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صفحه 1

یکشنبه  ،ماه مه .2021 ، 2
موضوع — مجازات ابدی
متن طالیی : :اشعیا 1 :43
"اما اکنون اینگونه می گوید خداوند که تو را آفریده است  ،ای یعقوب ،
و او که تو را تشکیل داده است  ،ای اسرائیل  ،نترس :زیرا تو را فدیه کردم  ،تو
را به نام تو خوانده ام .تو مال من هستی" .

پاسخ گو خواندن:
37

38

39

لوقا 48-44 ، 39-37 :7

و  ،اینک  ،یک زن در شهر  ،که گناهکار بود  ،وقتی دانست که
عیسی در خانه فریسی در کنار گوشت نشسته است  ،یک جعبه مرهم آلباستر
آورد ،
و در حالی که گریه می کرد  ،پشت پاهای خود ایستاد و شروع به
شستن پاهای خود با اشک کرد  ،و آنها را با موهای سر خود
پاک کرد  ،و پاهای او را بوسید  ،و آنها را با مرهم مسح کرد.
وقتی فریسی که او را دعوت کرده بود  ،آن را دید  ،در درون خود صحبت
کرد و گفت" :این مرد  ،اگر پیامبر بود  ،می دانست این زن و
کیست که او را لمس می کند  ،زیرا او گناهکار 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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45

46

47

48

او رو به زن کرد و به سیمون گفت :این زن را می بینی؟ وارد خانه
تو شدم  ،تو برای پاهای من آب ندادی  ،اما او پاهای من را با اشک
شسته و با موهای سر خود پاک کرده است.
تو هیچ بوسه ای به من ندادی :اما این زن از وقتی وارد شدم دیگر دست از
بوسه زدن برپا ندارد.
سر من را با روغن مسح نکردی  ،اما این زن پاهای مرا با پماد مسح
کرده است.
بنابراین به تو می گویم  ،گناهان او  ،که بسیار است  ،آمرزیده شده
است .زیرا او بسیار دوست داشت :اما کم به او بخشیده می شود ،
همان کمی را دوست دارد.
و او به او گفت  ،گناهان تو آمرزیده شده است.

د درس خطبه
کتاب مقدس
ارمیا 3 :31

.1
3

.2

خداوند از قدیم به من ظاهر شده است  ،و می گوید  ،بله ،
من تو را با یک عشق همیشگی دوست داشته ام ؛ بنابراین تو
را با مهربانی ترسیم کرده ام.
جوئل 27 ، 25 ، 13 ، 12 :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.

درس کتاب مقدس برای یکشنبه  ،ماه مه2021 2
موضوع -مجازات ابدی

12

13

25

27

صفحه 3

خداوند می فرماید  ،بنابراین اکنون نیز با تمام قلب و روزه و گریه و عزاداری به
سوی من برگرد.

و قلب خود را  ،و نه لباسهای خود را پاره کرده  ،و به سوی خداوند خدای خود
رجوع کنید  ،زیرا او بخشنده و مهربان است  ،کند عصبانی و مهربان است
خود توبه می کند.
و من سالهای خوردن ملخ  ،کرم چنبر  ،و کرم پودر  ،و کرم
نخل  ،ارتش بزرگ خود را که در میان شما فرستادم  ،به شما باز
می گردانم.
و خواهید دانست که من در میان اسرائیل هستم  ،و من یهوه خدای شما هستم و هیچ
کس دیگری :و قوم من هرگز شرمنده نخواهند شد.
اشعیا 25 :43

.3
25

.4
14

من  ،حتی من  ،او هستم که به خاطر خودم گناهان تو را
پاک می کند و گناهان تو را به یاد نمی آورم.
لوقا ( 14 :4عیسی) (به):
عیسی با قدرت روح به جلیل بازگشت:
لوقا ( 7 ، 6-4 ، 1 :5و پر شده) ( 10 ، 8 ،و عیسی) 32-29 ، 27 ،

.5
1

4

5

و این چنین شد که  ،هنگامی که مردم برای شنیدن کالم خدا بر او فشار می
آوردند  ،او کنار دریاچه ایستاد ،
وقتی صحبت را رها کرد  ،به سیمون گفت  ،از اعماق آب
بیرون بیایی و تورهایت را برای پیش نویس پایین بگذار.
و سیمون در جواب او گفت :استاد  ،ما تمام شب زحمت
کشیده ایم و چیزی نبردیم .با این حال به قول تو تور را فرو می
کشم.

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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6

وقتی این کار را انجام دادند  ،تعداد زیادی ماهی و ترمز خالص آنها را بسته بودند.

7

… و هر دو کشتی را پر کرد  ،به طوری که آنها شروع به غرق شدن کردند.

8

10

27

29

سیمون پیتر وقتی آن را دید  ،به زانوهای Qعیسی افتاد Qو گفت:
از من دور شو .خداوندا  ،من مردی گناهکار هستم.
عیسی به سیمون گفت :نترس .از این به بعد شما مردان را
خواهید گرفت.
بعد از این کارها او بیرون رفت و دید که یک مبلغی به نام لوی
در حال دریافت Qرسم نشسته است و به او گفت :دنبال من بیا.

و الوی او را در خانه خودش جشن بزرگی برگزار کرد :و یک عده بزرگ
دیگران بودند که با آنها نشستند.

 30اما کاتبان و فریسیان آنها علیه شاگردانش زمزمه کردند و گفتند« :چر
گناهکاران غذا می خورید و می نوشید؟
31

32

و عیسی در جواب آنها گفت« :افراد سالم نیازی به پزشک ندارند .اما آنها که
بیمار هستند
من نیامدم تا صالحان  ،بلکه گناهکاران را به توبه صدا کنم.
لوقا ( 7 ، 1 :15خوشی) ( 25 ، 22-11 ،به32-28 ، ):

.6
1

7

11

سپس تمام دجاالن و گناهکاران را به او نزدیک کرد تا او را بشنوند.
 ...خوشی باید برای یک گناهکار که توبه می کند  ،بیش از نود و نه فرد عادل ،
که به هیچ توبه ای نیاز ندارند  ،در بهشت باشد.
و او گفت  ،فالن شخص دارای دو پسر 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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و كوچكتر از آنها به پدرش گفت :پدر  ،آن قسمت از کاالهايى را كه نزد من افتاده
به من بده .و زندگی خود را به آنها تقسیم کرد.

چند روز نگذشت که پسر کوچکتر همه را دور هم جمع کرد و به یک ک
دور رفت و در آنجا موادش را با زندگی آشفته به هدر داد.

و هنگامی که او همه را خرج کرد  ،قحطی شدیدی در آن سرزمین بوج
شروع به بدبختی کرد.

و او رفت و به یکی از شهروندان آن کشور پیوست .و او را به مزارع خود ف
به خوكها غذا دهد.

و او بیهوش می شد که شکم خود را از پوسته هایی که خوک ها می خ
کند :و هیچ کس به او چیزی نمی داد.
و وقتی به خودش آمد  ،گفت  ،چه تعداد خادم اجیر پدرم نان
کافی و پس انداز Qدارند  ،و من از گرسنگی هالک Qمی شوم!

 18برخاسته و نزد پدرم خواهم رفت و به او خواهم گفت  ،پدر  ،من در برابر به
گناه کردم و پیش تو ،
19

20

و دیگر لیاقت این را ندارم که پسر تو خوانده شوم :مرا به عنوان یکی از
بندگان اجیرت قرار ده.
و برخاست و نزد پدر آمد .اما هنگامی که هنوز از راه دور بود  ،پدرش او را دید ،
دلسوز شد  ،و دوید  ،و بر گردن او افتاد  ،و او را بوسید.

 21و پسر به او گفت :پدر  ،من در برابر تو بهشت و در نزد تو گناه
کردم  ،و دیگر لیاقت این را ندارم که پسر تو خوانده شوم.
22

25

اما پدر به خادمان خود گفت :بهترین ردای را بیرون بیاورید و بر او بپوشید
حلقه را روی دستش بگذارید  ،و کفش را روی پاهایش بگذارید
حاال پسر بزرگش در مزرعه 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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28

29

30

31

32

او عصبانی بود و نمی خواست وارد شود .بنابراین پدرش بیرون آمد و به او
کرد.
ووئيل ،وره  ،ز ستاسو دا کلونه ستا خدمت کوم  ،او هيڅکله
ګ
هغ خپل پالر ته
مې ستاسو په حکم سرغړونه کړې.
و او در جواب گفت به پدرش " ،این همه سال من به تو خدمت
می كنم  ،و هرگز از فرمان تو تخلف نمی كنم.

اما همین که پسرت آمد  ،که زندگی تو را با فاحشه خورده است  ،گو
را برای او کشته ای.
دیدار ما این بود که باید خوشحال شویم و خوشحال شویم :زیرا این برادرت مرده بود
و دوباره زنده است .و گم شد و پیدا شد.
زبور ( 176 :119به)1 :

.7
176

من مثل گوسفند گمشده ای گمراه شده ام.
زبور ( 5 :25به ؛) 8-6 ،

.8
5

6

7

مرا در حقیقت خود هدایت کن و به من بیاموز  ،زیرا تو خدای نجات من هستی.
پروردگارا  ،رحمت های مهربان و مهربانی های خود را به خاطر بسپار.
همیشه قدیمی بوده اند.
گناهان جوانی و گناهان مرا فراموش نکن .به رحمت
خود  ،مرا بخاطر خوبی خود یاد کن  ،پروردگارا.

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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خداوند خوب و قائم است :بنابراین او گناهکاران را در راه تعلیم خواهد داد.
اشعیا 9-7 :55

.9
7

8

9

.10
21

22

فاسق راه خود را ترک کند  ،و انسان ناصالح اندیشه های خود را .و او را به نزد
خداوند برگردانید  ،و او را بیامرزد .و به خدای ما  ،زیرا او بسیار بخشش خواهد کرد.

خداوند می گوید  ،زیرا اندیشه های من اندیشه تو نیستند و راههای تو
نیستند.
زیرا همانطور که آسمانها از زمین باالتر هستند  ،راههای من
نیز باالتر از راههای شما  ،و افکار من از اندیشه های شما باالتر
است.
اشعیا ( 21 :44من) (به ؛) 22 ،
من تو را شکل داده ام.
گناهان تو را مانند ابر غلیظ و گناهان تو را مانند ابر محو
کردم .زیرا تو را فدیه کردم.

علم و بهداشت
35:30 .1
طراحی عشق برای اصالح Qگناهکار است.
11-22 ، 3-5 :6 .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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عشق الهی انسان را اصالح و اداره می کند .مردان ممکن است عفو کنند  ،اما این اصل
الهی به تنهایی گناهکار را اصالح می کند.
ایجاد رنج در نتیجه گناه  ،وسیله نابودی گناه است .هر لذت
مفروض در گناه بیش از معادل درد آن خواهد بود  ،تا زمانی که
ایمان به زندگی مادی و گناه از بین برود .برای رسیدن به
بهشت  ،هماهنگی وجود  ،باید اصل الهی بودن را درک کنیم.
"خدا عشق است ".بیش از این نمی توانیم بپرسیم  ،باالتر نمی توانیم
نگاه کنیم  ،دورتر نمی توانیم برویم .این که تصور کنیم خداوند
گناه را بر اساس جلب رحمتش می طلبد یا مجازاتش می کند ،
این است که عشق را بد فهمیده و دعا را به عنوان دریچه ایمنی
برای عمل نادرست Qقرار دهیم.
( 11 ، 1-7 :362 .3این) 12-
در فصل هفتم انجیل لوقا آمده است که عیسی زمانی میهمان ارجمند یک فریسی بود ،
به نام سیمون  ،اگرچه کامالً شبیه سیمون شاگرد نبود .در حالی که آنها مشغول
گوشت بودند  ،اتفاقی غیرمعمول رخ داد  ،گویی که می توانست صحنه جشن شرقی
را قطع کند .یک "زن عجیب" وارد شد ... .این زن (مریم مجدلیه  ،همانطور که
زمان او را صدا کرده اند) به عیسی نزدیک شد.
( 21 ، 8-15 :363 .4و) 31-

آیا عیسی زن را رد کرد؟ آیا او ستایش او را دفع کرد؟ نه او دلسوزانه به او توجه
این همه هم نبود .می دانستند اطرافیان در قلبشان  ،به ویژه
میزبانش  ،چه می گویند  -که آنها تعجب می کردند که چرا
میهمان واال مقام  ،یک باره وضعیت بد اخالقی زن را تشخیص نداد
و خواستار عزیمت او نشد  - ،با دانستن این  ،عیسی آنها را سرزنش
کرد با یک داستان کوتاه یا مثل … .و بنابراین این درس را برای همه
به ارمغان آورد  ،و آن را با اعالمیه ای قابل توجه به زن گفت:
"گناهان تو آمرزیده شده 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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چرا او بدهی او را به عشق الهی خالصه کرد؟ آیا او توبه و اصالح
کرده بود و آیا بینش Qاو این قیام اخالقی ناگفته را تشخیص داده است؟ پاهای
قبل از اینکه با روغن مسح کند  ،با اشک خود غسل داد .آیا در غیاب ادله دیگ
و اندوه او شواهد کافی برای تأیید انتظار توبه  ،اصالح و رشد حکمت بود؟
8-12 :364 .5

بزرگترین ادای احترام غیرقابل توصیف  ،مهمان نوازی فریسی یا تحقیر مگ
بود؟ این پرسش عیسی با سرزنش حق پرستی و اعالم انصراف از توبه پاسخ داد.
( 4 :473 .6حقیقت) 7-
حقیقت  ،خدا  ،پدر خطا نیست .گناه  ،بیماری و مرگ باید به عنوان اثرات خطا طبقه
بندی شوند .مسیح آمد تا باور گناه را از بین ببرد.
( 9 :497 .7ما) 12-

ما از بخشش خداوند از گناه در از بین بردن گناه و درک معنوی که شر را غیر واقعی
می داند  ،تأیید می کنیم .اما اعتقاد به گناه تا زمانی که اعتقاد پایدار باشد م
می شود.
( 9-13 ، 1-7 :327 .8به)2 :

اصالحات با فهمیدن این که هیچ لذت دائمی در شر وجود ندارد  ،و
همچنین با کسب محبت به خیر مطابق علم  ،این واقعیت جاودانه را نشان می دهد که
نه لذت و نه درد  ،اشتها و اشتیاق نمی توانند در ماده وجود داشته باشند  ،در حالی که
ذهن الهی می تواند و باورهای Qغلط لذت  ،درد  ،یا ترس و همه اشتهای Qگنا
انسان را از بین می برد.

شر گاهی اوقات باالترین برداشت انسان از حق است  ،تا زمانی که درک خوب
شود .سپس او از شر شر خود لذت می برد  ،و این عذاب او می شود .راه فرار از بدبختی گناه
 ،ترک گناه است .راه دیگری وجود ندارد.
19-25 :404 .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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ً
واقعا لذتی ندارد  ،یکی از مهمترین نکات در الهی
این اعتقاد به این که گناه
مسیحی است .گناهکار را به این دیدگاه جدید و واقعی گناه برانگیزانی
دهید که گناه هیچ لذتی ندارد  ،و این دانش شجاعت اخالقی او را تقویت می
توانایی او را در تسلط بر شر و دوست داشتن خوب افزایش می دهد.
.10

 1 :405فقط

خطای اساسی ذهن فانی است.
.11

1-7 :419

یک سوال اخالقی ممکن است مانع بهبودی بیمار شود .خطای
کمین  ،شهوت  ،حسادت  ،انتقام  ،سونیت یا نفرت  ،اعتقاد به بیماری را تداوم یا حتی
ایجاد می کند .انواع مختلف خطاها در این راستا وجود دارد .مسیر واقعی شما این است که
دشمن را از بین ببرید و میدان را به خدا  ،زندگی  ،حقیقت و عشق بسپارید  ،به یاد داشته
باشید که خدا و عقاید او به تنهایی واقعی و هماهنگ هستند.
.12

14-29 :322

خ ر د ان س ا ن در گ ن ا ه رضایت نم ی یابد  ،زیرا خ د ا و ن د گ ن ا ه را به رنج
محکوم کرده است .رخوت دیروز مسحور و هیپنوتیزم امروز را پیشگویی می کرد.
شرابخوار فکر می کند که از مستی لذت می برد  ،و تا زمانی که احساس لذت
به حس باالتری نرسد  ،نمی توانید کاری کنید که آدم محجوب از
مشروب فروشی خود خارج شود .سپس او از جام خود برمی گردد  ،به عنوان خواب بیننده
ای مبهوت كه از یك جوجه كشی ناشی از دردهای حس تحریف شده بیدار می شود .مردی
که دوست دارد مرتکب اشتباه شود  -لذت بردن از آن و خودداری از آن فقط به
از عواقب آن  -نه یک انسان معتدل است و نه یک دیندار قابل اعتماد.
تجارب تیزبین اعتقاد به زندگی شیاف ماده و همچنین ناامیدکننده ها و گرفتاری های
بی وقفه ما را مانند کودکان خسته به آغوش عشق الهی سوق می دهد.
.13

32-3 :205

ً
کامال بفهمیم  ،نمی توانیم ذهن
وقتی رابطه خود را با امر الهی
دیگری جز او داشته باشیم  -هیچ عشق  ،حکمت یا حقیقت
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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دیگری  ،هیچ احساس دیگری از زندگی و هیچ آگاهی از
وجود ماده یا خطا.
.14

( 1 :339د) 4-

نابودی گناه روش الهی عفو است .زندگی الهی مرگ را نابود می کند  ،حقیقت خطا را از
بین می برد  ،و عشق نفرت را از بین می برد .نابود شده  ،گناه به هیچ گونه
دیگری نیاز ندارد.

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!
ن
اتکبچه راه مای کلیسا  ،امده  ، 8بخش 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 Qگناه  ،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

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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پیشگویی  ،قضاوت  ،محکومیت  ،مشاوره  ،تأثیرگذاری یا
تأثیرگذاری اشتباه خالص شوند.
ن
اتکبچه راه مای کلیسا  ،امده  ، 8بخش 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
تو ج یه یا محکوم خواهد شد.
ن
اتکبچه راه مای کلیسا  ،امده  ، 8بخش 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.

