
مخ 1 2021 مارس 7 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
بشر-  موضوع

مارس    ، .2021،  7یکشنبه

بشر — موضوع

: متن  57 : 15  قرنتیان 1  طالیی

م    " شکر را پ      یخدا ما به که ، ."یم یروزیکنم بخشد 

: خواندن  9، 8: 4قرنتیان  2 پاسخگو
8  انیروم 31، ،35 ،37-39

دار      8 مشکل طرف هر از ن    میما مضطرب اما متح.  میستی، اما  میهست ریما ،
.میستین دیناام

.تحت 9 است               نشده نابود اما ، کرده سقوط نشده رها اما ، شکنجه و آزار
ا  پس 31 بگو  زهایچ نیبه برا   م؟ییچه خدا کس     یاگر چه ، باشد تواند یم یما

باشد؟    ما برابر در
مس     دیبا یکس چه 35 عشق از را آ   حیما کند؟ ای،  یشانیپر ای،  بتیمص ایجدا

اذ   و ،   ای،  یبرهنگ ای،  یقحط ای،  تیآزار ر؟یشمش ایخطر
ا    نه37 همه در طر   زهایچ نی، از چ        قیما ، داشت دوست را ما که شتریب یزیاو

هست   فاتحان .میاز

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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زندگ          رایز 38 نه ، مرگ نه که ام شده متقاعد ،        یمن ها مملکت نه ، فرشتگان نه ،
چ      نه ، ها قدرت چ    یزهاینه نه و ، ندهیآ یزهایحاضر

ه       نه 39 نه و عمق نه ، د  چیقد به        یگریموجود عشق از را ما بود نخواهد قادر
مس     در که ، .یسیع حیخدا کند        جدا ، است ما خداوند ،

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
ها   .1 المثل به ) :(3: 11ضرب

راهنما    یکپارچگی 3 را آنها :یم ییقائم کند 

ها  .2 15،  14: 2فیلیپینی

ده         14 انجام اختالف و زمزمه بدون را کارها :دیهمه
م        15 در ، سرزنش بدون ، خدا م       یقوم انیفرزندان در که ، کج و به  انیکج آنها

چراغان  م   یعنوان جهان ب  دیدرخش یدر ب  ریتقص ی، باش  یو .دیآزار

ها  .3 13( -یبرا )11: 4فیلیپینی

حالت    رایز... 11 هر در .یمن ام        کرده قناعت ، ام آموخته که
چگونگ  12 هم م     ریتحق یمن را بودن بلد م    یو هم و :    یدانم در  و جا هر دانم

چ  م     زیهمه داده دستور من س   یبه که ز       ریشود هم ، باشم گرسنه و ادیشوم
ن   هم .ازیو دهم    رنج را

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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م 13 طر      یمن از را کارها همه تقو   حیمس قیتوانم مرا انجام  یم تیکه کند

دهم.

(  وسفی )2: 37پیدایش .4 ( )، ، ) :(  24،  4،  3به؛ به ) :(28به
تغذ           وسفی 2 را گله خود برادران با ، بود ساله هفده .یم هی، کرد 
اسرائ  3 ب  وسفی لیاکنون ز       شیرا ، داشت دوست فرزندانش همه پسر  رایاز او

:  یریپ برا  و بس   یبود کت .یرنگ اریاو ساخت 
 
وقت  4 د  یو ب     دندیبرادرانش را او پدرشان از       شیکه ، دارد دوست برادرانش همه از

نم     و شدند متنفر .یاو کنند       صحبت آرامش او با توانستند
گودال       24 در و گرفتند] را او :یآنها انداختند 
م     28 بازرگانان کنار از .  یانیدیسپس آنها   کرد ب    وسفیعبور گودال از دندیکش رونیرا

و     کردند بلند بها   وسفیو به ا    ستیب یرا به نقره .انیلیشمیقطعه فروختند 

(  8،  7،  3،  1: 39پیدایش .5  ( ، اول زمان ) 19،  12به به )20( -یچه
  )، 22،  21دوم،

.  وسفیو  1 پوت     و آوردند مصر به ،      کی،  فریرا نگهبان سردار ، فرعون افسر
ا      یمصر دست از را او خر         انیلیشمی، بود برده فرو آنجا به را او یداریکه
کرد.

د    3 او ارباب داده             دیو انجام که را آنچه تمام خداوند و است او با خداوند که
. ساخت      موفق خود دست به است

 
ا   7 از به        زهایچ نیبعد را خود نگاه استادش همسر .   وسفی، گفت  او و انداخت

بکش     دراز من با ،
8     ، کرد امتناع او اما

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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بکش              12 دراز من با ، گفت و گرفت خود لباس از را او در      دیو را خود لباس او و
ب          را او و کرد فرار و گذاشت خود .رونیدست آورد 

 

وقت  19 شن      یاستاد را همسرش سخنان او پس        دیارباب تو بنده ، گفتند او به که
ا  .نیاز     . شد      برافروخته خشمش که کرد رفتار من با رفتار

استاد   20 ،        وسفیو انداخت زندان به و گرفت را او
با    21 خداوند به              وسفیاما زندان نگهبان نظر از و ، فرمود رحمت او به و ، بود

. كرد   لطف او
زندان     22 همه زندان نگهبان دست        یانیو به بودند زندان در که .وسفیرا سپرد 

کار   هر ا        یو او ، دادند انجام آنجا در .نیکه داد     انجام را کار

، ) :(  1: 41پیدایش .6 ، ) :(  14به ( 30-28،  16،  15به  ( ، اول؛ به
33  ،37-40

پا  1 در د       انیو خواب فرعون ، کامل سال :دیدو
و     14 فرستاد فرعون ب          وسفیسپس زندان از عجله با را او و فراخواند رونیرا

آوردند:
به   15 خواب    وسفیفرعون من ، کس   دهید یگفت و تعب    ینم یام را آن ریتواند

شن.      تو درباره من و م   دهیکند که تعب   کی یتوان یام را را   یکن ریخواب آن تا
.یکن ریتعب

 
ا         وسفیو  16 ، گفت و ، داد پاسخ فرعون ن   نیبه من فرعون:   ستیدر به خدا

م   صلح .یپاسخ دهد 
چ  نیا 28 :      یزیهمان را       آن انجام قصد خدا آنچه گفتم فرعون با من که است

م        نشان فرعون به را آن ، .یدارد دهد 
فراوان    نکیا 29 انبوه سال سرزم   یهفت سرتاسر رس   نیدر فرا :دهیمصر است 

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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قحط       30 سال هفت آنها از بعد .یو آمد    خواهد بوجود
مرد     نیبنابرا 33 به فرعون بگذار بر         ی، را او و کند نگاه خردمند و باهوش

.نیسرزم دهد    قرار مصر
ا  37 .نیو بود            خوب بندگانش همه نظر از و فرعون نظر از امر
آ       38 ، گفت خود بندگان به شخص  یم ایفرعون پ  یتوان مرد   دایرا كه در یكرد

باشد؟    خدا روح آن
به   39 ا        وسفیفرعون همه خدا که آنجا از ، ه       نهایگفت ، داده نشان تو به چیرا

حک       و باهوش تو اندازه به :ستین میکس

خواه      40 من خانه فراز بر حکومت          یتو من قوم تمام بر تو قول طبق و بود
     : پادشاه  تخت در فقط من شد .یخواهد بود      خواهم تو از بزرگتر

(7،  3: 42پیدایش .7 اول )  به
برادر    3 ده پا    دیخر یبرا وسفیو مصر در .نییذرت آمدند 
د    وسفیو  7 را خود ، دیبرادران

5،  4: 45پیدایش .8

نزد         وسفیو  4 شما به من ، گفت خود برادران .  یم کیبه نزد  و کیشوم
تو.         برادر من ، گفت او و فروخت       وسفیشدند مصر به را او که .یهستم

غمگ 5 عصبان  نیاکنون عصبان    دینشو یو خود از ا    دینشو یو در مرا نجایکه
ا  ز  دیفروخته برا   رای، مرا زندگ  یخدا .شیپ یحفظ است    فرستاده من

23-19: 2 تریپ 9.1

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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کس  19 به              یاگر ، کند تحمل را خود اندوه و غم خدا به نسبت وجدان با
م  یسخت ا   یرنج ، .یجا نیبرد دارد   شکر

شکوه  یبرا 20 وقت    یچه اگر ، تقص  یاست م   تانیرهایبخاطر داده یبو
کن       دیشو تحمل حوصله با را آن وقت   د؟ی، اگر م   یاما کار و دیکن یخوب
م   یبرا رنج م       دیبر یآن تحمل حوصله با را آن ا  دیکن ی، خدا یبرا نی،

.دهیپسند است 
هم  یحت رایز 21 : نیبه ز      زدند صدا را شما رنج  یبرا زین حیمس رایخاطر ما

برا  دیکش مثال  یو کن        یما دنبال را او مراحل تا ، :دیگذاشت
کس  22 ح    یگناه یچه و ، پ    لهینکرد او دهان :دایدر نشد 
کس  23 هنگام  یچه تحق   ی، مورد د    ریکه ، گرفت د  گریقرار نیتوه گریبار

وقت  تهد    ینکرد ، برد به           دیرنج که کرد متعهد او به را خود اما که نکرد
م   قضاوت :یحق کند 

13،  12: 2ها  ینیپیلیف.10

هم       نیبنابرا 12 که همانطور ، من محبوب ا   شهی، کرده در    دیاطاعت فقط نه ،
غ       در اکنون بلکه ، من بس  ابیحضور برا      شتریب اریمن لرز و ترس با نجات ی،

کن   کار .دیخود
رضا          نیا رایز 13 جهت در هم و اراده در هم که م   تیخداست کار .یاو کند 

28: 8 انیروم.11

م  28 ما چ   میدان یو همه کسان     رخواهانیخ یبرا زیکه ، دوست خدا که ی،
م     خوانده او هدف م      یمطابق کار هم با ، .یشوند کنند 

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



مخ 7 2021 مارس 7 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
بشر-  موضوع

بهداشت   و علم

1.115:15-16

فرد   یمعنو دهیا: بشر ، ابد    یخدا ، کامل .ی،
2.258:13-15، 19-24

ا    بشر در برا  ینامحدود دهیخداوند ب    شهیهم یرا توسعه حال یم انیدر
پا    از که افزا      یب یا هیکند و گسترش حصر و .ابدی یم شیحد

ا    توسط نامحدود فرد  تینها یب دهیاصل م  یمعنو تیو ،  یمنعکس شود
ماد   حواس ه   یاما اصطالح ا    یشناخت چیبه و اصل .دهیاز ندارند   آن

واقع     یبشر یها تیظرف تصور آوردن بدست تناسب       یبا به ، خدا و بشر از
م    کامل و .یبزرگتر شوند 

30۔(نیا) 3.307:25

اله  م         یذهن مسلط بشر همه به و است بشر .   یروح از  نه بشر شود
قوان        دهیآفر یاساسماد  از اطاعت منكر نه و است است یماد نیشده

    . قوان      در او استان است نكرده وضع هرگز روح در  یعال نیكه ذهن
.یاساس نیقوان است 

32۔4.90:24

خو   به ا           شتنیاعتراف بر تسلط در را بشر ، خداست همانند بشر یب دهیکه
م  انیپا .یآزاد م    تیمحکوم نیا کند  را مرگ به       یدرب کامالً را آن و ، بندد

م  یجاودانگ یسو .یباز با  کند  آ       دیسرانجام دست به روح شناخت و دیدرک
همچن   ما رازها        میتوان یم نیو و رمز حل در را خود طر   یزمان از قیموجود

اله   اصل ببخش  یدرک نم     .میبهبود ما حاضر حال چ   میدان یدر بشر ، ستیکه
ا   مطمئنًا خواه   نیاما را .میمسئله کند        منعکس را بشر بشر که دانست

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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19۔5.228:11

ن   یبردگ مشروع م   یوقت .ستیبشر وارد سلطه    یآزاد راثیبشر ، شود خود
حواسماد     یخداداد بر را .یخود کرد    خواهد روز  یفان متوقف یآزاد یها

خدا     نام به را م   یخود ابراز .یمتعال اله      کنند  علم درک با آنها بدن یسپس
. کرد     خواهند کنترل را فعل     خود اعتقادات گذاشتن کنار هماهنگ   یبا آنها ی،

واقع    عنوان به غ      یمعنو تیرا عنوان به را اختالف یماد یرواقعیو
.صیتشخ داد   خواهند

16۔6.262:9

نم  غواص  میتوان یما باورها   یبا عمق ماه   یفان یدر به ک  تی، خلقت تیفیو
پ  با  .میببر یخداوند بالها   دیما و کن     یبال معکوس را خود تالش - میناتوان

برا  حق  اتیح افتنی یخود ماد   -      قتیو حواس شهادت از باالتر و ماده ، یدر
فان   از باش   دهیا یبرا یباالتر خدا واضح   یها دگاهید نیا .میجاودانه و باالتر

م       القا را خداگونه بشر ، مح      یتر و مرکز به تا خود   طیکند وجود مطلق
برسد.

4۔7.517:30

اله  م    یها دهیا یعشق برکت را م     یخود باعث و ، تجسم    یدهد آنها تا شود
.ابدی دهد  -       نشان را او قدرت تا را       ، خاک تا است نشده ساخته بشر

انق        بچرخاند. نه ، است سلطه او تولد زم     .ادیحق به اعتقاد ارباب و نیاو
ز   -     تنها او خود ، است .ریآسمان است     خود سازنده هست  نیا نظر یعلم

است.
12۔10 ،6۔8.444:2

نوع  د  یبه با    ای ری، همه ، ماد   دیزود از اله      اتیبرتر عامل رنج و ، در یباشند
.نیا است   "  اوج  : چ    همه است مقدس کتاب یبرا زیدستورالعمل
."یبرا رخواهانیخ دارند    دوست خدا

کسان    گام به م     یگام اعتماد او به م   یکه در پناهگاه  " ابندی یکنند خدا که
کنون      کمک ، ماست قدرت ."یو مشکالت   در

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 ،
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17۔9.22:11

"  یزندگ یتقاضا ز   "   ، باش خودت نجات عشق با   نیا یبرا رایو خدا منظور
م   کار .یتو ب"     کند  من تا کن باش    !"امیاشغال خود پاداش در   "دیمنتظر و ،

نباش    خسته کار و         ".دیانجام است همراه خطرناک شانس با شما تالش اگر
فعل  چیه برنگرد    دیکن ینم افتیدر یپاداش خطا به لوس    دی، مسابقه در و

.دینشو
23۔(نیا) 10.254:19

با...    بشر .دیخود شود    داده م    فهیوظ نیا بشارت ما از که  یخداوند خواهد
بپذ   عاشقانه عمل       میریامروز سرعت به را مواد و بگذار  ی، معنو  میکنار یو

تع  ظاهر  میکن نییرا واقع  یکه تع  یو .یم نییرا کند 
25۔11.183:21

اله  درست  یذهن م         یبه را بشر قدرت و محبت ، اطاعت .یتمام چیه طلبد 
وفادار   رزرو نم  یکمتر یگونه .یانجام حق   شود  از بشر  قتیاطاعت به

م    قدرت و .یقدرت ب      میتسل بخشد  از باعث خطا برابر قدرت  نیدر رفتن
.یم شود 

23۔12.202:15

ا   از تغ    نیخارج قابل همه .       رییعلم اصل  با مطابق ، جاودانه بشر اما است
م        یاله گناه نه ، خدا ، خود م     یوجود رنج نه ، م    یکند نه و .ردیم یبرد
رو  یپادشاه یوقت روزها  دیآ یم نیزم یخدا جا   ارتیز ی، به کم یما

م     برابر چند ، . یشدن ز  واقع  رایشوند جا  یراه زندگ   یبه به منجر یمرگ
زم     یم تجربه و ، ظرف    ینیشود و خطا را قتیحق تینها یب یتهایظرافت

م  زم          ینشان بشرها همه به خداوند آن در که ، م   نیدهد تسلط .یرا بخشد 
19۔13.571:15

شرا       هر تحت و زمان هر خ   یطیدر بر ن    ری، با شر کن  یکیو را  .دیغلبه خود
پ        مناسبت و خرد خداوند و ، م     یروزیبشناس فراهم را شر .یبر نفرت کند 

نم      بشر نفرت ، عشق .یاز برسد     شما به تواند
15۔14.452:10
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قد    شدن بزرگتر نبا  یمیهنگام پوش  دی، جد  دنیاز داشته  دیلباس ترس
پ  .دیباش برانگ      شرفتیدوره را حسادت است ممکن باعث   زدیشما اما ،

م  .یاحترام م     یوقت شود  روبرو شما با سرزنش     یخطا از ، ایشود
ب     یحیتوض از را خطا خوددار  یم نیکه غ   .دیکن یبرد جو یراخالقیهرگز

نکش  ا   دینفس مگر برا   نکهی، تالش باش  هیتصف یدر .دیآن
7۔15.261:4

کن          فکر درست و خوب ، ماندگار به قدم ا   دیثابت و با   نهای، متناسب را
خواه        وارد خود تجربه به خود افکار .دیمشغله کرد 

18۔16.451:14

مس   در م     یریبشر نگاه آن به م   یکه قدم جا   یکند و گنج  ییگذارد نهیکه
ن     او قلب ، .زیاوست داشت    خواهد ام  وجود معنو    دهایاگر ما عواطف یو

م      باال از آنها ، ز    ندیآ یباشد از نه قد    ری، از و م    می، را روح .یثمرات دهند 
14۔17.21:9

پ     حال در شاگرد .یمعنو شرفتیاگر شود         وارد تا است تالش در ، او باشد
ماد    حس از م  یدائمًا چ     یدور سمت به و ناپذ  یزهایشود نگاه  ریفساد روح

.یم جد         کند  ابتدا همان از او ، باشد صادق روز     یاگر هر و بود خواهد
مس  یاندک م   ریدر قرار ا   ردیگ یدرست تا با     نکهی، را خود دوره سرانجام

پا  یخوشحال .انیبه برساند 
8۔18.453:6

حق     ، غلط و دانشجو      قتیدرست ذهن در ، خطا ،    انیو داشت خواهد اختالف
زمان  پ  یتا حق   یروزیکه کنار ناپذ  قتیدر گ  ریشکست .ردیقرار
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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
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راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
6بخش 

_____________________
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