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2021 ، 28 نوامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
مسمر    یباستان ینکرومانس- موضوع مستعار مدرن، ه  سمیو شده  زم،یپنوتیو محکوم

نوامبر   ، .2021، 28 یکشنبه

مسمر    یباستان ینکرومانس — موضوع مستعار مدرن، ه  سمیو زم،یپنوتیو
شده  محکوم

: طالیی  1: 13 انیروم متن

ن   یقدرت چیه" خداوند ."ستیجز

: خواندن  6-1: 20خروج پاسخگو

ا   1 همه خدا :نیو گفت      و گفت را سخنان
سرزم      تیخدا هوهیمن 2 از را تو که بندگ     نیهستم خانه از و رونیب یمصر

آوردم.
خدا   3 من جز .ینخواه یگرید یتو داشت 
ه  یبرا4 ا  چیخود چ  ای د،ینساز یمجسمه است،      یزیمانند آسمان در باال در که

زم  ای ز   ای ن،ییپا نیدر آب .نیزم ریدر است 

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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ز          5 مکن، عبادت را آنها و مکن سجده آنها برابر خدا  یخدا هوه،یمن  رایدر یتو،
پدران               وریغ گناهان متنفرند، من از که آنها از چهارم و سوم نسل تا و هستم

م    فرزندان بر .نمیبیرا

آنان     6 از نفر هزاران به م         یو نگاه مرا احکام و دارند دوست مرا دارند یکه
م  .یرحمت کنم 

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
14، 7، 6، 3-1 :  28 هیتثن.1

ا 1 جّد       نیو به اگر که شد خواهد صدا  یواقع کن  تیخدا ُهَوهی یبه و یگوش
م          امر تو به امروز که را او اوامر ده   یکن تیرعا کنمیتمام انجام ُهَوهی ،یو

تمام    تیخدا بر را برتر  یتو . یامتها زم   داد :نیخواهد
صدا   2 به اگر کن  تیخدا هوهی یو ا  ،یگوش رس     نیهمه خواهد تو بر دیEEEEبرکات

رس     خواهد تو به .دیو
3. صحرا             در تو حال به خوشا و شهر در تو حال به خوشا
وقت    6 تو حال به م  یخوشا وقت     یشو یوارد حال به خوشا ب  یو یم رونیکه

.یرو
ق       7 تو ضد بر که را دشمنانت .کنند،یم امیEEEEخداوند زد      خواهد تو حضور از در

ب     کی تو ضد بر پ        رونیراه از راه هفت از و آمد خواهند   شیخواهند فرار تو
کرد.
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3
صفحه

2021 ، 28 نوامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
مسمر    یباستان ینکرومانس- موضوع مستعار مدرن، ه  سمیو شده  زم،یپنوتیو محکوم

ه  14 از کلمات  کی چیو م      یاز امر تو به امروز راست     یکه دست به چپ ایکنم،
خدا     دنبال به تا کن     یبرو گرید انیمباش خدمت آنها به .یتا

(1: به )19: 8 ایاشع.2

هنگام 19 م    یو شما به کسان:   ندیگو یکه دنبال و    دیباش یبه آشنا ارواح که
م  یجادوگران م    یکه غر و آ  ینگرند نم   یخدا یمردم ایزنند، را یخود

ند؟یجو

:( 13-11، 8-3: 28ساموئل  3.1 ( ، ( - 14به شائول )  (1: به )18و

سموئ 3 تمام    لیاکنون و بود در        یبرا لیاسرائ یمرده را او و بودند کرده ناله او
   . کسان        شائول و بودند کرده دفن خود شهر در و و     یرامه آشنا ارواح که را

زم     از را داشتند .رونیب نیجادوگران بود   کرده
فلسط 4 شون       انیEEEEنیو در و آمدند و شدند تمام     میجمع شائول و زدند اردو

.لیاسرائ زدند         اردو ِگلبوع در و کرد جمع را
فلسط     5 لشکر شائول چون د  انینیو لرز    دیترس د،یرا دلشسخت .دیو
رو              6 به نه نکرد، اجابت را او خداوند کرد، سؤال خداوند از شائول چون ا،یو

اور   به انب    مینه به نه .ایو
7   : زن      من از گفت خود خادمان به شائول دارا  دیبخواه یآنگاه هیروح یکه

« :      . ا           گفتند او به خادمانش و کنم سؤال او از و بروم او نزد تا باشد نک،یآشنا
.یزن دارد        آشنا روح اندور در که است

د         8 جامه و کرد مبدل را خود شائول او،       دیپوش گریو با مرد دو و رفت و
   : م        تو از گفت او و آمدند زن آن نزد برا     خواهمیشبانه آشنا روح با من یکه

برا     ییخدا را او و ب  یکن .اوریمن آورد.           خواهم نام تو به را او من که باال،
11  : کس   چه گفت زن ب    یآنگاه تو نزد :    اورم؟یرا ب    ساموئل را من گفت او .اوریو
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سموئ   12 چون زن د  لیو صدا  د،یرا گر  یبا :هیبلند گفت       شائول با زن و کرد
فر   مرا هست   رایز ؟یداد بیچرا شائول .یتو

13 .  : نترس     گفت او به پادشاه و
سموئ     14 که شد متوجه شائول رو    لیو با و زم   یاست، به و   نیخود شد خم

.میتعظ کرد 
سموئ 15 : »   لیو کرد    مضطرب مرا چرا گفت شائول ب   یبه مرا و ؟«یاوریتا

 « : بس   من داد پاسخ . اریشائول ز   هستم جنگ   انینیفلسط رایمضطرب من با
د         و شد دور من از خدا و وس   گریکردند به رو    ایانب لهینه با نه من  ایو به

نم  .دهدیپاسخ

سموئ  16 :     لیآنگاه م  من از پسچرا و       یخواهیگفت شده جدا تو از خداوند که
است؟    شده تو دشمن

ز            17 کرد، او با بود گفته من زبان به که همانطور خداوند پادشاه  رایو یخداوند
در     تو دست از همسا   دهیرا به .یعنیتو،  هیو است     داده داود به

نکرد    یصدا رایز18 اطاعت را ،یخداوند

(14: 4لوقا .4 به )  روح
ع 14 …یسیو بازگشت     روح قدرت با

( 27: 8لوقا .5 ( - 27 ، فقطاو ) 35آنجا )
مرد ... 27 ب   یو شهر ش        رونیاز بود مدتها که کرد مالقات را و  نیاطیEEEاو داشت

نم  ه   دیپوش یلباس در ا  چیو .ینم یخانه قبرها     در مگر ماند،
ع 28 د  یسیEEEEچون صدا         ادیEفر د،یEرا با و افتاد او مقابل در و : »یزد ا   گفت یبلند

خدا  یسیع «   یپسر م        تو از دارم؟ کار چه تو با من مرا   یمتعال، که خواهم
. مکن  عذاب
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ب           رایز)29 مرد آن از که بود داده دستور ناپاک روح او  رایز. دیایب رونیبه بارها
زنج         با را او و بود کرده گرفتار و          ریرا کرد پاره را بندها و بودند بسته بند و

ب  طانیش .(ابانیبه شد   رانده
پرس   یسیع30 او :   دیاز چ   تو نام گفت : ست؟یو لژ   گفت نیاطیش رایز ون،یو

.یادیز بودند      شده وارد او در
31. بروند           اعماق به ندهد دستور که التماسکردند او از و
گلها   32 آنجا در خوکها  یو م     اریبس یاز کوه در که او   پراندندیبود از و

.     کردندیالتماسم  م        رنج آنها از و شود وارد آنها به دهد اجازه .یکه برد 
ب    نیاطیسپسش 33 مرد آن شدت         رونیاز به گله و شدند خوک وارد و آمدند

ش  در  ییبهایاز .دندیدو اچهیبه شدند    خفه و
د    34 را آنها اطعام .دند،یچون دادند            خبر روستا و شهر در و رفتند و کردند فرار
ب 35 بب   رونیسپس تا .   نندیرفتند ع    نزد و است شده مرد   یسیچه و را یآمدند

ش  دندیEد ب   نیاطیکه او حال    رونیاز در بودند، لباسپوش   یآمده و دهیکه
پا   به ترس   یسیع یسرحال بود، .دندینشسته

12: 8 یوحنا.6

:     یسیسپسع 12 کس       هستم، جهان نور من گفت کرده، خطاب آنها به یدوباره
پ    من از تار   یرویکه در زندگ      یکیکند نور بلکه رفت، نخواهد خواهد یراه

داشت.

8: 21لوقا .7

8  : باش   مواظب گفت او فر  دیو خواهند    یEاریبس رایز د،ینخور بیEEEکه من نام به
  : مس    من گفت خواهند و .   حیEEEEآمد نزد  زمان و .   یم کیهستم دنبال  به پس شود

نرو  .دیآنها
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(28، 27، 14: 10 یوحنا.8 آنها )  و
ن  14 شبان م      کویمن را خود گوسفندان و گوسفندانم    یهستم از و شناسم

. ام   شده شناخته
صدا  27 من م  یگوسفندان م      یمرا را آنها من و من     یشنوند دنبال به و شناسم

.ندیآ یم

ه...       28 و شد نخواهند هالک هرگز .چیو برد         نخواهد من دست از را آنها کس

بهداشت   و علم
1.497 : 5-8) ما )

نامتناه   یخدا کیما  و م  یبرتر م  میشناس یرا مس.    میپرست یو او، پسر حیما
تصد   را القدس.   میکن یم قیواحد اله  یتسل ایروح و     ؛یدهنده صورت به انسان و

. خدا  شباهت
2.183 : 21-23

اله  درست  یذهن م        یبه را انسان قدرت و محبت اطاعت، . یتمام ه  چیطلبد
نم   یوفادار یبرا یرزرو انجام .یکمتر شود 
3.7 :17-20

د    خدا به ا  گریEجهل اوست.      ستین مانیپله درست درک اطاعت، ضمانت تنها
ح     او درست شناخت .یجاودان اتیکه است 

4.239 :16-22

پ  نانیاطم یبرا با  شرفتیاز ها   میاموزیب دیخود، محبت م     یEکه قرار کجا در یما
کس   ردیگ چه م     یو خدا عنوان به م     میشناس یرا اطاعت آنها از عشق.  میکن یو اگر
نزد   یاله ما واقع  زتریعز کتر،یبه تسل  شود،یم تریو م  میماده .شودیروح
م   ییایاش دنبال روح  میکنیکه نشا  یهایو آشکار   دگاهید میدهیم نکه را ما
م   کندیم نشان چ   دهدیو چه م  یزیکه .میشویبرنده
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5.25 :13-16 ،17-19

زندگ  یسیع نما   یراه با بتوان   میتعل شیرا تا ا  میبفهم میداد، اله  نیکه یاصل
ب  م   مارانیچگونه شفا ب    یرا را خطا پ     یم رونیدهد، مرگ بر و یم روزیکند،

ب. ...       او خدا، از اطاعتش با معنو     شیشود نظر از همه هست  یاز نشان  یاصل را
داد.
6.410 :14-21

آزما  قو      مانیا شیهر را ما خدا به م  یما .   یتر شرا  چه هر یبرا یماد طیکند
م       نظر به دشوارتر روح بر ا  یغلبه با  مانیرسد، خالص     یقو دیEEEEما ما عشق و تر

 . باشد  م  یوحنایتر ترس: "  دیگو یرسول عشق کامل   ست،ین یدر عشق اما
ب    از را ...   یم نیترس م  که هر نم     یبرد کامل عشق در ا."  ودش یترسد نجایدر

مس      یقطع هیاعالم کی علم از گرفته الهام .یحیو است 

،(به  )30-32 : 7.102
با  ن    اموزدیب دیبشر قدرت شر فقط.      ستیکه آن استبداد اصطالح مرحله کیبه

ن  .  یستیاز مس  علم م    یپادشاه یحیاست غارت را کند، یشر

2-29،( 2به ) 18-23: 8.103

مس     علوم در که مغناط   ینامگذار یحیهمانطور است، ای یوانیح سیشده
برا   زمیEEEپنوتیEEEه خاص فان  ایخطا  یاصطالح . یذهن ا  است   نیEاست نادرست باور

خ            هم و است شر هم و است ماده در ذهن خ.     ریکه اندازه به شر و یواقع ریکه
 . ا  است دارا  نیقدرتمندتر است   ای. ستین قتیحق تیفیک کی یباور اینادان

بدخواه.

ه  در فان  چیواقع نت   یذهن در اند  یانتقال چیه جهیو فان   شهیاز اراده وجود یو
زندگ.  هست  یندارد .   یو مس    علم در خداست آن ه  ت،یحیاز یبیآس چیانسان

ز  تواندینم علم  رایEEEبکند، واقع  یافکار منتقل       یافکار انسان به خدا از و هستند
.شوندیم

9.151 :20-30
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واقع    انسان کارکرد اله   یهر ذهن م  یتوسط .   یاداره قدرت  انسان ذهن یبرا یشود
ه    ایکشتن  و ندارد .  یکنترل چیدرمان اله     ذهن ندارد خدا انسان انسان  یبر که

آفر  م      ریتصو د،یرا حفظ را خود شباهت .     یو اعالم  پل سنت که همانطور کند
با         یم و است مخالف خدا با انسان ذهن تعو  دیکند .  قیبه واقعًا  آنچه افتاد

اله    ذهن دارد، ا  یوجود ا     دهیو در و است هست   نیآن کل و  یذهن هماهنگ
  . مستق  راه است بار  میجاودانه تصد  دنید ک،یو شدن میتسل قت،یحق نیا قیو

ا   برابر پ   نیدر و رهنمودها  یرویقدرت .یاز است   حق

10.101 :26-31

م    نظر به مغناط   یاگر که تسک  یماریب یوانیح سیرسد م  ای نیرا ا  یدرمان نیکند،
فر  ز  بندهیظاهر نم  رایاست، ب      یخطا از را خطا آثار . نیتواند ناراحت  ریز یببرد

راحت   بر .  یخطا ه   در است مغناط  یمورد چیارجح اخ  یوانیح سیاثر رًایکه
ن     یم دهینام زمیپنوتیه توهم اثر جز ظاهر  ره. ستیشود، آن،   یسود از حاصل

ا   با جادو   مانیمتناسب به .یباطن یفرد است 
11.102 :1-8 ،16-23

ز  یعلم هیپا چیه یوانیح سیمغناط چ    رایEندارد، هر بر واقع  یزیخداوند ،یکه
ابد   و م   یهماهنگ حکومت ح      یاست نه او قدرت و انسان    یوانیکند نه و .یاست
آن   ا    کیاساس و است ح  نیباور مغناط   ،یوانیباور علم ،یوانیح سیدر

واقع          ینف کیE زمیپنوتیه ایمسحور  نه و قدرت نه هوش، نه که تیمحضاست
مفهوم     نظر از و فان     یواقع ریغ یدارد اصطالح به ذهن .یاز است 

ناپد   یوانیEEEEح سیمغناط فیخف اشکال حال و    دیEدر و هستند یها یژگیشدن
م    یتهاجم جلو به فرورفتگ   تیجنا یبافندگ یدستگاهها. ندیآ یآن در یهایکه

تارها     یفان شهیEEEEاند کیتار ساعت هر شدهاند، ظر  دهتریچیEEEپ یEپنهان فتریو
مخفE  یوانیح سیمغناط یکنون یروشها. بافندیم ک  یآنقدر در   ههستند را سن

سست  ب    یم یدام همان و موضوع    یتفاوت یاندازند مورد در جنا  یرا تکاریکه
ا  یم .یم جادیخواهد کند 

12.288 :9-14

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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مسمر    یباستان ینکرومانس- موضوع مستعار مدرن، ه  سمیو شده  زم،یپنوتیو محکوم

نم     هرگز درک و ترک    یخرافات هم با . بیتوانند هنگام  تأث  یشوند راتیکه
اخالق  یکیزیف مس  یینها یو ب       تیحیعلم تضاد شود، درک کامل طور نیبه

عق     قتیحق و فهم خطا، ماد    ده،یو حس و پ   یعلم توسط ینیشبیپ امبرانیکه
ع    توسط و م     یسیشده متوقف بود، شده هماهنگ  شودیافتتاح یمعنو یو

.شودیم اکمح

13.569 :6-14

چ  »   بر تو مقدس بودها  یاندک یزهایکتاب بس     ،یوفادار بر را تو فرمانروا یاریمن
  » معنا  به کرد م   یواقع یخواهم تحقق برتر    یزمان ابد،ییکلمه از ما یکه

باش  قتیحق وس   م،یآگاه به م     لهیEEEکه مشاهده خطا عدم م.  شودیآن میدان یو
ن  . یستیکه کس       است آن شرارت نسبت به ردا   یخطا لبه لمسم   حیمس یکه یرا

باورها    بر و م     تیوانیح ،یفان یکند مسلط خود نفرت شفا    یو اثبات از شود،
م  معنا  -  یخوشحال به .نیریش ییشود، است       عشق خدا که مسلم و

14.568 : 24-30

شکرگزار   کیبر  یروزیپ یبرا ما صبا   میکن یم یگناه، پروردگار م   وتیو بزرگ یرا
بگو.         میشمار چه گناهان همه بر قدرتمند غلبه مورد بلندتر، یآهنگ م؟ییدر

هم  نتریریش نزد       شهیاز و واضحتر اکنون بلند، آسمان بزرگ   کتریبه قلب به
ن   رایز. دیآیم حیمس آنجا فشار    ست،یمتهم عشق ابد  هیاولو م   یو را یخود

فرستد.

روزانه  وظایف
ادی    بیکر مری توسط

روزانه  نماز
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صفحه

2021 ، 28 نوامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
مسمر    یباستان ینکرومانس – موضوع مستعار مدرن، ه  سمیو شده  زم،یپنوتEیو محکوم

: 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 Eشخصی 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 

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 

_____________________
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