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2021 ،11 یجوال ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ساکرامنتو- موضوع

جوال   ، .2021، 11  ییکشنبه

ساکرامنتو — موضوع

طال  2: 5پیتر  1 : :ییمتن

نه"                  ، آن بر نظارت و ، کنید تغذیه ، است شما میان در که را خدا گله
". رغبت        و میل با بلکه ، اجبار با

: خواندن  27-21: 1جیمز پاسخگو

کلمه           21 و کنید جدا را زائداتشیطنت و کثافتها. تمام بنابراین
حلیم             با نجاتدهد را شما جان تواند می که را حکاکیشده

. دریافتکنید 
فریب            22 را خود و نباشید فقطشنونده و باشید كلمه اهل اما

دهید.
مردی            23 مانند ، نکند عمل و باشد کلمه کسیشنونده اگر زیرا

: بیند          می لیوان در را صورتطبیعیخود استکه
بالفاصله               24 و ، رود می را خود راه و ، بیند می را خود او زیرا

. بود       انسان کهچگونه فراموشمیکند

مس  یسایدرسکتابمقدستوسطکل     نیا ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از كتابمقدسج      یمتن و مزیج مزیكتابمقدساز

مس     یبخشها علوم كتاب به كتابمقدس،        یحیمربوط با بهداشت و علم ،
.لیتشك یاد كریب یتوسطمر  است   شده
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ادامه            25 آن در و کند آزادینگاه کامل قانون هرکسبه اما
           ، است کار دهنده انجام بلکه ، نیست فراموشکار شنونده ، یابد

. مبارکاست       خود کار در انسان این
زبان             26 و مذهبیاست بینشما در کسی میرسد نظر به اگر

این               دین ، فریبمیدهد را قلبخود بلکه ، بندد نمی را خود
. است   شخصبیهوده

دیدار               27 برای ، است این پدر و خدا برابر آالیشدر بی خالصو دین
لکه              هیچ بدون را خود و ، مصیبتخود در بیوه و بیسرپرست

. دارد     نگه جهان از ای

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
13-10: 9متی .1

10          ، بود خوردنگوشت مشغول خانه عیسیدر که همانطور
شاگردانش           و او با و آمدند گناهکاران مبلغینو از بسیاری

نشستند.
11 " : چرا          ویگفتند شاگردان به ، دیدند را آن وقتیفریسیان

" میخورید؟         وگناهکاران مروجان با را خود استاد
12    : به          سالم افراد گفت آنها به ، شنید را این وقتیعیسی اما

. دارند        مریضاحتیاج به بلکه ندارند پزشکاحتیاج

مس  یسایدرسکتابمقدستوسطکل     نیا ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از كتابمقدسج      یمتن بخشها  مزیج مزیكتابمقدساز یو

مس     علوم كتاب به توسطمر          یحیمربوط كتابمقدس، با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده
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و              13 ، کرد خواهم رحم من ، بیاموزید را آن معنی و بروید اما
دعوت            را صالحان که ام نیامده من زیرا ، کرد نخواهم قربانی

. میخوانم          فرا توبه به را بلکهگناهکاران ، کنم
14-10،  8-1: 12متی .2

1  . شاگردانش.         و رفت ذرت در شنبه روز عیسی زمان آن در
. کردند          خوردن ذرتو برداشتن به شروع و بودند گرسنه

2  : اینکشاگردان          اوگفتند به ، دیدند را این وقتی فریسیان اما
می              انجام شنبه روز در نیست آن انجام به مجاز که را آنچه تو

دهند.
و             3 بود گرسنه داوود. چیزیکه شما آیا ، گفت آنها به او اما

اید؟        نخوانده را بودند او با کسانیکه
که           4 خورد را سبزی نان و شد خدا خانه وارد او چگونه

              ، بودند او با برایکسانیکه نه و ، نبود حالل او خوردنشبرای
بود؟     فقطبرایکاهنان بلکه

روزهایسبت          5 در کهچگونه اید نخوانده قانون در آیا یا
هستند؟            بیگناه و میکنند فاسد را سبت معبد در کشیشان

از            6 بزرگتر یکی مکان این در که میگویم شما به من اما
. است  معبد

خواهم           7 رحم من ، معناست چه به این دانستید می اگر اما
. نمیکردید             محکوم را بیگناهان شما ، قربانی نه و ، کرد

8. است         خداوند نیز سبت روز حتی انسان پسر زیرا

مس  یسایدرسکتابمقدستوسطکل     نیا ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از كتابمقدسج      یمتن و مزیج مزیكتابمقدساز

مس     یبخشها علوم كتاب به كتابمقدس،        یحیمربوط با بهداشت و علم ،
.لیتشك یاد كریب یتوسطمر  است   شده
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10    . سال           او از و بود دستشخشکشده که بود مردی اینک، ، و
تا            است؟ مجاز شنبه روزهای. در بهبودی آیا ، وگفتند کردند

. کنند    متهم را آنها
یك             11 كه دارد وجود بینشما در نفر كدام ، گفت آنها به و

آیا            ، بیفتد گودالی در شنبه روز اگر و باشد داشته گوسفند
آورد؟         نمی بیرون و دارد نمی نگه را او

خوب          12 کار انجام بنابراین است؟ گوسفند از بهتر مرد پسچقدر
. است     ممنوع روزهایشنبه در

13 .      .     : و    كرد دراز آنرا او و كن دراز را دستت مردگفت سپسبه
. شد      ترمیم کامل موارد سایر مانند

دادند          14 مجلسیتشکیل او برابر در و رفتند بیرون فریسیان آنگاه
. کنند        نابود را او است ممکن کهچگونه

25-22،  17،  16: 14 مرقس.3

را          16 همانطور و آمدند داخلشهر به و رفتند. بیرون شاگردانش.
. کردند            آماده را فصح عید و دیدند بود گفته آنها به که

17. آید       می نفر دوازده با غروب و
22           ، گرفت را نان عیسی ، میخوردند غذا آنها که همانطور

 : این                 بخور ، ببر ، وگفت داد آنها به ، ترككرد را آن ، داد برکت
. است   من بدن

23   : از               همه و داد آنها به را آن ، تشکر پساز گرفتو را فنجان او و
. نوشیدند  آن

24        : برای     استکه جدید منعهد اینخون گفت آنها به او و
. است    شده ریخته بسیاری

مس  یسایدرسکتابمقدستوسطکل     نیا ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از كتابمقدسج      یمتن بخشها  مزیج مزیكتابمقدساز یو

مس     علوم كتاب به توسطمر          یحیمربوط كتابمقدس، با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده
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تاکنخواهم            25 میوه از دیگر که میگویم شما به حقیقت در
بنوشم             نو پادشاهیخدا در را آن که روزی. آن تا ، نوشید

(1stته ) 18،  17: 19یوحنا .4
محلجمجمه            17 بنام مکانی به و کرد حمل را صلیبخود او و

: میشود        نامیده عبریگلگوتا در رفتکه
18 . صلیبکشیدند       به را او جاییکه

17-15،  12،  9،  6-1: 21یوحنا .5

دریایطبریه            1 حوالی در را خود دیگر بار موارد این عیسیپساز
.          . داد    نشان را خود او عاقالنه این در و داد نشان شاگردان به

جلیل            2 در كنا از ناتانائیل دیدیموسو نام توماسبه و پیتر سیمون
. بودند            هم با شاگردانش. از دیگر نفر دو و زبدی پسران و

3. روم           برایماهیگیریمی من ، گفت آنها به پیتر سیمون
    . و           رفتند بیرون آنها رویم می تو با نیز ما ، اوگفتند به آنها

. آنشبچیزینگیرند          در و كشتیشدند وارد بالفاصله
4  : شاگردان          اما ایستاد ساحل عیسیدر ، رسید فرا صبحکه اما

. عیسیاست      این که دانستند نمی
5      : آنها     دارید؟ گوشتی آیا ، فرزندان گفت آنها به سپسعیسی

نه      ، دادند پاسخ او به
6         : پیدا     تا ریخته راستکشتی سمت در را تور گفت آنها به او و

را.           آن نتوانستند اکنون و انداختند را بازیگران. آنها بنابراین کنید
. بکشند     ماهیها از بسیاری برای

ماهیروی            9 آتشزغالسنگو آنجا ، آمدند زمین به همینکه
. دیدند     نان و آنگذاشته

مس  یسایدرسکتابمقدستوسطکل     نیا ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از كتابمقدسج      یمتن و مزیج مزیكتابمقدساز

مس     یبخشها علوم كتاب به كتابمقدس،        یحیمربوط با بهداشت و علم ،
.لیتشك یاد كریب یتوسطمر  است   شده
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12     .     : شاگردان    یکاز هیچ و بخور غذا و بیا گفت آنها به عیسی
اینکه            دانستن کیستی؟ تو ، کنند س،ال او از نکردند جرات

. است  خداوند
15           ، گفت پیتر سیمون به عیسی ، خوردند شام آنها پسچون

او               به او داری؟ دوست این بیشاز مرا تو یونس، پسر ، سیمون
         . او     به او دارم دوستت میدونیکه تو پروردگار ، بله ، گفت

. کن        سیر را هایمن بره ، گفت
دوست             16 مرا یوناس، پسر ، سیمون ، اوگفت به دوباره دوم بار

    . میدونیکه         تو پروردگار ، بله ، اوگفت به او داری؟
. خوراککن            را من گوسفندان اوگفت، به او دارم. دوستت

دوست              17 مرا یوناس، پسر ، سیمون ، اوگفت به سوم بار برای او
دوست             مرا ، اوگفت به سوم بار زیرا ناراحتشد پیتر داری؟

. میدانی               را چیز همه تو ، پروردگارا ، اوگفت به او و داری؟
          ، اوگفت به عیسی دارم دوستت. میدونیکه تو

. خوراککن     را من گوسفندان
15: 14یوحنا .6

15. حفظکنید         مرا احکام ، دارید دوست مرا اگر
8: 10یوحنا .7

زنده            8 را مردگان ، كنید پاك را جذامیان ، دهید شفا را بیماران
      : آزادانه      ، اید كرده دریافت. آزادانه كنید بیرون را شیاطین ، كنید

بدهید.

هداشت   ب و علم

مس  یسایدرسکتابمقدستوسطکل     نیا ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از كتابمقدسج      یمتن بخشها  مزیج مزیكتابمقدساز یو

مس     علوم كتاب به توسطمر          یحیمربوط كتابمقدس، با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده
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1.18 :3-9

و              ، داد نشان و داد تعلیم پدر با را انسان ناصرییگانگی عیسی
  . او         مأموریت مدیونهستیم را او پایان بی بزرگداشت این برای

        . عدالت      فقطدر نه را زندگی کار او بود جمعی هم فردیو هم
به            -   تا داد انجام انسانها به نسبت رحمت در بلکه ، خود به نسبت

اینکه              نه اما ، دهند انجام را خود کار کهچگونه دهد نشان آنها
یکمسئولیتخالص               از را آنها نه و دهد انجام آنها برای را کار این

کند.
2.20 :8-23

مسیحیمی            عصر را آن که کرد ایجاد جدیدی تقویم عیسی تاریخ
    . دانستکه.        می او نکرد برقرار آیینی عبادت هیچ او اما نامیم

روحانیون            از ، باشند شادیمذهب ، تعمید غسل توانند می مردان
بخوانند            نمازهایطوالنی ، آورند بجا را روزهایشنبه ، حمایتکنند

. باشند        گناه نفسانیو حال عین در و
      . می       را فانی باور خطای او متحملشد را ما ناتوانیهای عیسی

 " ".     ] و  "     ]  مطرود یابیم می شفا ما خطا رد او های راه راه با و دانست
          " انسانها   به او ، لعن برای نعمت بازگشت و ، انسان از مردود

قدرتحقیقت            وقتیخطا و آموخت؛ حتیذاتخدا ، برخالفخود
  . این            با بزرگبودند معلم انتظار در صلیب آفتو ، احساسکرد را

از             اطاعت برای دانستکه خوبمی زیرا ، منحرفنشد او حال
و             بازنگری در جویی باعثصرفه ، خدا به اعتماد و الهی دستور

. مقدساتمیشود         به گناه مسیر از مجدد عبور

3.25 :13-16  ،17-21

كه             بفهمیم ما تا ، آموزشداد تظاهرات با را عیسیروشزندگی
بیرون             را خطاها ، دهد می شفا را بیماران. الهی اصل این چگونه

       ...  . اصل        او ، خدا از اطاعت با شود می پیروز مرگ بر و ریزد می

مس  یسایدرسکتابمقدستوسطکل     نیا ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از كتابمقدسج      یمتن و مزیج مزیكتابمقدساز

مس     یبخشها علوم كتاب به كتابمقدس،        یحیمربوط با بهداشت و علم ،
.لیتشك یاد كریب یتوسطمر  است   شده
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    . نیروی          رو این از داد نشان دیگران از بیش معنوی نظر از را وجود
." حفظکنید     "         مرا احکام ، عاشقمنهستید اگر ، او اندرز. و پند

4.28 :9-11

آن             از یا است خوب کلیسا در چیزهاییکه همه به احترام گرچه
             ، باشد حرفه آنکه بیشاز مسیح شخصبه احترام اما ، است خارج

. است     تظاهرات دلیل به بیشتر
5.31 :12-22). ته )

قدرت           خود پیروان به ، فهرستوظایفمسیحی نخستدر او
     . مراسم      به اهمیتی هیچ او آموخت را عشق شفابخشیحقیقتو

          . باعث   عملیاستکه واقعیت. ، است زنده مسیح این داد نمی مرده
   " برایهمه    "   باشد زندگی و رستاخیز عیسیمسیح میشود

    . احکامگرانبهای        از پیروی میکنند دنبال را او عمل کسانیکه
از  -              -   ما ، میفهمیم را آن ما که آنجا تا او تظاهرات دنبال به ، او

تعمید                او پاکی با ، میگیریم سهم او نان از ، نوشیم می او جام
اصل             درککامل در ، استراحتکنیم باید ما سرانجام و میگیریم

. بنشینیم          او با ، است مرگپیروز بر الهیکه
6.4 :5-11

مناسب            بدهی ، او از الگوبرداری و ما استاد دستورات. به وفاداری
انجام              او آنچه همه از ما قدردانی شایسته شاهد تنها و اوست به ما

         . و  وفادار سپاس ابراز برای تنهایی به ظاهری عبادت است داده
  "  : دوست        مرا اگر است گفته او زیرا ، نیست کافی صمیمانه

." حفظکن      مرا احکام ، داری
7.37 :20-31

پیش             در را حرفه آن از تری عملی واردات امروز مسیحیان که باشد
و!    -            زن کودک، هر امتیاز و وظیفه این ، بله ، است ممکن بگیرند

سالمتیو  -            از ، زندگی و حقیقت دادن نشان با که است مرد
   . می         ادعا مسیحیان کنند دنبال را استاد الگوی حدی تا ، قداست

مس  یسایدرسکتابمقدستوسطکل     نیا ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از كتابمقدسج      یمتن بخشها  مزیج مزیكتابمقدساز یو

مس     علوم كتاب به توسطمر          یحیمربوط كتابمقدس، با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده
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می               دستور كه را راهی همان او آیا اما ، هستند او پیرو كه كنند
" : بنابراین.           بشنوید را ضروری دستورات. این پیرویمیكنند؟ او از دهد

" "! به           است کامل آسمان در شما پدر که همانطور ، باشید کامل
" "! مریض           کنید تبلیغ موجودی برایهر را انجیل و بروید دنیا همه

"! بده    شفا را ها
8.34 :10-17

از            واقعًا مقدساتمیشدند این قباًلقربانی کسانیکه همه اگر
در              انقالبی. ، کردند می یاد مستی او جام از و عیسیمسیح مصائب

       . را    وی بزرگداشت که کسانی همه اگر کردند می ایجاد جهان
می             دست به صلیب ، میگیرند دست به مادی نمادهای طریق از

و                ، ریزند می بیرون را ها بدی ، دهند می شفا را بیماران. ، گیرند
آنها          -    -  ، پذیرنده فکر ، میکنند تبلیغ فقرا برای را حقیقت یا مسیح

. آورند      می ارمغان به را هزاره
9.35 :19-29

     . اصل       اساس بر ما کلیسای است خطایی هر از تصفیه ما تعمید
        . شویم      متحد کلیسا این با توانیم می ما است شده بنا عشق ، الهی

های               میوه رساندن ثمر به با زیرا ، شویم می متولد روح از تازه زیرا
رسیم           - می است زندگی که حقیقت و حقیقت زندگی به عشق

     . با      معنوی ارتباط. ما شادمانی بیماران شفای و خطا ریختن بیرون
 "      "    . حقیقت   آید می پایین آسمان از که ما نان است یگانه خدای

        . نویس.     پیش ، عشق از الهام ما شراب است صلیب ما جام است
. کرد         تحسین خود پیروان به و نوشید ما استاد

10.43 :27-4

    . تعلیم         عیسی علمیکه کند غلبه انسان بر مرحله هر در باید الهی
مورد            در مادی باورهای همه بر باید است زندگیکرده و داده

چنین           از ناشی متعدد خطاهای هوشو و جوهر ، زندگی
. شود   پیروز باورهایی

مس  یسایدرسکتابمقدستوسطکل     نیا ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از كتابمقدسج      یمتن و مزیج مزیكتابمقدساز

مس     یبخشها علوم كتاب به كتابمقدس،        یحیمربوط با بهداشت و علم ،
.لیتشك یاد كریب یتوسطمر  است   شده
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      . بر      پیروزی باید زندگی حقیقتو شود پیروز نفرت بر باید عشق
یکتاج                برای خارها اینکه از قبل ، کند موم و مهر مرگرا و خطا
بنده          "   ، آفرین ، میشود دنبال خیرخواهی این ، شوند گذاشته کنار

.         " میشود   داده نشان روح برتری و ، وفادار و خوب

11.54 :8-17

پیرویکند؟             او الگوهای و ها آموزه از استکه آماده کسی چه
 . اینکه              بکارند واقعیخدا ایده ، مسیح در را خود زود یا دیر باید همه

در            را خود عزیز هایخریداریشده آزادانهگنجینه است ممکن او
بخشفداکاری            الهام ، ریخته گناه از پر یا خالی انسان انبارهای.

          . را    اثباتی ، بود الهیخود امر شاهد ویکه بود عیسی انسان شدید
التیام             را گناهان و بیماران. عشق حقیقتو زندگی، که داد ارائه

. نیست              مهم ، میشوند پیروز طریقذهن مرگاز بر و میبخشد
. بود       اثباتعشقالهی اثبات باالترین این

12.55 :15-26

              ، میکند رو و زیر را ها قرن استکه این حقیقت جاویدان ایده
  . خسته            امید میکند گناه و جمعمیکند خود بال زیر را بیماران

علم              انسان وقتی ، تحققبخشد خوشرا روز آن منسعیمیکند
-            ، بدارد دوست خود مانند را خود همسایه و بشناسد را مسیح

در             الهی قدرتشفابخشعشق و مطلقخدا قادر به او که آنگاه
  . . ها            وعده برد پیخواهد ، میدهد و داده انجام بشر برای آنچه

 .         . و   است دوران تمام در الهی شفای زمانظهور شد محققخواهد
الهیبگذارد            علوم محراب بر را زمینیخود چیز همه هرکسیکه

قدرتشفابخشی             و روح. با و مینوشد را مسیح جام اکنون ،
. میشود    مسیحیمجهز

مس  یسایدرسکتابمقدستوسطکل     نیا ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از كتابمقدسج      یمتن بخشها  مزیج مزیكتابمقدساز یو

مس     علوم كتاب به توسطمر          یحیمربوط كتابمقدس، با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده
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روزانه فیوظا
یاد کریب یتوسطمر 

روزانه  نماز
ا   فهیوظ عضو :سایکل نیهر بخواند       نماز روز هر استکه

" یپادشاه" بگذار    است آمده زندگ  قتیسلطنتحق  دیتو و ی،
تثب   یعشقاله  من ب        تیدر از را من همهگناهان و . نیشود و  ببرد

محبتها     تو استکالم بشر  یممکن غن  تیهمه آنها     یرا بر و ، کند
! حکومتکند 

راهنما  ، سایکل یکتابچه�
بخش   8ماده  ،4

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

اعضا  تحر   یسایکل یاعمال را .     کیمادر اله  عشق ، علم در به یکند
م    ییتنها حکومت بشر .  یبر و  مس  کیکند امکانات یحیدانشمند
برادر        نیریش ، گناه سرزنش. در ، را خ  یواقع یعشق و یرخواهی،

م    منعکس ، .یگذشت تماشا  دیبا سایکل نیا یاعضا کند  روزانه
پ             از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا و ،   ییشگویکنند قضاوت ،

تأث    تیمحکوم ، مشاوره خالص  یرگذاریتأث ای یرگذاری، اشتباه
شوند.

راهنما  ، سایکل یکتابچه�
بخش   8ماده  ،1

وظ   به فهیهشدار

مس  یسایدرسکتابمقدستوسطکل     نیا ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از كتابمقدسج      یمتن و مزیج مزیكتابمقدساز

مس     یبخشها علوم كتاب به كتابمقدس،        یحیمربوط با بهداشت و علم ،
.لیتشك یاد كریب یتوسطمر  است   شده
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ا   فهیوظ نیا عضو برابر       سایکل نیهر در خود از روزانه که است
وظ       یتهاجم یذهن شنهاداتیپ و نشود فراموش و کند فهیدفاع

. نکند            فراموش بشر و خود رهبر ، خدا قبال در را کارها  خود او یبا
توج    -   و ، شد .ای هیقضاوتخواهد شد    خواهد محکوم

راهنما  ، سایکل یکتابچه�
بخش   8ماده  ،6

_____________________

مس  یسایدرسکتابمقدستوسطکل     نیا ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از كتابمقدسج      یمتن بخشها  مزیج مزیكتابمقدساز یو

مس     علوم كتاب به توسطمر          یحیمربوط كتابمقدس، با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده


