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جاودانه  یفان — موضوع و

: طالیی  26: 1 شیدایپ متن

 : ب"   گفت خدا بساز          دییایو خود شباهت به و خود صورت به را بر   م،یانسان آنها و
چهارپا      ا،یدر انیماه بر و آسمان، پرندگان زم    ان،یو تمام بر مسلط    ن،یو آنها بر و

ا.    خزنده هر رو  یشوند ."یم نیزم یکه خزند 

: خواندن  35، 29-25: 6یوحنا پاسخگو

سو      25 آن در را او چون : افتند،ی ایدر یو رّب    گفتند او ا  یک ،یبه ؟یآمد نجایبه
: یسیع26 آم       گفت و داد پاسخ آنها م   نیآم ن،یبه شما ا   م،یگویبه به لیدل نینه

د    را معجزات ا   د،یدیکه به خورد    لیدل نیبلکه نانها از س  دیکه .دیشد ریو
فان  یخوراک ی<برا27 نکن  شود،یم یکه برا  د،یتالش ح   یخوراک یبلکه تا اتیکه

کن         ماندیم یجاودان تالش داد، خواهد شما به انسان پسر یخدا رایز د،یو
. است      زده مهر او بر پدر

28  : کن    چه گفتند او به کارها  میسپس ده    یتا انجام را م؟یخدا

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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: یسیع29 ا       گفت آنها به و داد کس     نیپاسخ به که خداست فرستاده   یکار او که
.دیاوریب مانیا

:   یسیع35 ح    نان من گفت آنها .      اتیبه ا  من به که هر و هرگز  مانی<<<<هستم آورد
. شد   نخواهد تشنه

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
5-1: 100زبور .1

سرزم  یا1 برا  نیهمه صدا  یها .دیاوریب یشاد یخداوند
شاد   2 با را کن  یخداوند ب:      دیعبادت او حضور به سرود .دییایبا
.    دی<<<<بدان3 آفر     را ما او خداست او خداوند .   دهیکه او      قوم ما ما خود نه و است

هست     او چراگاه گوسفندان .میو
شکرگزار 4 دروازهها  یبا ستا    یبه با و صحنها  شی<<<او شو   یبه وارد او  د،یاو از

باش  ده      دیسپاسگزار برکت را او نام .دیو
ن  رای<<<ز5 .      کویخداوند حق  و است جاودان او رحمت نسلها   قتیاست تا یاو

.داریپا گرید است 

ع ) 34: 6 مرقس.2 فقط( یسیو
ع 34 . . .یسی<<<<و
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( - 24: 7 مرقس.3 37رفت )

ص...     24 و صور حومه خانها    دایبه به و ه    یرفت و شد کس چیوارد
نم       خواستینم را او اما بداند، را .توانستیآن کند   پنهان

شن         یزن رایز25 او از داشت ناپاک روح خردسالش دختر پا     دیکه به و آمد او یو
افتاد.

.       یونانی کی<<<<زن  نیا26 ش  که کرد التماس او از و ب    طانیبود دخترش از رونیرا
کند.

ع 27 :   یسیاما ده    اجازه اول گفت او س   دیبه ها ز  ریبچه نان  رایشوند، گرفتن
شا         ها سگ به آن انداختن و ها .ستین ستهیبچه

28    : سگها        اما خداوند، بله، گفت او به و داد پاسخ او ها   زیم ری<ز یو خرده یاز
م   ها .یبچه خورند 

29   : ا     خاطر به گفت او به او . نیو ش    برو خود ب   طانیگفتار دخترت رونیاز
رفت.

د      30 آمد، خود خانه به چون ش  دیو تخت     رونیب طانیکه بر دخترش و رفته
.دهیخواب است 

ص      31 و صور سواحل از دوباره م     دونیو از و کرد دکاپول  انیحرکت سیسواحل
در  .دیرس لیجل یایبه

كس 32 مانع            یو او گفتار در و بود ناشنوا كه آوردند او نزد .   یرا او  از و داشت
م  .یالتماس بگذارد         او بر را خود دست که کنند

جمع    33 از را او گوشها       تیو در را انگشتانش و کرد کرد    شیجدا تف و گذاشت
. کرد     لمس را زبانش و

آه     34 کرد، نگاه آسمان به :  دیکش یو اففتا،     گفت او به .یعنیو شو   باز
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ب 35 گوشها  یو سخن            شیدرنگ ساده زبان به و شد باز زبانش رشته و شد باز
گفت.

کس       36 به که داد دستور آنها به ب   اما :ندینگو یو چه م    شتریهر متهم را یآنها
ب     را آن آنها م  شتریکرد، .یمنتشر کردند 

ب 37 متح  یو :   ریاندازه چ    همه او گفتند و خوب   زیشدند به .یرا است    داده انجام
12-7: 20اعمال .4

هنگام     7 هفته، اول روز در پولس         یو بشکنند، نان تا آمدند هم گرد شاگردان که
  . سخنران        و کند حرکت فردا تا کرد موعظه را ن    یآنها تا را ادامه  مهیخود شب

داد.
چراغها 8 فوقان   یادیز یو اتاق .یدر بودند        شده جمع آنجا در که بود
جوان 9 اوت   یو نام ا   خوسیبه پنجره عم      یدر خواب به و بود فرو یقینشسته

ز       مدت چون پولس و بود، م  یادیرفته از       یموعظه و شد غرق خواب در کرد،
پا    به سوم .نییطبقه شد      بلند مرده و افتاد

10 « : را                خودتان گفت و گرفت آغوش در را او و افتاد او بر و آمد فرود پولس و
نکن  .رایز. دیناراحت اوست    در جانش

مدت           11 و خورد و شکست را نان و برخاست دوباره چون تا یحت ،یطوالن یپس
. رفت     پس کرد، صحبت صبح،

اندک       12 و آوردند زنده را جوان آن .یدلدار یو نداشتند 

25-12: 8 انیروم.5

هست    یا ن،یبنابرا12 بدهکار ما زندگ        م،یبرادران، جسم اساس بر تا بدن، به ینه
.میکن
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زندگ     رایز13 جسم اساس بر وس     دیخواه د،یکن یاگر به اگر اما روح لهیمرد،
ب     از را بدن خواه  د،یببر نیاعمال .دیزنده شد 

کسان  رایز 14 هدا     یهمه خدا روح توسط .یم تیکه هستند     خدا فرزندان شوند،
برا     رایز15 را اسارت روح در   ی<شما دوباره ا  افتیترس روح.   دینکرده شما اما

در  یفرزندخواندگ ا  افتیرا وس   دیکرده به فر  لهیکه ا  میزن یم ادیآن یابا
پدر.

م      16 شهادت ما روح با روح هست      یخود خدا فرزندان ما که .میدهد
17      ; مس     مشترکان و خدا وارثان وارثان پس فرزندان، اگر چن.  حیو است نیاگر

م     رنج او با پ     م،یبر یکه جالل هم با .میکن دایتا
م   رایز18 فکر ا   کنمیمن مصائب جالل   نی<که با خواهد     یزمان آشکار ما در که

مقا   قابل .ستین سهی<<<<شد،

جد  رایز19 .ی<انتظار خداست       فرزندان ظهور انتظار در مخلوق
رو    رایز 20 از نه کس    لیم یمخلوق خاطر به ام     یبلکه به را آن عیمط دیکه

. است   کرده باطل
ن   رایز21 مخلوق آزاد     زیخود به فساد اسارت رها    یاز خدا فرزندان ییباشکوه

.افتیخواهد 

م           میدان یم رایز22 درد و ناله هم با خلقت کل کنون تا .یکه کشد 
ن        23 ما خود بلکه آنها، تنها نه اول  زیو دار    نی<<<<که را روح ما  یحت م،ی<ثمرات خود

م     زین ناله خود درون فرزندخواندگ   میکن یدر منتظر تا میهست یو
بشناس    یرستگار را خود .میبدن

ام   رایز24 با م  دیما ام  م،یابیینجات د  ی<دیاما ست،ین دیام شود،یم دهیکه
م     رایز انسان که را ام    ند،یبیآنچه آن به است؟ دواریچرا
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ام    25 آن به اگر نم  میدواریاما شک    ایآ م،ینیب یکه و صبر آن  ییبایبا منتظر
.میهست

3-1: 3 یوحنا 6.1
محبت   د،یبنگر1 چه ارزان   یپدر ما خوانده       یبه خدا پسران ما تا است داشته

نم     م،یشو را ما جهان ز  یپس نم   رایشناسد، را .یاو شناخت 
هست     زان،یعز2 خدا پسران ما ن    می<<<<اکنون معلوم هنوز خواه   ستیو چه میکه

ز.  خواه       رایبود هست که همانطور را او .دید میما
ا     3 که کس هر م        دیام نیو پاک را خود دارد، او به پاک   کند،یرا او چنانکه

است.

بهداشت   و علم
1.428 :22-23

معنو  تیواقع نیا نه         دیبا یبزرگ است، جاودانه و کامل انسان که شود آشکار
.دیبا باشد 

2.195 :11-14

ا  هر   ینکته آ   نی<ا ردیبگ میتصم دی<با کیکه که فان  ایاست ذهن ایاست  یذهن
. ریفناناپذ برا    است مسبب متاف  یکه اله   یکیزیعلم اصل با  یو ماده  دیآن اساس
کن   رها .میرا

بعد  21-21 : 3.303 صفحه
زندگ      نیا لذت، و درد که قدوس   یباور مرگ، م     تیو انسان در نامقدس زد،یآم یو

فان-   ماد  یانسان خطا       - یو است خالق خود و خداست .یمهلک یمظهر است 
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تصو   بدون تشب  ریخداوند، ن  کیخود،  هیو ب  ای ست،یموجود نشده انیذهن
    . شاهد  بدون او بود ماه  یلیدل ایخواهد .  تیبر روحان    انسان بود خواهد یخود

اند   یتصور ای ریتصو خداست، م     یا شهیاز دست از نه اصل     یکه از نه و رود
م   یاله جدا . یآن هنگام  پ   یشود شواهد ماد   شیکه حواس معنو   یاز حس یبه

ه      میتسل که کرد اعالم رسول حس       ینم زیچ چیشد، از خدا، از را او تواند
زندگ   نیریش حضور حق  یو .قتیو کند   دور

مبتن     نیا نادرست باور و ماد   یجهل حس ز   اءیاش یبر که خوب  ییبایاست یو
م   یمعنو پنهان .    یرا ا  درک با پولس : "  نیکند نه   مرگ، نه گفت موضوع
چ ...  ،یزندگ چ   یزهاینه نه ه       نده،ی<<<آ یزهایموجود، نه و عمق، نه ارتفاع، چینه

د  ." ینم یگریموجود ا         کنند جدا خدا عشق از را ما علم آموزه نیتوانند
: تیحیمس ا  اله   نیاست عشق نم  یکه تجل   یرا از محروم  ءیش ای یتوان آن

شاد.   که نم  یکرد تبد    یرا اندوه به ز  لیتوان شاد     رایکرد، استاد اندوه و یغم
خ.  ستین نم  ریکه تول   یهرگز بد .    دیتواند نم  هرگز ماده که را   یکند ذهن تواند

زندگ   دیتول و نم    یکند مرگ به .   -   یمنجر خدا،  فرمان تحت کامل انسان شود
ب   -  او کامل ابد   یاصل و .یگناه است 

تول    یهارمون خود اصل م     یم دیبا کنترل آن توسط پا     یشود، آن با و بندی<<<<شود
اله.   اصل . یزندگ یاست بنابرا   است اخت    نیانسان در انسان حس اریسعادت

نم    قتیحق. ستین یجسمان آلوده خطا . یبا هارمون  ز    یشود به انسان ییبایدر
غ    یقیموس اختالف و غ  یعیرطبیاست .یواقع ریو است 
4.312 :14-22

احساس     خاطر به م   یجسمان هوهی کیمردم وجد ندرت    روند،یبه به که هرچند
.  یجرقها ا       با دارد وجود قلبشان در عشق بدون      نیاز و است، عشق خدا حال،

جاودانگ   خدا، . ینم یعشق، فان    شود ظاهر سع  یتواند درک   یم یها بدون کنند
.  قتیحق ا   با کنند حق   نیباور خدا . قتیحال فان  اد  یاست مرگ   یم عاها که کنند

ناپذ  .   ریاجتناب ابد  اصل اما زندگ  یاست . شهیهم یانسان فان   است به  یحاضر ها
.  یشخص یخدا کی حال    در دارند اعتقاد ب    یمحدود عشق خداوند تینها یکه

با   که .دیاست باشد   نامحدود
بعد  5-27 : 5.475 صفحه
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چ -   انسان ست؟یسوال

ن. -    ماده انسان سا.       ستیپاسخ و استخوان خون، مغز، از ماد  ریاو یعناصر
.      لیتشک م   اطالع ما به مقدس کتاب است و      ینشده صورت به انسان که دهد

آفر   خدا .    دهیشباهت ن   شباهت آن ماده است نم  هیتشب. ستیشده تواند یروح
.  یب اریبس روحان     انسان باشد روح به ;   یشباهت آ    از و است کامل او  نجاو که

با    یروحان است، کامل مس   دیو علم .  نیچن تیحیدر ا   انسان شود ده،یدرک
.  ریتصو ه   او است ا  ستین کلیعشق عقا      دهیاو همه جمله از خداست، دیمرکب

عموم.   اصطالح چ  یبرا یدرست تصو  ییزهایهمه تشب  ریکه منعکس   هیو را خدا
. یم هو  هست  تیکند علم    یآگاهانه در ک  یم افتیکه بازتاب    هشود، انسان آن در

بنابرا    ایخدا  و است . نیذهن چ   است ذهن  یزیجاودانه ;یکه ندارد     خدا از جدا
چ  ه  یزیآن خدا  یصفت چیکه ناد  یاز . دهیمتعال چ    است نشده از  یزیگرفته که

ح   نه خالق      ات،یخود قدرت نه و هوش روح     تینه نظر از بلکه آنچه  یدارد، تمام
من       دارد تعلق خالقش به که .یم عکسرا کند 

" : ب   گفت خدا بساز          دییایو خود شباهت به و خود صورت به را بر   میانسان آنها و
چهارپا       ایدر انیماه بر و آسمان پرندگان بر زم    انیو تمام بر تسلط    نیو آنها بر و

  . خزندها  هر باشند رو  یداشته ."خزدیم نیزم یکه

ب    گناه، از .  یماریانسان واقع     انسان است ناتوان مرگ قدوس   ینم یو از تیتواند
وس         به انسان که خدا، نه و شود، تکامل   لهیدور نم  افتهیاو تواند یاست،

ا   یآزاد ای تیظرف را .  جادیگناه فان  گناهکار ن   یکند خدا ها یفان. ستیانسان
.   یها یتقلب شر    فرزندان آنها هستند ها که    ای ریجاودانه هستند شرور همان

م  خاک     یاعالم از انسان عنوان   ایکند م  یماد نیجن کیبه .  یآغاز علم  در شود
واقع    ،یاله انسان و ا     یخدا و اصل عنوان ن    یاله دهیبه جدا هم .ستندیاز

نها    ییخطا حد تا م   ییکه اصرار و   یخود خود .   یم رانیشود، ادعا  از خطا یشود
ح      نکهیا و است بدن در ا       اتیروح و است ماده در هوش است   نیو انسان ماده

م  .       یمتوقف ا  انسان و است انسان اصل خدا .  دهی<<<شود ا  از انسان  نیخداست رو
ماد  یفان ناپد  یفان. ستی<<<ن یو جاودانه    یم دیها و به   ای هاشوند خدا فرزندان

ابد    و تنها م   قتیحق یعنوان ظاهر .  یانسان ها  انسان فرزندان یفان یشوند
ن    خدا کرده کامل.    ستندیسقوط حالت هرگز ممکن     یآنها که نداشتند، وجود از

آ      دست به دوباره متعاقبًا تار.    دیاست آغاز از و "    یفان خیآنها شده آبستن گناه در
 ". مر    شدند متولد گناه م  گدر جاودانگ   ریو در . یم دهیبلع یسرانجام گناه،  شود

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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با   یماریب مرگ جا   دیناپد دیو تا حقا    یشوند به را به    یقیخود متعلق که بدهند
فناناپذ  .ریانسان است 

ب  نیا یفان یا جد   اموزیرا با معنو    تیو مقام دنبال از     یبه خارج که باش انسان
ماد   نفس .  یهر به  باش  ادیاست فان       دیداشته انسان مورد در مقدس کتاب یکه

روزها: "  دیگو یم انسان، م        شیاما شکوفا صحرا، گل مانند است، علف یمانند
ز.  رو   رایشود از م  یباد م   یآن و مکا   یگذرد و .نشرود، دانست     خواهد را آن

."شتریب نه 
6.428 :23-29

با  برا   یآگاه دیما را کن  شهیهم یوجود د  م،یحفظ طر   ای ریو از و حیمس قیزود،
مس  شو      دیبا ،یحیعلم مسلط مرگ و گناه باورها.    میبر گذاشتن کنار و ی<ماد یبا

جاودانگ  ،یهست ریفناناپذ قیحقا رفتنیپذ .یشواهد شد     خواهد آشکارتر انسان

روزانه  وظایف
ادی    بیکر مری توسط

روزانه  نماز
: بخواند           نماز روز هر که است کلیسا این عضو هر آمده"   وظیفه تو پادشاهی

همه"               و شود تثبیت من در الهی عشق و زندگی ، حقیقت سلطنت بگذارید است
           . کند      غنی را بشریت همه محبتهای تو کالم است ممکن و ببرد بین از را من گناهان

! کند      حکومت آنها بر و ،

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
4بخش 
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اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
کلیسای             اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید شخصی< دلبستگی نه و خصومت نه

  .             . یک    و کند می حکومت بشر بر تنهایی به الهی عشق ، علم در کند تحریک را مادر
             ، واقعی برادری ، گناه سرزنش در ، را عشق شیرین امکانات مسیحی دانشمند

. کند       می منعکس ، گذشت و کنند       خیرخواهی تماشا روزانه باید کلیسا این اعضای
                  ، مشاوره ، محکومیت ، قضاوت ، پیشگویی از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا و

. شوند      خالص اشتباه تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
1بخش 

وظیفه   به هشدار
پیشنهادات              برابر در خود از روزانه که است کلیسا این عضو هر وظیفه این

رهبر                ، خدا قبال در را خود وظیفه و نشود فراموش و کند دفاع تهاجمی ذهنی
. نکند     فراموش بشر و محکوم       -     خود یا توجیه و ، شد خواهد قضاوت او کارهای با

. شد  خواهد

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
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


