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2021 ،18 یجوال ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
یزندگ- موضوع

جوال   ، .2021، 18  ییکشنبه

یزندگ — موضوع

طال  23: 6 انیروم :ییمتن

ما"           پروردگار ، طریقعیسیمسیح از ابدی زندگی خدا هدیه
است."

: خواندن  24-21،  2،  1: 5پیدایش پاسخگو

1 . داد               قرار او را او خدا مانند ، آفرید را انسان خداوند روزیکه در
2       .      ، داد برکت را آنها و آفرید را او مرد و زن

21 . آورد             بدنیا نیز را متوشالح و كرد عمر پنجسال و خنوخشصت
و            22 پسران و شد متولد را متوسله سال سیصد آنکه از بعد خنوخ

. رفت          راه7 خدا با ، آورد دنیا به را دختران
23 : بود           پنجسال و شصت و روزهایخنوخسیصد تمام و
24 .      .    : گرفت      را او خدا زیرا نبود او و قدمگذاشت خدا با خنوخ و

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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درسخطبه   د

مقدس  کتاب
هان  1.2 12-1: 2پادشا

به          1 طریقگردبادی از الیاسرا میخواست وقتیخداوند
. رفت         جلگل از الیشع الیاسبا ، بهشتبکشاند

2        : فرستاده     ِال بیت به مرا خداوند زیرا الیشعگفت الیاسبه و
زندگی.           خداوند که همانطور اوگفت، به الیشع و است

ترکنمی                را تو من ، است زنده تو روح که همانطور و ، میکند
. رفتند.        پایین ِال بیت به آنها بنابراین کنم

او              3 به و آمدند بیرون الیشع نزد بودند الی بیت در که انبیا پسران
تو:             سر از را تو سرور امروز خداوند دانیکه می آیا گفتند

  . ساکتباش             دانم می را آن من ، بله ، اوگفت و برد؟ خواهد
4  . زیرا               میکنم دعا من ، بمان اینجا ، الیشع ، اوگفت الیاسبه و

      . که      همانطور ، اوگفت و است فرستاده اریحا به مرا خداوند
            ، است زنده تو روح که همانطور و ، زندگیمیکند خداوند

.      . آمدند      اریحا به آنها بنابراین ترکنمیکنم را تو من
5 : اوگفتند             به و آمدند الیشع نزد بودند اریحا در که انبیا پسران

و               برد؟ خواهد تو سر از را تو سرور امروز خداوند دانیکه می آیا
  . ساکتباش           دانم می را این من ، بله ، داد پاسخ او

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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6  .      " : زیرا     باش اینجا ، خواهشمیکنم اوگفت الیاسبه و
      . که      همانطور اوگفت، و است فرستاده اردن به مرا خداوند

            ، است زنده تو روح که همانطور و ، زندگیمیکند خداوند
.      . دادند      ادامه دو آن و ترکنمیکنم را تو من

را             7 منظره تا ایستادند دور از و رفتند پیامبران فرزندان از نفر پنجاه
. ایستادند        اردن كنار در دو هر و ببینند

را                8 آبها و ، پیچید هم به را آن ، گرفت را خود الیاسگوشته و
هر                 طوریكه به ، شدند طرفتقسیم آن و ور این به آنها و ، زد

. رفتند     زمینخشك در دو
تو             9 از اینکه از قبل ، الیشعگفت الیاسبه ، وقتیگذشتند

      . می       دعا ، الیشعگفت و کنم کار برایتچه ، شوم گرفته
. باشد           من بر تو روح برابر دو كه بگذار ، كنم

10       : وقتی        اگر ، حال این با پرسیدی سختی چیز تو ، اوگفت و
 . اما              بود خواهد چنین تو برای ، بینی می مرا ، بگیرند تو از مرا

. بود       نخواهد چنین ، نباشد چنین اگر
صحبتمی          11 و دادند می ادامه همچنان آنها که همانطور

هر             و شدند آتشظاهر اسبهای آتشو اینکیکارابه ، کردند
.        . بهشترفت      به گردبادی الیاسبا و کردند جدا هم از را دو

12         : و       اسرائیل ارابه ، پدرم ، من پدر کرد گریه و دید را آن الیشع
       :      . آنها  و گرفت را لباسهایخود و ندید را او دیگر و آن سواران

. کرد    تکه دو را
(  2به ) 4،  1: 11یوحنا .2  ، ،11- ) 44-38،  34-32،  17،  15ما )

خواهرش           1 ماریو شهر ، بیتانی7 از الزاروس7 نام به حالشخصی
. بود   بیمار مارتا

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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گفت،      4 ، شنید را این وقتیعیسی
11         . خواب     از را او تا روم می من اما الزاروسمیخوابد ما دوست

. کنم  بیدار
12      : خوب   ، بخوابد اگر ، پروردگارا سپسشاگردانشگفتند

. کرد  خواهد
13      : او      كه كردند گمان آنها اما مرگخودگفت از عیسی اما

. است       خوابصحبتكرده در استراحت درباره
14. است          مرده الزاروس7 ، گفت آنها به صریحًا سپسعیسی
15. برسید             باور این به تا نبودم آنجا که خوشحالم شما بخاطر من و

. برویم       او نزد بگذارید حال این با
در            17 استکه روز چهار که شد متوجه ، آمد سپسوقتیعیسی

. است   خوابیده قبر
به              32 ، دید را او و رسید بود عیسی مکانیکه به مریم که آنگاه

     : اینجا        تو اگر ، پروردگارا اوگفت به و افتاد او پاهای زیر
. بود     نمرده برادرم ، بودی

یهودیان            33 و ، میکند کهگریه دید را او عیسی هنگامیکه
و                  ، زند می غر روح در او ، میکنند اندگریه آمده او با که نیز

   ، مضطربمیشود
34          :  ، اوگفتند به آنها ای؟ گذاشته کجا را او وگفت

. ببین     و بیا ، پروردگارا
38. آید             می قبر به و میکند خودشناله در دوباره عیسی بنابراین

. داشت           قرار آن یکسنگروی و بود یکغار این

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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39        .      ، بود مرده که او خواهر ، مارتا بردار سنگرا عیسیگفت،
           : زیرا   ، میشود بدبو او زمان این در ، پروردگارا اوگفت به

. است      مرده استکه روز7 چهار
40        : ایمان    اگر كه نگفتم تو به من آیا اوگفت به عیسی

بینی؟      می را خدا بیاوریجالل
41. بردند           بود مردهگذاشته مکانیکه از سنگرا سپسآنها

     : تو        از من ، پدر وگفت کرد بلند را خود عیسیچشمان
. شنیدی    مرا که سپاسگزارم7

42 : اما            منگوشمیدهی به همیشه تو که دانستم منمی و
تا              ، منهستند کنار در افرادیکه خاطر به گفتم را این من

. فرستادی       مرا تو که کنند باور آنها
43            ، الزاروس7 ، بلندگریست صدای با ، چنینگفت او چون و

. بیای  بیرون
44 : و                بود بسته لباسقبر با را پا و دست ، آمد بیرون که مرد آن و

       . را       او ، گفت آنها به عیسی بود بسته یکدستمال با صورتشرا
. کنید     رها و ، گشاده

16: 3یوحنا .3

تا             16 داد پسرشرا تنها پسر دوستداشتکه چنان را دنیا خدا زیرا
ابدی          زندگی بلکه هالکنشود آورد ایمان او هرکسبه

. باشد  داشته
3-1: 17 یوحنا.4

بلند             1 آسمان به را خود چشمان و آورد زبان بر را عیسی اینسخنان
   .        : ستایش7   را پسرت است رسیده فرا ساعت ، پدر ای وگفت كرد

: تسبیحگوید        را تو نیز پسرت تا کن

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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به              2 او تا ، ای داده را جسمها تمام قدرت او به که همانطور
. بدهد          ابدی زندگی ای داده او به کسانیکه همه

واقعیو             3 خدای تنها را تو آنها تا ، است ابدی زندگی این و
. بشناسند      فرستادی که را عیسیمسیح

15: 9قرنتیان  5.2

15. او         نگفتنی برایهدیه میکنم شکر را خدا

هداشت   ب و علم
1.246 :27-31

        . و   کشفکنیم را موضوع این باید ما است ابدی زندگی
 .      . بیایید     است خوبیجاودانه زندگیو کنیم آغاز را آن تظاهرات
بیماری            و جایسن به وجود مورد در را سپسدیدگاههایخود

. دهیم        شکل تداوم و طراوت ، زیبایی7 به
2.72 :13-16

(    ) حس  )   حقیقتجاودانه و زندگی حسمادی فانی اعتقاد
پیشرفتمتحد(             با که ، هستند ها وگندم ها چاله خرده معنوی

. میشوند       جدا بلکه ، نمیشوند

3.14 :25-30

درک             ، مادی زندگی ریای و باور از جدا کاماًل ، الهی زندگی
  . درک          این است زمین کل بر انسان سلطه از آگاهی و معنوی

می               آن با و دهد می شفا را بیماران7 و کشد می بیرون را خطا
.   " صحبتکنید "       است اقتدار دارای عنوانشخصیکه به توانید

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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4.258 :25-5

دامنه           و معنوی انسان ناقصاز یکاحساسبسیار فانیها
  .      . متولد    هرگز اوست آن از ابدی زندگی دارند او اندیشه بینهایت

تحت            ، انسان که بود غیرممکن ، نمیمیرد هرگز و نشده
. سقوطکند            خود بلند سرزمین از ، ابدی علوم در حکومتخدا

و            تشخیصدهید را الوهیت قلب توانید طریقحسمعنویمی از
. کنید          آغاز را انسان عمومی درکعلمیاصطالح ترتیب بدین

از             را فردیتخود تواند نمی انسان و نمیشود جذبخدای انسان
   . او           نه و منعکسمیکند را زندگیجاوید او زیرا ، بدهد دست

             ، نهایت بی ذهن نمایانگر او زیرا ، است منزوی منزویو یکایده
. است    ماده مجموعکل

5.245 :32-26

  . و          ذهن یافت نخواهد پایان هرگز و نشده آغاز بینهایتهرگز
   . یکآونگ       انسان شود نابود تواند نمی آنهرگز تشکیالت

زندگیو                 ، سالمتی بیماریو ، غم شادیو ، خوب و بد بین ، نیست
        . سنجیده   تقویم با آن تواناییهای و زندگی مرگمیچرخد

 .        . انسان  آنهاست سازنده جاودان همانند جاودانه و کامل نمیشود
در             و ناقصبرخاسته از نیستکه مادی یکمیکروب هیچوجه به

    . خود          منبع از جریان برسد خود اصل از باالتر روح به تا تالشاست
. رود   نمی باالتر

می          را اساسسالهایشمسیجوانی بر زندگی گیری اندازه
    . تابناکفضیلتو        خورشید سنمیبخشد به را زشتی و رباید

    . آن      جاودانه مردانگیظهر همزیستیمیکند وجود با حقیقت
 . همانطور             برد نمی بین از را آن فروپاشی حال در خورشید و ، است

           ، کمرنگمیشود ناپایدار7 زیبایی ، مادی کهحسجسمانیو
حس            بر ، شونده نابود و درخشان شکوههای با باید درخششروح

. شود   پاره پاره

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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       . از     بخشی برایهمیشه زمانی های داده نکنید ثبت را سنین هرگز
        . های    توطئه مرگ، و تولد زمانی جدول نیستند عظیم موارد این

      . محدود      گیریو اندازه خطای بجز است مرد و زن علیه بسیاری
سال               ده و ششسال بیشاز انسان ، زیبا و چیزهایخوب کردنهمه

. حفظمیکند               را خود وعده و طراوت ، قدرت هنوز و برد لذتمی
و             زیبا همیشه ، میشود اداره جاودانه توسطذهن که ، انسان

           . گسترش  را قداست زیباییو ، خرد موفق، سال هر بزرگاست
. میدهد 

6.151 :18-21

       .        ، ها ریه ، قلب ، خون نشد متوقف عملش و بودن از ترسهرگز
   . بر          الهی ذهنیت ندارد خدا ، زندگی با ارتباطی هیچ غیره و مغز

. میشود       اداره واقعی انسان عملکرد هر
7.264 :15-19

ماده            نظر از هرگز ، است زندگیروح که وقتیمیفهمیم
را               چیز همه ، تبدیلمیشود تمامیتخود درکبه این ، نیست مهم
. ندارد              دیگری شعور به نیازی7 و است خوب ، میکند پیدا خدا در

8.75 :12-16

      " : اما    ، خوابد می الزاروس7 ما دوست گفت الزاروس7 درباره7 عیسی
     ". الزاروس          اینکه درک با عیسی کنم بیدار خواب از را او تا روم می من

و              کرده فوت او جسد اینکه به اعتراف با نه ، است نمرده هرگز
. کرد          احیا را الزار ، است زندگیکرده سپسدوباره7

9.429 :31-12

یوحنا  )  ،(  "       51: 8عیسیگفت کند عمل من کسیبهگفته اگر ،
     ". زندگی     به محدود گزاره این دید نخواهد را مرگ هرگز

 . عیسی          است هستی های پدیده همه شامل بلکه ، نیست معنوی
 . ذهن              کرد زنده را مردگان و داد شفا را مردگان ، داد نشان را این

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              بگذارد کنار را خود کارهای باید ، شود جدا خطا از باید فانی
   . با         باید ایمان شد خواهد ظاهر ، مسیح آرمان ، جاودانه مردانگی

خود              پایگاه و بزرگتر را خود مرزهای ، ماده جای به روح بر تکیه
          .   ، بگذارد کنار مرگرا به خود اعتقاد انسان وقتی کند تقویت را

. رود             می پیش عشق و زندگی ، خدا سمت به بیشتری سرعت با
گناه            به اعتقاد مطمئنًا که همانطور مرگ، و بیماری7 به اعتقاد

. شود            بسته سالمتی و زندگی حسواقعی شود می باعث ، است
شد؟             خواهد بیدار پایه علوم بزرگدر واقعیت این با بشر زمانی چه

10.302 :15- ) 18هماهنگ )

استو          داشته وجود برایهمیشه نامیرا هماهنگو انسان
هوشموجود             و ماده حیات، فانیهر توهم از باالتر و فراتر همیشه

. است   ماده در

11.426 :11-32

که             حاصلشود تفاهم این و برود بین مرگاز به اعتقاد اگر
     " های      "  میوه با استکه زندگی درخت یک این ، ندارد مرگوجود

          . و    کند تجدید را خود تالش7 و انرژی باید انسان میشود شناخته آن
را               نجاتخود تالشبرای ضرورت حال عین در و ، ببیند را ریا حماقت

         . را  زندگی تواند نمی بیماری که شود آموخته وقتی بیاموزد نیز
نمیکنند              پیدا نجات بیماری و گناه مرگاز با انسانها و کند نابود
     . به         میل خواه امر این تبدیلمیشود زندگیجدید درکبه این ،

که              را ترسبزرگی چنین هم و شد خواهد قبر ترساز مرگیا
. برد           بینخواهد از است کرده خود درگیر را فانی موجودات

نیش           ترساز همچنین مرگو به ایمان گذاشتنهرگونه کنار
می               باال آن فعلی اوج7 از فراتر بسیار را اخالق بهداشتو سطح ، آن
بی                ایمان با را مسیحیت پرچم که میدهد را امکان این ما به و برد

    . به           مرگرا گناه داریم نگه باال ، ابدی زندگی به ، خدا به نظیر
 . انسان             میشود ناپدید رفتنگناه بین از مرگبا و ، آورد همراه

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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تسلیم             برای حیاتی ماده زیرا ، بمیرد تواند نمی بدن و است جاودانه
بیماریوگناه.              ، بیماری مرگ، ، ماده نام به انسانی مفاهیم ندارد

. شوند        نابود توانند می که مواردیهستند همه

12.428 :30-4

طریقدرک           از و بخشیده التیام را ارگانیکناامیدی بیماری نویسنده
سالمتی            زندگیو به را انسانها ، زندگی تنها عنوان به خداوند

         . قادر  زندگی بر تواند چیزیمی اینکه به اعتقاد است رسانده
درک              با باید زندگی این و است گناه ، کند غلبه ابدی مطلقو

جلوه             ، روح فضلهای سایر همچنین و ندارد مرگوجود اینکه
. شود  گر

13.428 :30-4

زندگی             وارد را ما ، احساسکنیم را روح الهی انرژی ما بگذارید
بردن               بین از به قادر که را مادی و مادی قدرت هیچ و کنیم جدید

"      . قدرتهای    تابع که شویم خوشحال بیایید تشخیصدهیم ، است
.      . است"   چنین بودن واقعی علم الهیهستیم موجود

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

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



11
صفح
ه

2021 ،18 یجوال ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
یزندگ- موضوع

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 سرزنش7 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
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 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


