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اکتبر   ، .2021،  17 یکشنبه

کفاره نیدکتر — موضوع

: طالیی  8: 25زبور  متن

".           : وکړي"     ښوونه ته ګناهکارانو کې الره په به هغه نو دی څښتن مستقیم او ښه

: خواندن  22،  5-1: 103زبور پاسخگو

مقدس                  یا1 نام ، است من درون در چه هر و ، ده برکت را خداوند ، من روح
. ده    برکت را او

فوا           یا2 همه و ، ده برکت را خداوند ، من :دیروح نکن     فراموش را او
م     3 را تو گناهان همه ب     یکه همه که ؛ م    یهایماریبخشد شفا را ؛  یتو دهد
زندگ  یکس4 نابود    یکه از را م  یتو مهربان      ینجات تو بر که ؛ مهربان  یدهد یو

م  .یمهربانانه گذارد 
چ     5 با را تو دهان س  یزهایکه .  یم ریخوب طور  به جوان  یکند مانند  یکه شما

تجد  .یم دیعقاب 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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کارها   22 همه ، مکانها     یخداوند همه در را ده      یاو برکت ، خود سلطه .دیتحت
.یا ده        برکت را خداوند ، من روح

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
8-6،  1: 25زبور .1

سو  1 ا   یبه ، م       یتو باال را خود روح ، .یخداوند برم 
رحمتها  6 ، محبتها  فیلط یخداوندا . یو ز      بسپار خاطر به را از  رایخود آنها

اند  میقد بوده
جوان  7 دوران ن      یگناهان خاطر به مرا گناهان خود:    دیاوریو رحمت لطف به

ن    خاطر به به   یكیمرا ا   ادیخود ، .یآور خداوند 
8 : بنابرا     است راست و خوب تعل      نیخداوند گناهکاران به راه در خواهد میاو

داد.

( -1: 9یوحنا .2 11،  10،  8-6،  3لکه )

م   یسیع یوقت... 1 آنجا مرد   یاز ، د  یگذشت ناب     دیVرا تولد بدو از .نایکه بود 
پرس   2 او از : »دندیشاگردانش ا   گفتند ا   یو ، چه    ایمرد  نیاستاد مادرش و پدر

دن         یكس به كور او كه اند شده گناه است؟  ایمرتكب آمده
:  یسیع 3 ا   نه داد والد    نیVپاسخ نه و با      نشیمرد بلکه ، اند نکرده دیVگناه

.یVکارها شود      آشکار او در خدا
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رو    نیچن یوقت6 او ، تل      نیزم یگفت از و ، کرد و     یتف کرد درست رس خاک
،       یچشمها کرد مسح خاک با را کور

7     : س    حوضچه در ، برو گفت او به تعب )  لوامیو به (ریکه است    شده ارسال
. کن  بنابرا      او شستشو ، رفت را خود د       نیراه با و ، کرد شستشو .دی، آمد 

آنها   هیهمسا نیبنابرا8 و ناب     ییها را او قبالً : دهید نایکه آ    گفتند ، نیا ایبودند
ن  م     ستیاو التماس و نشسته کند؟ یکه

:    نیVبنابرا10 شد؟    باز چشمانت چگونه گفتند او به
11 : مرد     گفت و داد پاسخ ع  یاو و     یم دهینام یسیکه ساخت رس خاک شود

:   میچشمها س        حوض به گفت من به و کرد مسح .لوامیرا بده     شستشو و برو

17-3،  1: 13یوحنا .3

ع   1 از قبل وقت   دیحاال ، رس    یم یسیع یفصح ساعتش که که  دهیدانست است
ا  دیبا ز      ایدن نیاز ، برود پدر نزد داشت        رایبه دوست جهان در را خود اهل که

. داشت       دوست آخر تا را آنها ،
چ     یم یسیع3 همه پدر که طرف          زیدانست از او و است داده او دست به را

سو     به و آمده .یخدا رفت   خدا
لباسها     4 و برخاست شام از .   یاو ا     حوله و گذاشت کنار را خود   یخود و گرفت

. بست  را
در       5 را آب او آن از ر  کیVVVپس پا      ختیVVVVحوضچه شستن به کرد شروع یو

ا        حوله با آنها کردن پاک و .یشاگردان بود       شده بسته آن در که
س  6 نزد : مونیسپس ا        گفت او به پطرس و آمد آ   یپطرس ، یپاها ایVVVخداوند

م  ؟ییشو یمرا
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:     یسیع7 م       انجام اکنون من آنچه گفت او به و داد نم  یجواب اما. یدان یدهم
خواه   را دانست یآخرت

8  : پا    هرگز گفت او به نم   یپطرس را :  یسیع. یشو یمن تو     اگر داد پاسخ او به
سه        من از تو ، ندهم شستشو .یستین میرا

:     مونیس9 پاها     فقط نه ، خداوندا گفت او به و      یVپطرس ها دست بلکه ، من
ن  .زیسرم

م   یسیع10 او م   یکس: دیگو یبه شسته ن  یکه پاها   یازیشود شستن خود یبه
تم      لحظه هر بلکه ، .    زیندارد هست  پاک شما و .دیاست همه     نه اما ،

م  رایVز11 کس   یاو چه خ   دیبا یدانست او . انتیVVVبه بنابرا  همه    نیکند شما ، گفت
ن  .دیستیپاک

ا  12 از لباسها     یپاها نکهیپس و شست را زم       یآنها بر دوباره و برداشته را نیخود
 : آ     گفت آنها به ، کردم؟     دیدان یم اینشست چه شما با من

م     13 پروردگار و استاد مرا م   دینام یشما خوب هستم.   دییگو یو من چون
پاها        14 ، شما استاد و پروردگار ، من همچن       یاگر شما ، ام شسته را دیVبا نیشما

بشو  گریکدی یپا .دییرا
برا  کیمن  رایVز15 .یمثال کردم          شما با من که همانطور ، آوردم شما
راست 16 راست   یبه به م   ی، شما ن       میVVVVگو یبه بزرگتر خود ارباب از بنده .ستیکه

. اوست          فرستاده از بزرگتر ، شده فرستاده آنکه نه و
ا 17 م  زهایVVVVچ نیاگر م   دیدان یرا خوشحال ده     دیVشو ی، انجام را آنها .دیکه

19-14،  11-6،  2،  1: 19یوحنا .4
پ 1 تاز      یسیع الطسیVVVVپس را او و گرفت .انهیVVVVرا زد 
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تاج  2 سربازان جل          یو و گذاشتند او سر بر و انداختند خار او   یاز بر بنفش
، دندیپوش

رسا  یهنگام6 د      یVکه را او مأموران و فر  دندیکاهنان : ادی، او    گفتند و برآوردند
 . پ      كن مصلوبش ، كن مصلوب :   الطسیرا بگ    را او گفت آنها و دیریبه

کن  ز  دیمصلوبش نقص    رای، او در .ابمی ینم یمن

:  انیهودی7 ما     دادند پاسخ او دار  کیبه با      میقانون او ما قانون طبق دیو
ز  ردیبم .رای، است       ساخته خدا پسر را خود

شن    التسیپ یوقت8 را جمله ب  دیآن .دیترس شتری،
داور    9 سالن وارد دوباره ع    یو به و :   یسیشد هست  کجا از ع  ؟یگفت یسیاما

.یجواب نداد    او به
پ 10 : الطسیVVVVپس آ    گفت او نم    ایVVVبه صحبت من من  یدان ینم ایآ ؟یکن یبا که

آزاد         قدرت و کنم مصلوب را تو دارم دارم؟   یقدرت را تو
:  یسیع11 نم   تو داد باش     یقدرت چیه یتوان یپاسخ داشته من برابر مگر  یدر ،

. نیVا بنابرا         باشد شده داده تو به باال از سپرد      یکس نیکه تو دست به مرا که
بزرگتر  .یگناه دارد 

ساز   14 آماده هنگام به          دیVVVVع یو و ، بود ششم ساعت حدود و انیهودیفصح
ا: " !"نكیVگفت شما   پادشاه

فر  15 آنها «. ادیاما         « : پ  کن مصلوب را او ، دورش ، شو دور به الطسیبرآوردند
 : آ  گفت رسا      ایآنها کنم؟ مصلوب را شما : یپادشاه ما    دادند پاسخ کاهنان

ندار   یپادشاه سزار .میجز
تحو   16 را او .  لیسپس ع      و شوند مصلوب تا داد .یسیآنها بردند     ، گرفته را
صل 17 کش     بیVVVVو دوش بر را محل   دیخود به نام    یو جمجمه که یم دهیVVVVرفت

عبر     در که ، نام  یشد :یم دهیگلگوتا شود 
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د          ییجا18 نفر دو و ، کردند مصلوب را او طرف       گریکه دو در ، او ،  کیبا طرف
ع  .یسیو وسط   در

پ 19 رو      کی الطسیو را آن و نوشت .    بیصل یعنوان  ، بود نوشته و گذاشت
.هودیپادشاه  یناصر یسیع

(  8: 5رومیان .5 ( ، 11،  10خداوند

گناهکار                8 هنوز ما که حالی در زیرا ، کند می تحسین ما به را خود عشق خدا
. مرد      ما برای مسیح ، بودیم

10               ، کردیم آشتی خدا با او پسر مرگ با ، بودیم دشمن که هنگامی اگر زیرا
. یافت            خواهیم نجات او زندگی با ، مصالحه با ، بیشتر خیلی

اکنون              11 که مسیح عیسی خود پروردگار واسطه به ما بلکه ، این تنها نه و
. کنیم            می شادی خداوند به ، ایم کرده دریافت کفاره او توسط

بهداشت   و علم

1.18 :1-12

              ، حقیقت انسان آن موجب به که خداست با انسان وحدت از ای نمونه کفاره
       . پدر        با را انسان یگانگی ناصری عیسی کند می منعکس را الهی عشق و زندگی

. هستیم                 مدیون او به پایان بی احترام دلیل همین به و ، داد نشان و داد تعلیم
          . به        نسبت عدالت در تنها نه را زندگی کار او بود جمعی هم و فردی هم او رسالت

چگونه          -        که دهد نشان آنها به تا داد انجام انسانها به نسبت رحمت در بلکه ، خود
از                     را آنها نه و دهد انجام آنها برای را کار این اینکه نه اما ، دهند انجام را خود کار
           . در    ، حواس معتبر شواهد برابر در ، شجاعت با عیسی کند خالص مسئولیت یک

همه               خود شفابخشی قدرت با او و کرد رفتار فریسایی های رویه و عقاید برابر
. کرد    رد را مخالفان
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2.19 :6-11  ،17-28

اصل                ، انسان به تر واقعی احساس دادن با خدا و انسان دادن آشتی در عیسی
گناه                  ، ماده قانون از را انسان ، عشق تر واقعی احساس این و ، عیسی تعالیم الهی

. الهی         -    عشق قانون دهد می نجات ، روح قانون توسط مرگ و
کمک                   ما به عملی و خوب فکر هر ، اصالح برای تالش همه ، رنج و توبه عذاب هر

  . اگر              اما کنیم کمک آن کارایی به و بشناسیم را عیسی گناه کفاره تا کند می
در                  كمي او ، شود متأسف و كند گناه ، دهد ادامه خود توبه و دعا به گناهكار

اصالح  -      -             را قلب كه ، ندارد عملي توبه او زيرا ، دارد خدا با نظر يك در ، كفاره
   . نمی             که کسانی دهید انجام را خرد اراده سازد مي قادر را انسان و كند مي

                ، دهند نشان را ما استاد عملکرد و تعالیم الهی اصل ، حدی تا حداقل ، توانند
          . نباید     ، کنیم می زندگی او از نافرمانی در اگر نیستند خدا از بخشی هیچ

. است        خوب خدا گرچه ، کنیم امنیت احساس
3.22 :11-14  ،23-27  ،30-31

        " تو    "   با خدا منظور این برای زیرا ، باش خودت نجات عشق و زندگی تقاضای
 "       "!     " . انجام   در و ، باشید خود پاداش منتظر بیام من تا کن اشغال کند می کار

." نباشید   خسته کار
و                  حصر و حد بی آزادی ، جاودانگی از ما آن موجب به ، خطا از نهایی نجات

آید                می دست به گل مسیرهای طریق از نه ، شویم می خوشحال گناه بی احساس
. دیگری          جانشینی برای تالش بدون ایمان سنجاق با نه و

         . را     بدهی ، عدالت تأیید صورت در تنها رحمت است گناهکار اصالح مستلزم عدالت
. کند   می لغو

4.23 :1-11

خود                 از زیادی های فداکاری به ، گناه از ما نجات برای است ممکن عشق و خرد
          . گناه   بدهی پرداخت برای ، بزرگ هرچند ، فداکاری یک باشد داشته احتیاج
 .         . اینکه  است گناهکار طرف از دائمی خودسوزی مستلزم کفاره است ناکافی

. است             غیرطبیعی خدایی نظر از ، شود برانگیخته محبوبش پسر بر خدا خشم
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      . الهیات       در سخت مشکل یک کفاره است بشر دست ساخته ای نظریه چنین
که                است گناه احساس خطای یک رنج که است این آن علمی توضیح اما ، است

ابدی                    عشق پای به رنج هم و گناه هم نهایت در و ، برد می بین از را آن حقیقت
. افتند  می

5.48 :10-16

افتاده              گتسمانی های چمن روی بر مقدس نعمت در که عذاب عرق یادآوری با
فنجان             همان از نوشیدن هنگام باید شاگرد قدرتمندترین یا ترین فرومایه ، است

ویرانگر                  از گناه انتقام عالی مصیبت از ، کند آرزو حتی یا ، کند فکر و کند زمزمه
چندانی                دست کف ، زندگی کار یک اتمام زمان تا عشق و حقیقت کند؟ فرار آن

. کند   می عطا
6.29 :1-6

   . در             باید آنها بردارند سالح کشور از خارج و داخل در خطا برابر در باید مسیحیان
دوره                  که زمانی تا را جنگ این و کنند نرم پنجه و دست گناه با دیگران و خود

         . شادی       تاج ، کنند حفظ را خود ایمان اگر دهند ادامه نبرند پایان به را خود
. داشت  خواهند

7.29 :1-6

نشان                 سرانجام و کامالً را الهی علم ، قبر و مرگ بر خود پیروزی در ما استاد
بیماری.               ، گناه از جهان کل نجات برای و انسانها روشنگری برای عیسی کار داد

]  [        " :    . ظاهر   به مرگ با ، بودیم دشمن وقتی اگر زیرا نویسد می پولس بود مرگ و
نجات                   او زندگی با ، مصالحه با ، این از بیشتر و ، کردیم آشتی خدا با او پسر
 .           ". شکنجه  كرد صحبت شاگردانش با بدنش دفن از پس روز سه یافت خواهیم

. کنند            پنهان گور در را جاودانه عشق و حقیقت اند نتوانسته گران
          ! دور       بشر ایمان و امید درگاه از را سنگ مسیح مبارز قلبهای بر سالم و هللا سبحان

معنوی                 ایده با را آنها ، خدا در زندگی دادن نشان و مکاشفه طریق از و انداخته
. است               داده ارتقا ممکن باره یک به ، عشق ، او الهی اصل و انسان

8.228 :25-32

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



9
صفحه

2021 ، 17 اکتبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
کفاره نیدکتر- موضوع

      . برخوردار       قدرت همه از مطلق قدرت ندارد وجود خدا از جدا نیرویی هیچ
   . این          فروتن ناصری است خداوند حرمتی بی دیگری قدرت هر تصدیق و است
     . نشان              ناتوان را آنها او برد بین از ، دارند قدرت مرگ و بیماری ، گناه که را فرض

تظاهرات.              دیدند وقتی ، کرد می فرومایه را ها کشیش افتخار باید این داد
. است          برتر خود مرده مراسم و ایمان نفوذ از مسیحیت

9.8 :20-30

 . اگر              نیست آن به تمایل معنای به همیشه عاطفه بیان هرگونه با فروتنی برای دعا
را              فقیر که نیستیم کسی پاداش دریافت آماده ، شویم گردان روی بینوایان از

             . این   خواهیم می و داریم شرور بسیار قلبی که کنیم می اعتراف ما دهد می برکت
که                    را قلب این از بیشتر حاضر حال در ما آیا اما ، شود دار لکه ما مقابل در قلب

دانیم؟        نمی ببینیم را خود همسایه خواهیم می
قلب                هدف و عشق که بگیریم یاد و دهیم قرار بررسی مورد را خود باید ما

یاد                ، هستیم صادقانه که را آنچه توانیم می تنها طریق این از زیرا ، چیست
بگیریم.

10.21 :1-14

می                 نهایت در ، دارد خطا بر غلبه خود روزانه مکالمه و رفتن راه در حقیقت اگر
 "     ...        " :  ، کردم حفظ را ایمان ام داده انجام را خوب جنگ یک من بگویید توانید
          . و     حقیقت با حقیقت یک مشارکت در ما سهم این هستید بهتری مرد شما زیرا

               . رنج  ، خوبی دلیل به زیرا ، دهند نمی ادامه دعا و کار به مسیحیان است عشق
. برسند            او پاداش و هماهنگی به که دارند انتظار دیگری پیروزی و

   . از              دائمًا او شود وارد تا است تالش در ، است معنوی پیشرفت حال در شاگرد اگر
 . اگر               کند می نگاه روح خراب غیرقابل چیزهای سمت به و شود می دور مادی حس

درست                 جهت در اندکی روز هر و بود خواهد جدی ابتدا همان از او ، باشد صادق
. رساند                می پایان به خوشحالی با را خود دوره سرانجام اینکه تا ، برد می سود
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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 Vشخصی 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
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ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 

_____________________
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