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طال  مکاشفه  : :ییمتن 19:6  کتاب

صدا"     عنوان به من صدا       یاریبس یو عنوان به و ، مردم به      یاریبس یاز و ، ها آب از
صدا  شد    یعنوان برق و ز      دیرعد ، آللويا ، گفتم مطلق    رای، قادر خداوند خداوند

م  شن   یسلطنت ، ."دمیکند

: خواندن  مکاشفه پاسخگو 16 - 19:11  کتاب

د 11 و        دمیو ، است شده گشوده بهشت سف  کیکه .  دیاسب کس  و بر  یاست که
نام       راست و مومن بود نشسته درست     یم دهیاو به و ، م  یشد کند یقضاوت

م   جنگ .یو کند 
رو      12 و بود آتش شعله مانند ها   یچشمانش تاج .  یادیز یسرش او  و بود

ه      کی که ، بود نوشته نم  چیاسم .یکس خودش      او اما ، دانست
ا    13 جامه او پوش    یو خون به م:       دیآغشته خوانده خدا کالم او نام .یو شود 
لشكران 14 اسبها         یو بر را او ، بودند آسمان در پ  دیسف یكه ،  راهنی، مرغوب

تم  دیسف .زیو پوشاندند 

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده



2
صفحه

2021 4 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

یواقع ریغ – موضوع

شمش    15 او دهان از با         دیآ یم رونیب زیت یریو آنها و بکوبد را ملتها آن با تا
خدا            یا لهیم خشم و شرارت شراب و کند حکومت آنها بر آهن را  یاز متعال

. بگذارد  قدم
رو   16 بر او نام     یو خود ران و و       یلباس ، پادشاهان پادشاه ، است نوشته

. ارباب  خداوند

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
5 - 40:1 ایاشع.1

م  یخدا1 باش    دیگو یشما راحت شما کن      دی، آرام را من مردم .دی،
اورشل   2 به آرامش کن  میبا فر     دیصحبت را او و پا     دیکن ادی، به او جنگ انیکه

بخش      دهیرس او گناه و ، ز    دهیاست ، است گناهان     رایشده تمام خاطر به او
. است         شده برابر دو خداوند دست از ، خود

 
ب   یکس یصدا3 در کن       یم ادیفر ابانیکه آماده را خداوند راه ، در  دیزند ،

مستق  ده   یخدا یبرا یراه مًایصحرا قرار .دیما
و                 4 کج و ، شد خواهد کمرنگ تپه و کوه هر و ، شد خواهد مرتفع دره هر

ها      مکان و صاف ها م   یراست صاف .یناهموار شوند 
د              5 خواهند هم با را آن انسانها همه و شد خواهد آشکار خداوند جالل ، دیو

.رایز است       گفته را آن خداوند دهان
21 - 4:14 لوقا .2
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ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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جل     یسیع 14 به روح قدرت مناطق        لیبا سراسر در را او شهرت و بازگشت
. آورد    وجود به اطراف

کن  15 در تعل  یها سهیو تجل     یم میآنها همه از و .یم لیداد شد 
جا     16 ، ناصره به او شنبه             ییو روز ، خود رسم طبق و آمد ، بود شده بزرگ که

کن  برا   سهیبه و .یرفت برخاست   خواندن
 

17 . وقت         دادند تحويل او به را نبي اشعيا كتاب مکان      یو ، کرد باز را را یکتاب
پ       بود شده نوشته آن در ،  دایکه کرد

ز      18 ، است من بر خداوند انج       رایروح تا است کرده مسح مرا به  لیاو را
.   غیتبل رانیفق برا  مرا او اس     یقلبها یشفا یکنم نجات موعظه ، رانیشکسته

ب   بهبود کبود    انینایناب یبرا یینایو تا است ،     یفرستاده کنم آزاد را ها
.غیتبل یبرا19 پروردگار     قبول قابل سال
وز           20 به دوباره را آن و ، بست را کتاب او .  ریو همه     چشمان نشست و ، داد

.سهیکن شد      دوخته او به ها
ا           21 امروز ، کرد آنها به گفتن به شروع او تحقق      نیو گوششما مقدسدر کتاب

.افتهی است 

55 - 49 ،( ۔ 1st به) 42 ،8:41لوقا .3

مرد  41 ، نام   یپس کن      روسیایبه حاکم او و ، :   سهیآمد ع  نزد و و  یسیبود افتاد
ب         او خانه به که کرد التماس او :دیایاز

 
تنها   رایز42 .كیاو بود           مرگ حال در او و داشت ساله دوازده دختر
حال 49 م     یدر صحبت هنوز او شخص   یکه ، کن     یکرد خانه حاکم طرف سهیاز

    .    : نکن     ناراحت را استاد است مرده دخترت گفت او به و دیآمد
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وقت 50 شن  نیا یسیع یاما :    دیرا ا        فقط ، نترس گفت ، داد جواب او به مانی،

.اوریب شد       خواهد کامل او و ،
 

ه      یوقت51 به ، شد خانه پ          چیوارد جز ، برود خانه به که نداد اجازه ، تریکس
دوش       مزیج مادر و پدر و جان .زهی،

گر 52 : ستندیهمه    : گر      گفت او اما کردند ناله او از .     هیو اما  ، است نمرده او نکن
.دهیخواب است 

م  53 آنها .یو دادند             قرار تمسخر مورد را او و است مرده او که دانستند
ب  54 را : رونیهمه کن            گفت و زد صدا و گرفت را او دست و برخ  زیآورد .زی،
55        : گوشت          او به تا داد دستور او و برخاست بالفاصله او و ، آمد دوباره او روح

بدهد.
2 ،22:1لوقا .4

فط   1 نان جشن ع   کینزد ریاکنون که نام  دیشد .یم دهیفصح شود 
ا      2 دنبال به کاتبان و کاهنان . نیو ز       بکشند را او چگونه که از  رایبودند آنها

م  .دندیترس یمردم

47 - 45 ،34 ،33 ،24 ،21 ،20 ،4 – 23:1لوقا .5

1 . كردند             پيالطسهدايت به را او و برخاستند آنان از بسياري كل و
2  " : ا           ما گفتند و ، كردند او كردن متهم به شروع آنها پ   نیو را میكرد دایشخص

م     منحرف را ملت م         یكه منع سزار به خراج دادن از و م   یكند و دیگو یكند
خودشمس    او ."حیكه است   پادشاه

او                 3 به او و هستي؟ يهود پادشاه آيا تو ، گفت و كرد سال او از پيالطس
م         را آن تو ، گفت و داد .ییگو یجواب
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پ  4 :  الطسیسپس ه       من گفت مردم و اعظم کاهنان ا  یبیع چیبه مرد نیدر
ندارم.

ما  الطسیپ 20 ع  لیکه .یسیبود کرد          صحبت آنها با دوباره ، کند آزاد را
گر   21 آنها :    هیاما کن    مصلوب را او گفتند ، کن     دیکردند مصلوب را او .دی،
پ  24 ا  الطسیو ب  یجمله با   انیرا که .دیکرد باشد      بود الزم که همانطور
محل    33 به چون نام   دندیرس یو قلعه بدخواهان       یم دهیکه و او آنجا در ، شود

د     یکیرا  و راست دست صل     یگریدر به سمتچپ .دندیکش بیدر

. یسیسپسع  34 ز        ببخش را آنها ، پدر ، نم  رایگفت م   یآنها چه .یدانند كنند 
.یلباسها انداختند          قرعه و کردند جدا هم از را او

خورش  45 م      کیتار دیو در معبد حجاب و .انیشد شد    پاره آن
صدا  یسیع یوقت 46 گر  یبا : هیبلند ا    گفت ، به       یکرد را خود روح من ، پدر

تحس   تو ا     یم نیدست از پس و تسل     نیکنم را روح ، .میگفته کرد 
صد  یوقت 47 اتفاق   دید قیکه چه تسب      یکه را خدا ، است و  حیافتاده گفت

ا    مطمئنًا ، .کی نیگفت بود    صالح مرد
20 - 17 ،15 – 16:9مرقس .6

ق    لیاوا یسیع یوقت9 هفته اول مر     امیروز نزد ابتدا ، ظاهر هیمجدل میکرد
هفتش    که ب    طانیشد او از .رونیرا بود   انداخته

ز             10 ، گفت اند بوده او با که آنها به و رفت او گر    رایو و عزادار .یم هیآنها کردند 
وقت  11 آنها د        دندیشن یو او از و است زنده او ا  دهیکه .اوردندین مانیشده

حال      12 در او ، آن از م   یپس راه د     یکه شکل به ، آنها    یبرا یگریرفتند از نفر دو
. رفت      کشور به و شد ظاهر
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بقا      13 به را آن و رفتند : یباق یایآنها ه   گفتند ا   یكس چیمانده آنها مانیبه
.اوردین

رو       14 بر نشستن هنگام ، آن از نزد    ازدهی یپس به ب      ازدهی، با و شد ظاهر ینفر
قلب   یاعتقاد سخت ز      یو ، كرد سرزنش را کسان   رایآنها به از   یآنها پس كه

د   امیق را ا  دهیاو .ینم مانیاند آورند 
دن        15 همه به ، گفت آنها به او انج   دیبرو ایو و برا  لی، موجود  یرا غیتبل یهر

.دیکن
ا 17 پ   نیو ها ا   یکسان روینشانه که .     مانیاست ش   من نام به آنها اند نیاطیآورده

ب  .  یم رونیرا با  آنها زبانها  دیکنند .دیجد یبه کنند   صحبت
18     . چ       هر آنها اگر و گرفت خواهند دست به را مارها ا  زیآنها ،  یکشنده بنوشند

.  یبرا یضرر دستها    آنها داشت نخواهد رو    یآنها بر را یم مارانیب یخود
م    بهبود و .ابندی یگذارند

در                19 و بردند آسمان به را او ، کرد صحبت آنها با خداوند آنکه از پسپس
. نشستند    خدا راست دست

ب 20 م      رونیآنها موعظه جا هر و م       یرفتند كار آنها با خداوند ، و  یكردند كرد
ها     نشانه با را . یم دییتأ یبعد یكالم آم  نیكرد

بهداشت   و علم
1.76:18 - 21

غ        مردن ، گناه ، رنج به . یواقع ریاعتقاد وقت  اله  یاست جهان   یعلم طور درک یبه
ه    آنها ، ز      یقدرت چیشود ، داشت نخواهند انسان با     رایبر و است جاودانه انسان

اله  .یم یزندگ یاقتدار کند 

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،
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2.487:27 - 29

ا  تقو      یزندگ نکهیدرک با ، روح ، واقع    تیخداست به ما مرگ یب تیاعتماد
جاودانگ     یزندگ و مطلق قدرت روزها   ی، ، طوالن   یآن را .یم یما کند 
3.428:3 – 6، 30 - 10

. یواقع یزندگ نما      است توهم مرگ و روشع   یها تیواقع شیاست یسیبه
ماد  کیتار نشیب هماهنگ   یحس در جاودانگ  یرا م  یو .یحل کند 
الت  یدیناام کیارگان یماریب سندهینو تنها       دهیبخش امیرا عنوان به خدا درک با و

زندگ     یزندگ به را انسانها سالمت  ی، .   یو ا   به اعتقاد است یم یزیچ نکهیرسانده
زندگ   بر ابد    یتواند و مطلق ا       یقادر و است گناه ، کند درک  دیبا یزندگ نیغلبه با

همچن       نیا و ، ندارد وجود مرگ ها  ریسا نیکه .  یفضل ا      با شود گر جلوه ، نیروح
با    ما ، نما  دیحال کن     شیبا شروع کنترل تر کن      میساده شروع زودتر هرچه و می،

نها.   تظاهرات ن     یبرا ییبهتر زمان به آن .      ازیانجام ما  چشم ، رفتن راه هنگام دارد
راهنما  .  یم ییرا جلو  ما م    یپا یکند نگاه را با     میکن یخود عاقل اگر و ، میش،

از   پ    کیفراتر خط در م  یمعنو شرفتیقدم .میکن ینگاه
4.429:31 - 12

کس(  " 51: 8 وحنایگفت  )یسیع اگر را         ی، مرگ هرگز ، کند عمل من گفته به
د  زندگ    نیا." دینخواهد به محدود پد     ستین یمعنو یگزاره همه شامل بلکه دهی،

. یهست یها ع  زنده            نیا یسیاست را مردگان و داد شفا را مردگان ، داد نشان را
فان.   ذهن با      دیبا یکرد ، شود جدا خطا ر  دیاز و      اخود بگذارد کنار خود اعمال با
مس    یمردانگ آرمان ، م   حیجاودان ظاهر . ی، ا  تک  دیبا مانیشود به   هیبا روح بر
مرزها   یجا ، پا     یماده و بزرگتر را تقو   گاهیخود را . تیخود وقت  انسان یکند

ب           سرعت با ، بگذارد کنار را مرگ به خود زندگ     یشتریاعتقاد ، خدا سمت و یبه
پ  .   یم شیعشق ب  به اعتقاد ،          یماریرود گناه به اعتقاد مطمئنًا که همانطور ، مرگ و

واقع  سالمت  یزندگ یاحساس ب   یو از .  یم نیرا زمان  چه ا   یبرد با تیواقع نیبشر
پا    علوم در شد؟  داریب هیبزرگ خواهد

5.289:14 - 20
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مس  تیواقع نیا ،            قتیحق ای حیکه دارد غلبه آن بر هم هنوز و کرده غلبه مرگ بر
م  "  یثابت جز   "  وحشت پادشاه که حق   ستین یفان یخطا ایباور  کیکند که قتی،

معنو     شواهد با را ب  یزندگ یآن .  یم نیاز ا  و م  نیبرد نظر     ینشان به آنچه که دهد
فقط      یم ، است مرگ فان  کیرسد ز   یتوهم ، واقع  یبرا رایاست جهان  یانسان و

.ندیفرا چیه یواقع ندارد    وجود مرگ
6.24:27 - 31

عمل        محبت و عاطفه در شدن مصلوب برا   یاثر که . یبود حق    داد نشان در قتیبشر
زندگ  انیم .   یمردان زمان   تا اما بود ند   یشده آنها ا  دندیکه را    نیکه خود استاد امر

پ   به م   یروزیقادر قبر نم     یبر خود شاگردان ، چن  یکند را یاتفاق نیتوانند
.رندیبپذ

7.42:5 - 8 ، 15 - 2

جهان  ه   یاعتقاد مرگ . یتیمز چیبه ا  زندگ  ینم نیندارد را قتیحق ای یتواند
     . مرگ  مدت دراز در کند تار      دایپ یفان یایرو کیآشکار در که ، شد یکیخواهد

ناپد    دیآ یم نور با .یم دیو شود 
پ         اثبات ، خدا قدرت بزرگ مظاهر شدن و       یینها یروزیزنده بود ماده و بدن بر او

کامل  اله   یمدارک علم شواهد    - یاز داد ارائه برا  یرا اریبس دهیفا یانسانها یکه
 . ا  است وجود     نیمهم انسان که ،       ایاعتقاد دارد خدا از جدا مرگ یخطا کیذهن
 . ا  است اله   یسیع یخطا نیآور علم .  برورو یبا دل        به کرد اثبات را آن عدم و لیشد

انگ   شگفت ب             یزیجالل ، گناه ، وسوسه ، کرد اعطا خود مسح به خداوند و یماریکه
ه  . یسیع یبرا یوحشت چیمرگ بگذار  !دینداشت اند        کشته را بدن کنند فکر مردان

تغ        بدون را آن او آن از م    رییپس نشان آنها . یبه ا  م  نیداد عل    ینشان در که ومدهد
واقع  یحیمس م    یانسان اداره خدا توسطخ  -  یتوسط بنابرا    -  ریشود و شر نه نی،
ن  کی . ریفناناپذ کیبلکه  ستیانسان ع  ا  یسیاست شاگردان   لیدل نیعلم به را

   . ا   در او بود آموخته ها         نجایخود گفته تا سازد قادر را آنها تا تفس  یبود ریهنوز
    " : ا     من به كه هر كنند امتحان را او كارها  اوردیب مانینشده م   یی، من ن  یكه زیكنم

."  دیبا با   آنها دهد زندگ  دیانجام ب    یاصل با را شفا    رونیاو ، خطا و مارانیب یراندن
كه           همانطور ، بدانند كاملتر كامالً ، مردگان كردن عز  زنده از ا  یجسم متیبعد نیاو

فهم  .دندیرا

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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8.43:32 - 19

با  پ   دیعشق نفرت . روزیبر حق  زندگ  قتیشود را     یروزیپ دیبا یو مرگ و خطا بر
ا        از قبل ، کند موم و برا  نکهیمهر ا       کی یخارها از ، شوند گذاشته کنار نیتاج

پ  آفر   "یم یرویبخشش ، "  نیشود برتر      و وفادار و خوب بنده داده   ی، نشان روح
.یم شود 

ها  ع    یمحوطه به مقبره مکان     یسیتنها ، خود دشمنان مشکل  یبرا یپناهگاه حل
         . ابد   مهر ، گور در او روزه سه کار بود بودن .   تیبزرگ کرد     ثابت او بست موقع به را

زندگ  ن     یب یکه عشق و است .    زیمرگ اساسعلوم    بر او است نفرت استاد
ادعاها        یحیمس تمام ، ماده بر ذهن قدرت آشنا   یجراح،  یپزشک ی، بهداشت و

تسلط      آنها بر و .افتیشد

. نیتسک یبرا ییدارو چیه یو و    نکرد مصرف یها یانرژ یایاح یبرا یالتهاب
غذا     به شده . یهوا ایتلف و    نبود دستها  امیالت یبرا یخالصوابسته پاره یکف

پهلو    بستن و احت       یزخم یشده جراح مهارت به زده شکاف تا  اجیو نداشت
ب            از را مالفه و دستمال دستها آن از استفاده با پاها  ببرد نیبتواند مانند  شیو را

گ    کار به .ردیقبل

9.44:28 - 5

ع      كه بودند معتقد او حال  حیمس یسیشاگردان مرده       یدر بود شده پنهان قبر در كه
حال    در ، و  یاست بار       یكه مقبره داخل در و بود برا    كیزنده را روح غلبه یقدرت

ماد   حس فان  یبر م  یو .  ینشان ا  در د  نیداد سنگ  یوارهایراه وجود یآجدار
و   با   کیداشت بزرگ غلت    دیسنگ غار دهانه .  دهیاز ع  اما ماد    یسیشود مانع هر یبر

ا       روزیپ ماده قانون هر بر ، انگ        یشد آرامشغم مکان از و کرد ب  زیغلبه رونیخود
شکوه     با و .یتاجگذار یابد یروزیپ کی،  یمتعال تیموفق کیآمد کرد 

10.  45:16 - 21

قلبها      بر سالم هللاو ! یسبحان مس  ام     حیمبارز درگاه از را ا  دیسنگ انسان مانیو
طر     از و کرده زندگ     قیدور دادن نشان و ا       یمکاشفه با را آنها ، خدا یمعنو دهیدر
اله    اصل و به      یانسان ، عشق ، .کیاو است      داده ارتقا ممکن باره

(به) 22 - 31:17  .11 ۔ 

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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گرانبها   یرویپ احکام م   -           یاز را آن ما که آنجا تا او تظاهرات دنبال به ، یاو
م  -     میفهم او جام از ما م      مینوش ی، سهم او نان از پاک   میریگ ی، با تعم  ی، یم دیاو
با.    میریگ ما سرانجام کن  دیو اله      میاستراحت اصل کامل درک در مرگ   ی، بر که
بنش     روزیپ او با ، .مینیاست

روزانه فیوظا
مر  یاد کریب یتوسط

روزانه  نماز
ا   فهیوظ عضو :سایکل نیهر بخواند       نماز روز هر که آمده  یپادشاه" است تو

بگذار"  حق  دیاست زندگ  قتیسلطنت اله   ی، عشق تثب   یو من همه   تیدر و شود
ب     از را من .      نیگناهان محبتها  تو کالم است ممکن و بشر  یببرد غن  تیهمه کند یرا

! کند      حکومت آنها بر و ،

راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
4بخش 

اعمال   زهیانگ یبرا یقانون و ها
دلبستگ     نه و خصومت اعضا  ایها  زهیانگ دینبا یشخص ینه یسایکل یاعمال

تحر   را .     کیمادر اله  عشق ، علم در تنها  یکند م    ییبه حکومت بشر .  یبر و  کیکند
مس  ش  یحیدانشمند برادر        نیریامکانات ، گناه سرزنش در ، را ، یواقع یعشق

م     یرخواهیخ منعکس ، گذشت .یو کنند   دیبا سایکل نیا یاعضا کند  تماشا روزانه
پ            از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا محکوم    ییشگویو ، قضاوت ،   تی، مشاوره ،

.یرگذاریتأث ای یرگذاریتأث خالصشوند    اشتباه

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
1بخش 

وظ   به فهیهشدار
ا   فهیوظ نیا عضو پ        سایکل نیهر برابر در خود از روزانه که شنهاداتیاست
وظ       یتهاجم یذهن و نشود فراموش و کند رهبر       فهیدفاع ، خدا قبال در را خود

. نکند     فراموش بشر و کارها  خود توج      -  یبا و ، شد خواهد قضاوت محکوم ای هیاو
. شد  خواهد

راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
6بخش 

_____________________

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده


