرگ را می بندد  ،و آن را کامالً به
سوی جاودانگی باز می کند .سرانجام باید درک و شناخت روح به دست آید
و ما همچنین می توانیم زمان خود را در حل رمز و رازهای موجود از طریق
درک اصل الهی بهبود ببخشیم .در حال حاضر ما نمی دانیم که بشر چیست ،
ً
مطمئنا این مسئله را خواهیم دانست که بشر بشر را منعکس کند.
اما

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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228:11۔19
بردگی بشر مشروع نیست .وقتی بشر وارد میراث آزادی خود شود  ،سلطه
خدادادی خود را بر حواس مادی متوقف خواهد کرد .فانی ها روزی آزادی
خود را به نام خدای متعال ابراز می کنند .سپس آنها با درک علم الهی بدن
خود را کنترل خواهند کرد .با کنار گذاشتن اعتقادات فعلی  ،آنها هماهنگی
را به عنوان واقعیت معنوی و اختالف را به عنوان غیرواقعی مادی
تشخیص خواهند داد.

.6

262:9۔16
ما نمی توانیم با غواصی در عمق باورهای فانی  ،به ماهیت و کیفیت خلقت
خداوند پی ببریم .ما باید بال و بالهای ناتوان خود را معکوس کنیم  -تالش
خود برای یافتن حیات و حقیقت در ماده  -و باالتر از شهادت حواس مادی ،
باالتر از فانی برای ایده جاودانه خدا باشیم .این دیدگاه های باالتر و واضح
تر  ،بشر خداگونه را القا می کند تا به مرکز و محیط مطلق وجود خود
برسد.

.7

517:30۔4
عشق الهی ایده های خود را برکت می دهد  ،و باعث می شود تا آنها تجسم
یابد  - ،تا قدرت او را نشان دهد .بشر ساخته نشده است تا خاک را
بچرخاند .حق تولد او سلطه است  ،نه انقیاد .او ارباب اعتقاد به زمین و
آسمان است  - ،خود او تنها زیر نظر سازنده خود است .این علم هستی
است.

.8

444:2۔10 ،6۔12
به نوعی  ،دیر یا زود  ،همه باید برتر از مادیات باشند  ،و رنج عامل الهی در
این اوج است .دستورالعمل کتاب مقدس است" :همه چیز برای
خیرخواهان برای خدا دوست دارند".
گام به گام کسانی که به او اعتماد می کنند در می یابند که "خدا پناهگاه
و قدرت ماست  ،کمک کنونی در مشکالت".

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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22:11۔17
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" .اگر تالش شما با شانس خطرناک همراه است و
هیچ پاداش فعلی دریافت نمی کنید  ،به خطا برنگردید و در مسابقه لوس
نشوید.

.10

( 254:19این)۔23
 ...خود بشر باید بشارت داده شود .این وظیفه خداوند از ما می خواهد که
امروز عاشقانه بپذیریم  ،و مواد را به سرعت عملی کنار بگذاریم و معنوی
را تعیین کنیم که ظاهری و واقعی را تعیین می کند.

.11

183:21۔25
ذهن الهی به درستی تمام اطاعت  ،محبت و قدرت بشر را می طلبد .هیچ
گونه رزرو وفاداری کمتری انجام نمی شود .اطاعت از حقیقت به بشر
قدرت و قدرت می بخشد .تسلیم در برابر خطا باعث از بین رفتن قدرت
می شود.

.12

202:15۔23
خارج از این علم همه قابل تغییر است .اما بشر جاودانه  ،مطابق با اصل
الهی وجود خود  ،خدا  ،نه گناه می کند  ،نه رنج می برد و نه می میرد.
وقتی پادشاهی خدا روی زمین می آید  ،روزهای زیارت ما به جای کم
شدن  ،چند برابر می شوند .زیرا راه واقعی به جای مرگ به زندگی منجر
می شود  ،و تجربه زمینی ظرافت خطا و ظرفیتهای بی نهایت حقیقت را
نشان می دهد  ،که در آن خداوند به همه بشرها زمین را تسلط می بخشد.

.13

571:15۔19
در هر زمان و تحت هر شرایطی  ،بر خیر و شر با نیکی غلبه کنید .خود را
بشناس  ،و خداوند خرد و مناسبت پیروزی بر شر را فراهم می کند .نفرت
از عشق  ،نفرت بشر نمی تواند به شما برسد.

.14

452:10۔15

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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هنگام بزرگتر شدن قدیمی  ،نباید از پوشیدن لباس جدید ترس داشته
باشید .دوره پیشرفت شما ممکن است حسادت را برانگیزد  ،اما باعث
احترام می شود .وقتی خطا با شما روبرو می شود  ،از سرزنش یا
توضیحی که خطا را از بین می برد خودداری کنید .هرگز جو غیراخالقی
نفس نکشید  ،مگر اینکه در تالش برای تصفیه آن باشید.
.15

261:4۔7

ثابت قدم به ماندگار  ،خوب و درست فکر کنید  ،و اینها را متناسب با
مشغله افکار خود به تجربه خود وارد خواهید کرد.
.16

451:14۔18
بشر در مسیری که به آن نگاه می کند قدم می گذارد و جایی که گنجینه
اوست  ،قلب او نیز وجود خواهد داشت .اگر امیدها و عواطف ما معنوی
باشد  ،آنها از باال می آیند  ،نه از زیر  ،و از قدیم ثمرات روح را می دهند.

.17

21:9۔14
اگر شاگرد در حال پیشرفت معنوی باشد  ،در تالش است تا وارد شود .او
ً
دائما از حس مادی دور می شود و به سمت چیزهای فساد ناپذیر روح نگاه
می کند .اگر صادق باشد  ،او از همان ابتدا جدی خواهد بود و هر روز
اندکی در مسیر درست قرار می گیرد  ،تا اینکه سرانجام دوره خود را با
خوشحالی به پایان برساند.

.18

453:6۔8
درست و غلط  ،حقیقت و خطا  ،در ذهن دانشجویان اختالف خواهد داشت ،
تا زمانی که پیروزی در کنار حقیقت شکست ناپذیر قرار گیرد.

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.

