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2021 ، 25 نوامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
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نوامبر   ، .2021، 25 یکشنبه

یشکرگزار — موضوع

: طالیی  4: 4 انیپیلیف متن

باش    شهیهم" شاد خداوند م    دیدر هم باز باش  میگو یو ."دیشاد

: خواندن  13، 11، 10، 8-6: 4 انیپیلیفپاسخگو

ه 6 چ    د؛ینباش زیچ چیمراقب هر در ن    ی&زیاما و دعا شکرگزار  شی&ایبا ،یبا
ها  ده      یخواسته نشان خدا به را .دیخود

ذهنها           7 و قلبها است، فراتر عقل هر از که خدا صلح واسطه    یو به را شما
.یسیع حیمس کرد    خواهد حفظ

چ           8 هر است، صادق چه هر است، صادق چه هر برادران، عادالنه زیسرانجام،
چ   هر چ    زی&&&است، هر است، داشتن  زیپاک چ   یدوست هر خوب زیاست،
فض.   اگر ستا    یلتیاست اگر و ا   یشیهست به .شیندیب زهایچ نیهست

بس  10 خداوند شدم،  اریدر شادمان

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل 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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ا 11 ز      نکهینه کنم، صحبت کمبود مورد حالت      رایدر هر در که ام که یآموخته
راض    آن از .یهستم، باشم 

م 13 چ   یمن همه بوس  زیتوانم تقو     حیمس لهیرا مرا که دهم .یم تیانجام کند 

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
11، 9، 8، 6، 5: 16زبور .1

بخش 5 م  یخداوند .      راثیاز م     حفظ را من سهم تو است من جام .یکن یو
ها   6 مکان در .   ریدلپذ یخطوط م     من بله، است افتاده من .یخوب راثیبر دارم 
هم   8 را خداوند ز     یرو شیپ شهی&&&من ام، داده قرار راست    رایخود دست در او

. شد      نخواهم متزلزل من است، من
شاد       نیبنابرا9 من جالل و شاد من ن     یم یقلب من جسم و ام  زیکند آرام دی&&&&در

.ردیگ یم

زندگ 11 خواه     یراه نشان من به .     یرا خوش  تو راست دست در تا  یداد ها
. است  ابداالباد

24 , 23 , 19وي )  ( , 18 : 65  ایاشع.2

باش… 18 م     دی&&&&شاد من آنچه از باش    نمیآفر یو شاد ابد میاورشل نکیا رای&&&&ز دیتا
برا  شاد    یشاد یرا را قومش .نمیآفر یم یو
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اورشل  19 در شاد       یشاد میو خود قوم در و کرد د    یخواهم و کرد گریخواهم
صدا  هیگر یصدا شن   هیگر یو او .دهیدر شد   نخواهد

ب 23 کش   هودهیآنها نخواهند مشکل  دیزحمت . جادیا یو ز   کرد آنها راینخواهند
ا     تیذر فرزندان و خداوند ا  شانیمبارک .شانیبا هستند 

ا       24 از قبل که شد خواهد واقع .  نکهی&و در        و داد خواهم پاسخ من کنند، صدا آنها
م     یحال صحبت هنوز آنها شن    یکه خواهم من .دیکنند،

و )22، 20،( 2به ) 19،( 1به( ) پولس )18،( 1به ) 17،( نیمع )16: 16اعمال .3
 )، ( 33، 32-25، 23قضات بود )  (34و شد )   خوشحال و

دارا  یدختر... 16 گو  هیروح یکه فال،         ییفال گفتن با که کرد مالقات ما با بود
ز   ی&برا :یادیاربابانشسود آورد    ارمغان به

آمد،       نیهم17 پل و ما دنبال به امر
اندوهگ   18 که :   نیپولس ع        نام به گفت روح به و برگشت بود حیمس یسیشده

م    دستور تو ب     یبه او از که .ییایب رونیدهم

اربابانشد   19 چون ام  دندی&&&و ب     دیکه از آوردنشان دست است،  نیبه رفته
س   .السیپولسو گرفتند   را

قاض    20 نزد را آنها : انی&&&و ا    گفت و که   نیآورد را    یهودیمردان ما شهر هستند،
م  اریبس .یآزار دهند 

قاض...   22 در  شانیلباسها انیو .ده،یرا بزنند       را آنها که دادند دستور
ز   23 ضربات چون ا  یادیو زندانبان         شانی&بر به و انداختند زندان به را آنها زدند،

ا     را آنها که .منیگفتند دارد   نگه
ن  25 در س    مهیو پولسو برا    السیشب و کردند ستا  یدعا و  شی&&&خدا کردند

شن   انی&&&زندان را .دندیآنها
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بزرگ    26 زلزله ناگهان طور    یو به داد، پا  یرخ و    یها هیکه شد، متزلزل زندان
بندها       و شد گشوده درها همه .کیهر  یبالفاصله شد     گشوده آنها از

ب      27 خواب از که زندان نگهبان درها   داریو و د    یشد باز را ریشمش د،یزندان
ب   را ا     رونیخود گمان به و م      انیزندان نکهیآورد را خود اند، کرده یفرار

کشت.
صدا   28 با پولس فر  یاما : »  ادیبلند آس    خودت به گفت و ز  بیزد ما راینزن،

ا  .میهست نجایهمه
نور  29 پ           یآنگاه و آمد لرزان و آمد در و زد صدا س   شیرا .السیپولسو افتاد 
30      : يابم؟       نجات كه كنم چه آقايان، گفت و آورد بيرون را آنها و
31   : ع  خداوند به گفتند خواه       اوری&&&ب مانیا حیمس یسی&&&&و نجات تو خانه و تو یو

.افتی

کسان        32 همه و او به را خداوند کالم .یو گفتند       بودند او خانه در که
تعم...        33 غسل بالفاصله همهاش و او .افتندی دیو

ا...        34 خدا به خود خانه تمام با .مانیو شد    خوشحال آورد
28، 21، 18-16، 6، 5: 5ها  یکیتسالون 4.1

هست       5 روز فرزندان و نور فرزندان همه هست.     دی&&&شما شب از نه از   میما نه و
.یکیتار

ن  6 ما د  زیپس ب.  مینخواب گرانیمانند باش  دییای&&&اما هوش  میمراقب اریو
.میباش

باش  شهیهم16 دیشاد
کن   یب17 دعا .دیوقفه
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چ  18 هر گزار  یزیدر مس    رایز دیکن یشکر در خدا ا   یسیع حیاراده شما نیدرباره
است.

چ 21 کن   زیهمه ثابت بگ      د؛یرا محکم است خوب را ریآنچه
ع   ضیف28 ما . حیمس یسیخداوند آم    باد شما نیبا

بهداشت   و علم
1.15 :25-30

ز  انیحیمس پنهان   ییبای&&&از فضل برا       یو اما است، پنهان جهان از شناخته  یکه خدا
شاد   است، . یم یشده خودفراموش  پاک  یکنند دعا   یو محبت .یشگیهم یو است 

پ  آور               شه،ینه دست به را مطلق قادر راست دست گوشو اعتقاد، نه و درک و دینه
نعمتها  م  کرانیب یقطعًا .یرا خوانند 

2.2 :23-30

 . آ   است عشق بخواه   میتوان یم ایخدا او ب  میاز .شتریکه هوشاست     خدا باشد؟
نامتناه  میتوان یم ایآ چ   یذهن از کن        ی&زیرا آگاه است نکرده درک قبالً او ایآ م؟یکه

دار  تغ   میانتظار را ب      ایآ م؟یده رییکمال که باز چشمه در ما   شتریما آنچه از
ب  شود،یم ریسراز میری&پذیم به    یآرزو م؟یکن یشتریطلب را ما ناگفته

هست   همه نزد   یسرچشمه برکت .یم کتریو کند 
3.3 :22-2

برا  ایآ در   ییها یخوب یواقعًا قبالً ا  افتیکه از   م؟یسپاسگزار می&کرده ما آنگاه
ها  دار  یینعمت خواه  میکه نت    میاستفاده در و شتریب افتی&&&&در یبرا جهیکرد

خواه  . میمناسب قدردان  کالم    شتریب یلیخ یبود تشکر ابراز . یاز عمل  است
ب   شیب گفتار .یقدردان انگری&&&از است 
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زندگ     به نسبت ما باش    قتیحق ،یاگر ناسپاس عشق ع   م،یو در به  نیو حال
برا   خداوند برگرد   یشکرانه نعمتها هست  م،یهمه توه   میناصادق متحمل نیو

م       میشویم یدیشد اعالم منافقان مورد در استادمان چن.  کندیکه یحالت نیدر
دعا  بگذار      نیا دهیپسند یتنها لب بر انگشت که به      میاست را خود نعمت ادیو
حال.  میآور حق    یدر از دل اله   قتیکه عشق نم    یو ما است، میتوان یدور

کن    یها یزندگ یناسپاس پنهان را .مینازا

4.265 :23-30

کس  انسان      یچه آرامش دادن دست از تما     یکه است، احساسکرده یتر یقو التیرا
ن   یمعنو یشاد یبرا دست آرزو  اوردهیبه ا   یحت یبهشت ریخ یاست؟ از نکهیقبل
م       میبفهم دارد، تعلق عشق و خرد ام.    دیآ یبه دادن دست ها   دهایاز لذت ینی&&&زم یو
بس  ریمس م      یاریصعود روشن را ها قلب . یاز ما    یحس یدردهاکند  به سرعت به

م  ها    یاطالع لذت که معنو    یفان یحس یدهند لذت و .یاست است 
5.574 :25-30

ا  عز    نیبه خواننده کن، برم    یگون رایز ز،یفکر چشمانت از کبوتر   یرا و یدارد
م    را بال م     ینیب ینرم فرود تو بر شرا.  دیآ یکه شما    یطی&&&&همان رنجور حس که

خشمگ   را م   نیآن رنجآور م  داند،یو .یفرشتها تواندیعشق کند    غافل را
6.304 :3-5 ،9-15

مبتن     نیا نادرست باور و ماد   یجهل حس ز   اءیاش ی&بر که خوب  ییبایاست یو
م   یمعنو پنهان . ... یرا ا  مس   نی&کند علم :   تیحیآموزه اله  عشق که را یاست
تجل   ینم از .  ای ،یتوان شاد     که کرد محروم آن نم  یموضوع اندوه   یرا به توان
ز  لیتبد شاد     رایکرد، استاد اندوه و خ.  ستین یغم بد  ینم رگزه ریکه تواند
.    دیتول نم  هرگز ماده که تول    یکند را ذهن زندگ   دیتواند و مرگ   یکند به منجر
.   -       - ینم ب  او کامل اصل خدا، فرمان تحت کامل انسان ابد   یشود و یگناه

است.

7.390 :4-11

نم  کن  میتوان یما زندگ  میانکار خود  یکه م   یبه ادامه نبا    یخود هرگز و دی&&&دهد،
کن    یابد یهماهنگ انکار را ا   م،یروح به برا  لی&&&&دل نیصرفًا فان  یکه، به ،یحواس
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 . ا    دارد وجود اختالف اله     یناآگاه نیظاهر اصل خدا، از باعث   یما که است
ظاهر  هماهنگ       یم یاختالف او از درست درک و م   یشود باز . یرا حق  قتیگرداند

نها  دردها           تیدر و ها لذت تا کرد خواهد وادار را ما شاد   یحس یهمه با یها یرا
کن   مبادله .میروح

8.242 :6-14

ادعا  گام  یانکار سو   یماده به سو   یها یشاد یبزرگ به و  یآزاد یروح، انسان
.یینها یروزیپ است    بدن بر

هماهنگ      کیفقط  دارد، وجود بهشت به مس  ،یراه اله   حیو علم به   نی&&&ا یدر را راه
م   نشان . یما ا  خ    نیدهد جز که ه     ر،یاست او، انعکاس و یگرید تیواقع چیخدا
باش  زندگ  یگرید یآگاه - مینداشته باش  یاز لذت      م،ینداشته و درد از برتر و
باش  .میحواس

9.4 :3-9

ب   ما ن     شیآنچه آن به همه ف  یبرا دیشد لیم یدعا میدار ازیاز است ضیرشد
نرم    صبر، در ن    ،یکه کردار و .  یم انیب کیمحبت فرام  حفظ استادمان نیشود

الگوبردار  بده   یو او، دل      ستهیشا یاز تنها و او به ما یسپاسگزار ستهیشا لیما
کارها   تمام .ییاز است       داده انجام او که است

10.140 :8-12

ا    اندازه به اله   یما ذات م   یکه درک م     میکن یرا درک را او خواه  م،یکن یو می&&&اطاعت
پرستشخواه      را او و د   میکرد و جسمان   گریکرد، سر از  م،یجنگ ینم تیبر بلکه

خدا  م   یثروت شادمان .میشو یخود
11.125 :12-16

ا       مرحله از انسان فکر که ا   یهمانطور مرحله ب    گرید یبه و درد آگاهانه، یدرد یاز
شاد   و ام -    ،یغم به ترس ا   دیاز از تغ   مانیو درک، تجل  یم رییبه یمرئ یکند،

م     اداره روح توسط ماد    یسرانجام حس نه .یشود،
12.249 :6-9
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کن    یاله یانرژ دییایب احساس را زندگ    م،یروح به را ه   یم دیجد یما و یروین چیبرد
ماد  یفان نم  یو .  میشناس یرا ا       از باشد کردن نابود به قادر قدرت   »نیکه تابع که
« یها اله  باش  م،یهست یموجود .میخوشحال

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 

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

. خالصشوند      اشتباه تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
1بخش 

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل 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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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 مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل 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


