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صفحه

2021 مارس 14 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ماده- موضوع

مارس    ، .2021،  14یکشنبه

ماده — موضوع

طال  6:33 ویمت :ییمتن

پادشاه    ’’ دنبال به باش     یابتدا او عدالت و ا.   دیخدا همه اضافه    نیو شما به موارد
. شد  ‘‘خواهد

: خواندن  6-1 : 23زبور پاسخگو

.  ۔1 نم     من است من چوپان خواهم یخداوند
:     ۔2 آبها          کنار در مرا او بکشم دراز سرسبز مراتع در تا وادارد مرا هدا  یاو تیساکن

.یم کند 
اح     ۔3 را من روح :        یم ایاو مس  در مرا خود نام خاطر به او عدالت یرهایکند

.یم تیهدا کند 
سا      ۔4 دره از اگرچه ، م   هیبله عبور ه    یمرگ از ، وحشت   چیکنم و ینم یشر

ز   ، هست    رایترسم من با عصا   لهیم. یتو و تسل    یتو مرا آنها .یم یتو دهند 
ا      ۔5 سفره دشمنانم حضور در کن   شیپ یتو آماده مسح       یمن روغن با را من سر ،

م.    یکن یم فرار من کند یجام

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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 مارس 7 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

ماده – موضوع

ن  ۔6 روزها     یکیمطمئنًا تمام در رحمت پ  یزندگ یو من    یرویمن و کرد خواهد
.شهیهم یبرا شد       خواهم ساکن خداوند خانه در

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
5-3 : 37زبور .1

ن      3 و کن توکل خداوند . یکیبه بنابرا  سرزم  نیکن خواه  نیدر به   دیساکن و شد
.دیخواه ریس یراست شد 

ن   4 خداوند .   زیاز آرزوها   او و ببر .یلذت داد       خواهد تو به را قلبت
سو     5 به را خود .   یراه ن    او به كن متعهد کن  زیخداوند با   د؛یاعتماد او را  دیو آن

دهد  انجام
7۔4:1پادشاهان   2.2

خاص   1 زن پ    یحاال فرزندان همسران ال  امبرانیاز : ادیفر شعیبه بنده    گفت و زد
   . م    تو و است مرده شوهرم ترس      یدان یتو خداوند از تو بنده : دهیکه و  است

. ببرد              خود نزد بردگان عنوان به را من پسر دو تا است آمده طلبکار
ال  2 کار      شعیو چه ، گفت او خانه          یبرا یبه در تو ، بگو من به دهم؟ انجام تو

دار  کن     ؟یچه ، گفت او چ  زیو ،     یزیتو ندارد خانه ذخ   کیدر روغن رهیگلدان
کن.

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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صفحه

2021 مارس 14 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ماده- موضوع

3     : همسا   همه از ، برو فرمود حت  گانیسپس ظرفها  یخال یظرفها ی، را  ی، خود
    . نکن    قرض تا چند کن قرض خارج .دیبه

شد    4 وارد چون رو     یو به را در را           ی، ظروف آن تمام در و ، بسته پسرانت و تو
بگذار        ختهیر کنار است پر را آنچه و .ی،
رو          نیبنابرا 5 به را در و رفت او نزد از را         یاو ها ظرف كه ، بست پسرانش و او

.   یبرا ر   او و آوردند .ختیاو

: " یوقت 6 ظرف         هنوز پسرشگفت به او ، شدند پر ب  یبرا یظروف ."یاوریمن
د       ، گفت او به او .ستین یظرف گریو ماند.    روغن و

7            . بده        و ، بفروش را نفت ، برو ، گفت او و گفت خدا مرد به و آمد یسپس
بق           در را فرزندانت و تو و ، بپرداز را .یزندگ هیخود کن 

13۔29:11 ایارم۔ 3

م  11 افکار   دیگو یخداوند من م      ی، فکر شما درباره که م  یرا ،  یکنم دانم
برا      یها شهیاند ، شر نه و .انیپا یصلح شما     انتظار به دادن

بخوان   12 مرا م   دیسپس و م     دیرو ی، دعا من به گوش      دیکن یو شما به من و ،
.یم دهم 

خواه   13 مرا خواه   افتی یو مرا جستجو        افتی یو در وجود تمام با كه آنگاه ی،
خواه  .یمن بود 

،(1st به) 41 ،38 ،37 ،( دا) 29 ،(به) 27 ،26 ،14۔6:3  یوحنا.4 ، 42، 43، 47، 48، 63
کوه  یسیع 3 .یبه نشست         خود شاگردان با آنجا در و رفت
ع  4 ع   دیو ، .کینزد انیهودی دیفصح بود 
د       یسیع یوقت 5 و کرد بلند را خود بزرگ   دیچشمان گروه م    یکه او طرف یبه

ف   ندیآ به :    پیلی، بخر  نان کجا از ا  میگفت بخورند؟ نهایتا

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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2021 مارس 7 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

ماده – موضوع

 
ا  6 برا  نیو : یرا ز    گفت او م   رایاثبات خودش .یاو کرد     خواهد چه دانست
پن        پیلیف 7 صد دو ، داد جواب او برا  یبه کاف  ینان هرکدام   ستین یآنها تا ،

.یکم بخورد 
 
س       یکی 8 برادر ، اندرو ، شاگردانش ،     تریپ مونیاز گفت او به ،
ا  9 دارا      کی نجایدر که دارد وجود بچه ماه      یپسر دو و جو نان کوچک یپنج

م:     در آنها اما هستند؟    یاریبس انیاست چه آنها از
ع  10 بنش        یسیو که کن وادار را مردان ، ها.   نندیگفت چمن محل  یادیز یحاال در

 . بنابرا  داشت .نیوجود نشستند         نفر هزار پنج حدود تعداد به مردان
ع  11 .        یسیو برا    شاگردان و شاگردان به و کرد شکر گرفت را مأموران ینانها

تقس  .   میمستقر هم  به و م      یماه بیترت نیکرد که اندازه همان به یها
خواهند.

س  یوقت 12 : ریآنها ترکشها      شاگردانشگفت به ، باق   ییشدند که اند  یرا مانده
کن  چ  دیجمع .یزیتا نرود    دست از

جو                نیبنابرا 13 نان پنج قطعات از پر سبد دوازده و ، کردند جمع هم دور را آنها
ب      که ، کردند پر برا   شیرا حد باق    یکسان یاز بودند خورده .یکه بود   مانده

وقت     14 ، مردان آن ا  یسپس ع   یمعجزه كه د   یسیرا داد ا    دندیانجام ، گفتند نی،
حق  با   ینب قتیاز كه دن  دیاست .دیایب ایبه

:  یسیع 26 راست       به گفت و داد را آنها م    یجواب شما به مرا  میگو ی، شما
م  ا    دیکن یجستجو به نه د    لیدل نی، را معجزات ا    دیا دهیکه به بلکه لیدل نی،

ا       خورده غذا ها نان از س  دیکه ا  ریو .دیشده
برا  27 ب   یگوشت ینه از برا    یم نیکه بلکه ، گوشت  یرود ح   یآن تا یابد اتیکه

کن    داریپا کار ، :دیاست داد        خواهد شما به انسان پسر که

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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2021 مارس 14 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ماده- موضوع

کس      نیا 29 به شما که خداست ا    یکار فرستاده او .دیاوریب مانیکه
م      37 من به پدر آنچه .  یتمام کس      و آمد خواهد من به م    یدهد من به من دیآ یکه

ه  ب    چیبه را او .ینم رونیوجه کنم 
را                رایز 38 او اراده بلکه ، ندهم انجام را خود خواسته تا شدم نازل آسمان از من

. دهم      انجام است فرستاده مرا که
،      انیهودی 41 کردند زمزمه او از پس
آ     42 ، گفتند آنها پسر   یسیع نیا ایو م      ستین وسفی، را مادرش و پدر یکه

م     م؟یشناس او که است پا     دیگو یچگونه آسمان از من آمدم؟ نیی،
: »یسیع 43 م       گفت آنها به و داد نکن   انیجواب زمزمه .دیخود
راست  47 م    یبه شما به کس  میگو ی، ا    ی، من به زندگ  مانیکه .یابد یدارد دارد 
زندگ    48 نان آن .یمن هستم 
م     نیا 63 زنده که است .  یروح ه  گوشت : یسود چیشود کلمات  با   یندارد من که

م  زندگ     میگو یشما و هستند روح .یآنها هستند 

(1st به) 34 ،(به)26۔6:24 یمت.5

نم  چیه 24 : یکس ز       کند خدمت استاد دو به خواهد  یکیاز  ای رایتواند متنفر
د   و .   یگریبود او     وگرنه داشت خواهد دوست م   یکیرا نگه و  یرا دارد

تحق  یگرید .  یم ریرا نم  شما بندگ     دیتوان یکند را مامون و .دیکن یخدا
م    نیبنابرا 25 شما به برا  میگو یمن نکن   یزندگ ی، فکر م   دیخود چه ای دیخور ی،

م  برا.    دینوش یچه هنوز نه م      یو را آنچه ، خود یزندگ ایآ. دیپوش یبدن
ب     شیب بدن و گوشت ن   شیاز لباس ست؟یاز

 

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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2021 مارس 7 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

ماده – موضوع

بب    26 را هوا ز  دینیمرغان م   رای، نه م     یآنها درو نه ، انبارها     یکارند در نه و کنند
م  .  یجمع ا  با آسمان   نیشوند پدر تغذ    یحال را آنها .یم هیشما کند 

نکن   یبرا نیبنابرا 34 فکر با  رایز: دیفردا چ   دیفردا فکر .یزهایبه باشد   خودش
7۔4:4ها  ینیپیلیف.6

شاد   شهیهم 4 خداوند م   دیکن یبه دوباره شو   میگو یو شاد .دی،
برا   دیبگذار 5 شما .  یاعتدال نزد     خداوند شود شناخته مردم .کیهمه است 
ه  6 چ.    دینباش زیچ چیمراقب هر در ن    زیاما و دعا شکرگذار  شیایبا یبا

بشناسان     یدرخواستها خدا به را .دیخود
 
ب        7 درک همه از که خدا صلح از         یشتریو را شما ذهن و قلب ، است برخوردار

.یسیع حیمس قیطر کرد    خواهد حفظ

بهداشت   و علم

15۔10 :1.275

واقع  یبرا با          تیدرک شما ، آن علم در آن وجود نظم به    دیو خدا محاسبه با
اله   اصل کن       یعنوان شروع ، است واقع در زندگ.   دیآنچه ، حق  یروح ، قتی،

عنوان     به ، ها   -   یم بیترک کیعشق نام و ، برا   یشوند مقدس خدا یکتاب
جاودانگ.           ، وجود ، خرد ، شعور ، جوهر تمام و    یهستند علت به  معلول، متعلق

. است  خداوند

22۔(ماده)2.468:17

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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2021 مارس 14 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ماده- موضوع

چ   آن ابد   یزیماده که . یاست حق         است ناتوان زوال و اختالف از و ، قتیاست
عشق   یزندگ ا         کیو از مقدس کتاب که همانطور ، است عبران   نیماده در انیکلمه

م  : " یاستفاده چ  ماده ام    ییزهایکند آن به چ    یم دیکه اثبات ، است ییزهایرود
د  ."       ینم دهیکه روح  ، ذهن مترادف ، روح واقع    اخد ایشود ماده تنها .ی، است 

29۔3.301:17

س         انسان و است جوهر خدا که آنجا با       یاله یمایاز انسان ، است آن مانند آرزو دیو
حق    در و خ   قتیکند ماده . ریفقط ا        ماده نه و دارد روح ماده انسان   نی، که اعتقاد

ماده   یدارا د  ایهر معنو   یگریذهن ، م     ستین یاست را اول حکم شما   یو ، شکند
،   کی دیبا با    کیخدا داشته واحد م.   دیشذهن نظر فان   یبه انسان ماده کی یرسد

حال    یماد در ، تصو   "یاست انسان . دهیا" )ریکه هذ(  ب    انیاست ، گناه و یماری،
ناش  ماد     یمرگ حس نادرست شهادت از     یاز که ، فرض  کیاست از  هیموضع خارج

کانون  ب  یفاصله تصو  تینها یروح چ         یری، همه با را ماده و ذهن از زیمعکوس
ارا  .یم ئهوارونه دهد 

9۔4.139:4

پ           گزارش از پر مقدس کتاب ، انتها تا ابتدا .یروزیاز است        ماده بر ، ذهن ، روح
م        یموس معجزه انسانها آنچه با را ذهن .دندینام یقدرت رساند    اثبات به

ال  وشعی ال  اسی، .  نیچن زین شعیو مس  دوران شگفت     یحیکردند و ها نشانه یبا
.ییها شد   آغاز

22۔5.591:21

چ  اله    یزیمعجزه نظر از با    یعیطب یکه اما ، را   یانسان دیاست .ادیآن گرفت 
.یا دهیپد علم   از

1۔6.134:31

م      کی برآورده را خدا قانون نم        یمعجزه نقض را قانون آن اما ، .یکند کند 
.تیواقع نیا است         معجزه خود از مرموزتر حاضر حال در

28۔7.509:20

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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2021 مارس 7 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

ماده – موضوع

معدن    اصطالح به گ  یمواد ح  یاهی، ماد     یوانیو ساختار و زمان از شتریب یدر
ها  " یزمان ستاره م     یکه آواز هم با " یصبح ن  گ.  "ستندیخواندند را  اهیذهن مزرعه

زم     در آنکه از .  نیقبل   " ها  دوره است ساخته معنو  یباشد و   یعروج روزها ،
آفر  ز       نشیفصول آن در که ، هستند تعال  ییبایذهن پاک  ی، ،   -  ی، بله قداست و

اله  پد -     یذات جهان و انسان ناپد    یم داریدر هرگز و .ینم دیشوند شوند 
11۔8.257:6

ن        هینظر نیا آن خالق و ماده تنها روح هترودوکس  ستیکه است یستیپانتئ ی،
نها   در . یماریب تیکه ا      است مرگ و گناه به   نی، جسم  کیاعتقاد کیو  یروح
ماد  ،   یذهن و      کیاست جسم کنترل تحت . کیروح ا    است ماده باور نیذهن
.سمیپانتئ است    عمق کم
1۔9.281:27

اله  جد  یعلوم بطر   دیشراب در نم      یمیقد یها یرا ماده به را روح نه   زدیر ی، و ،
.   تینها یب حقا    درک با محدود به د   قیرا ، از     یها دگاهیروح ماده درباره ما غلط
.  یم نیب قد  اعتقاد ا     دیبا یمیرود وگرنه شود گذاشته ختهیر دیجد دهیکنار

     ، الهام و شد ب     رییتغ یعنیخواهد از ، ما .نیموضع رفت   خواهد
21۔10.91:16

خودخواه    در شده زندگ    یماد یجذب ماده ما م      ای ی، بازتاب و درک را یذهن
نفسان.  میده تشخ  یماد تیانکار ابد  یمعنو تیفرد صیبه م   یو کمک یانسان

ماده        از حاصل غلط دانش و طر  ایکند ب   یحواسماد  قیاز از .یم نیرا برد 

16۔11.66:6

م    شاتیآزما ها انسان عصا    یبه به که ن   - هیتک یماد یآموزد ، که   ینکنند ، شکسته
م    سوراخ را .  یقلب ا  ما شاد    نیکند آفتاب در به     یرا نصف سعادت ینم ادیو

سالمت.    میآور اندوه و .  یغم طر  از پادشاه       قیاست وارد ، بزرگ رنج و یم یدرد
عنا  شاتیآزما. میشو .  تیاثبات معنو   رشد است طر   یخداوند از کاشته  قینه بذر

ام    خاک در م  یماد یدهایشده هنگام    یجوانه بلکه ، ا  یزند ب   نیکه از یم نیمواد
شاد    عشق ، ه     یها یروند که را روح ا  چیباالتر زم  یلکه نو    نیاز از ، ندارند

.     یگسترشم  متوال  تجربه از مرحله هر د  یدهد خ  یدیجد یها دگاهی، عشق  ریاز و
م   یاله آشکار .یرا کند 

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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صفحه

2021 مارس 14 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ماده- موضوع

9۔12.92:32

زمان  دییگو یم ایآ کنترل          دهینرس یهنوز به قادر و توجه قابل را روح که است
تشخ  به   یسیع م؟یده صیبدن نزد   دیاوریب ادیرا که پ    کی، قرن نوزده شیبه

" : کس       گفت و داد نشان را روح ا    یقدرت من به کارها    مانیکه ، باشد را ییداشته
م    انجام من ن  یکه "   زیدهم هم    و ، داد خواهد : "  نیچنانجام فرا  ساعت اما گفت

واقع          یم پرستندگان که است آن زمان اکنون و ، حق      یرسد و روح در را قتیپدر
: "یم   " . ا  گفت پولس پذ   نکیپرستند زمان نجات      رفتهی، روز اکنون ؛ است شده

است."
16۔13.195:11

ا  هر   ینکته آ   نیا ردیبگ میتصم دیبا کیکه که فان  ایاست ایاست  یذهن
ا     عامل که جاودانه .  جادیذهن با   ما است برا   یمبنا دیکننده را علم یماده

اله   کیزیمتاف اصل بگذار   یو کنار .میآن

ا    شباهت آنچه م       یا دهیهر اداره آن اصل با که جا     یرا ، کند فراهم یشود
. دارد    تفکر و تأمل

9۔14.201:1

ا  نیبهتر حق       یخطبه ، است شده موعظه تاکنون نابود    یقتیکه با که یاست
ب   ، . یماریگناه ع       است شده داده نشان مرگ ا   یسیو دانستن و  نیبا موضوع
ا  نیهمچن پ        کی نکهیدانستن و بود خواهد برتر ما در ما یزندگ شگامیمحبت

" : ه    گفت ، بود نم  چیخواهد ."یکس کند       خدمت استاد دو به تواند

نم  اطم  میتوان یما پا  نانیبا کن   یها هیبر بنا را دیجد یموجود قتیحق. میکاذب
چ      یم آن در که ، ب  یمیقد یزهایسازد چ   " یم نیاز همه و یم دیجد زیروند

شود."
20۔15.269:11

ف   کیزیمتاف از مقدمات      کیزیباالتر وارد ماده و یها یریگ جهینت ایاست
.  ینم یکیزیمتاف متاف  مقوالت اله    کیبر  کیزیشود ذهن ، استوار یاساس

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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2021 مارس 7 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

ماده – موضوع

متاف.  چ  کیزیاست تبد    زیهمه افکار به اش   یم لیرا و با   of ایکند را حس
م   یها دهیا عوض .یروح کند 

واقع   دهیا نیا کامالً برا   یها ملموس ا   یمعنو یآگاه یو و تیمز نیهستند
اش    به نسبت معنا   ایرا افکار ابد  -    یماد یو و خوب آنها .یدارند هستند 

7۔16.261:2

حق     به بدن از خوشبخت      قتینگاه همه اصل ، عشق هماهنگ  یو جاودانگ  ی، یو
کن  کن.          دینگاه فکر درست و خوب ، ماندگار به قدم ا   دیثابت و با   نهای، متناسب را

خواه        وارد خود تجربه به خود افکار .دیمشغله کرد 
15۔17.17:14

زندگ        رایز همه ، توان همه ، نامحدود حق  یخداوند و      قتی، همه بر ، عشق ،
. است  همه

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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2021 مارس 14 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ماده- موضوع

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 شوند    خالص اشتباه

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

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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صفحه

2021 مارس 7 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

ماده – موضوع

راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
6بخش 

_____________________

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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


