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2021 ، 26 سپتامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
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سپتامبر   ، .2021،  26 یکشنبه

تیواقع — موضوع

: طالیی  40: 11یوحنا  متن

ا"       اگر که نگفتم تو به باش  مانیمن بب    یداشته را خدا یسیع حیمس" - ؟ینیجالل

: خواندن  17-15: 6پادشاهان  2پاسخگو
20،  19،  17: 1 انیروم
15: 3 ایظفون

هنگام 15 ب         یو و ، برخاست زود خدا مرد بنده ا   رونیکه ، با یلشكر نكی2222رفت
   :      . سرور       ، افسوس گفت او به غالمش و كرد محاصره را شهر ارابه و اسب

کن!   چکار میمن
16   : ز    ، نترس داد پاسخ او ب     یکسان رایو هستند ما با کسان  شتریکه یاز

. هستند     آنها با که هستند
ال  17 : "        شعیو بب     تا کن باز را من چشم ، خداوندا گفت و کرد و." ندیدعا

چشمها  .  یخداوند د      و کرد باز را جوان ا:  دیمرد و     نکیو اسب از پر کوه
ها  ال   نیآتش یارابه اطراف .شعیدر بود 

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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ا      رایز17 از خدا عدالت آن ا  مانیدر م  مانیبه :یآشکار شود 
م     رایز19 شناخته خدا از .یآنچه است    آشکار شود
د       ینامرئ یزهایچ رایز20 وضوح به جهان خلقت از با   یم دهیاو و شود

م    یزهایچ درک شده حت   یساخته ، ابد  یشود خدا  یقدرت .ییو او 
اسرائ 15 حت  لیپادشاه م    ی، در ، . انیخداوند د  .دینیب ینم یبد گری2222شماست

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
18،  12: 119زبور .1

ا     12 تو حال به :      ی2خوشا ب  من به را خود احکام .اموزیخداوند

چ      18 تا کن باز را انگ  یزهایچشمانم بب     یزیشگفت تو قانون از .نمیرا

20-18،(  1به ) 4-2: 60 ایاشع.2

ا  رایز2 تار      نیزم یکیتار نکی، را مردم و پوشانده خداوند   دیشد یکی2را اما ،
نما         تو بر او جالل و برخاسته تو .انی222بر شد   خواهد

غ 3 روشنا  انیهودیریو روشنا       ییبه به پادشاهان و آمد خواهند طلوع ییشما
شما.

ب       4 باال دور تا دور را خود بب  دیاوریچشمان :دینیو
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سرزم   گرید18 در شن  نیخشونت و      ینم دهیشما و دادن هدر ، در یرانیشود
.  یمرزها د  اما ها      یوارهایشما دروازه و نجات را ستا   یخود را یم شیخود

.دینام
د    دیخورش19 روز طول .    گریدر درخشندگ     نظر از نه بود نخواهد شما ماه ینور

برا         خداوند بلکه ، داد خواهد نور شما ابد   یبه نور خدا  یشما جالل  یو شما
. بود   خواهد شما

د  دیخورش20 .       گریتو نم    کنار را خود شما ماه و کرد نخواهد ،  یغروب گذارد
روزها        رای222ز و بود خواهد شما جاودانه نور پا   یعزادار یخداوند به انیشما
.یم رسد 

18،  17،  6،  4-1: 4 انیقرنت 3.2

د  نیبنابرا1 ا         نیا دنیبا شده واقع رحمت مورد که همانطور ، ، میخدمت
نم  .میکن یغش

چ  2 از ح          یزهایاما در نه ، اند کرده صرفنظر صداقت عدم قدم ی2گر لهیپنهان
فر        خدا کلمه با نه و اند .   بکارانهیبرداشته تجل    با اما اند کرده یرفتار

م           قتیحق خدا نظر در شخص هر وجدان به را خود .میسپار ی،
انج  3 اگر م        لیاما پنهان گمشدگان بر ، شود پنهان :یما ماند 
خدا 4 کسان   نیا یکه ذهن ا   یجهان که مبادا       مانی2222را ، است کرده کور ، ندارند

انج  مس   لینور شکوه تصو   حیبا که .ری، بتابد       آنها بر ، است خدا
تار         رایز6 از داد دستور نور به که ، تاب      یکیخدا ما قلب در ، تا   دهیبتابد ، است

ع        برابر در را خدا جالل معرفت .حیمس یسینور کند   روشن
ناچ  یبرا17 برا     زیرنج فقط که ، برا   کی یما ، بس  یلحظه ابد   اریما و ی2بزرگتر

. است   جالل از
حال 18 چ     یدر به نه ما د  ییزهایکه د       یم دهیکه که آنچه به بلکه ، ینم دهیشود

م   نگاه چ.  میکن یشود د  ییزهایاما ابد  ینم دهی222که .یشوند هستند 
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4
صفحه

2021 ، 26 سپتامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
تیواقع – موضوع

53-46: 4یوحنا .4
جل     یسیع نیبنابرا46 در کانا به .  لیدوباره و        کرد شراب را آب آنجا و کیآمد

ب          کپرناحوم در او پسر که داشت وجود بزرگوار .ماریشخص بود 
ع  دیشن یوقت47 جل  هودایاز  یسیکه او         لیبه از و رفت او نزد ، است آمده

آ    فرود که ز       دیخواست ، دهد شفا را پسرش .رایو بود      مرگ آستانه در او
ع 48 :     یسیسپس شگفت    و ها نشانه اگر گفت او نب   یبه را ا  دینیها مانی،

.دینخواه آورد 
م    49 او به بزرگوار ب:       دیگو یآن فرزندم مرگ از قبل ، .نییپا ایآقا
.        یسیع50  : سخن    به مرد آن و است زنده پسرت برو گفت او ع  یبه او  یسیکه به

ا   بود .مانیگفته داد         ادامه را خود راه او و آورد
هنگام 51 پا     یو حال در او به          نییکه و کردند مالقات او با خادمانش ، بود آمدن

. است       زنده تو پسر که گفتند او
ساعت 52 پرس         یسپس او از کرد اصالح به شروع که : دیرا د.     گفتند او به روزیآنها

. کرد       ترک را او تب هفت ساعت
م  نیبنابرا53 ساعت     یپدر همان در که ع   یدانست که :یسیاست گفت    او به

ا            اش خانه تمام و او خود و ، است زنده .مانیپسرت آوردند 

32،  12،  2: 8یوحنا .5

2     . به            و نشست او و آمدند او نزد مردم همه و آمد معبد به دوباره زود صبح
تعل  .میآنها داد 

ع 12 .  یسیسپس     : که        هر هستم جهان نور من گفت و کرد صحبت آنها با دوباره
پ   من تار   یرویاز در زندگ       یکیکند نور بلکه ، رفت نخواهد خواهد  یراه را

داشت.
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حق  32 شما خواه  قتیو حق   دیرا و .قتیدانست کرد      خواهد آزاد را شما

41-39،  7،  6،  3-1: 9یوحنا .6

ع  1 چون م   یسیو آنجا مرد   یاز ، د  یگذشت .دیرا بود       کور تولد بدو از که
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
:  یسیع3 ا   نه داد والد    نیپاسخ نه و با      نشیمرد بلکه ، اند نکرده یکارها دیگناه

. شود     آشکار او در خدا
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

بشوئ
ع 39 :  یسیو برا  من ا  یداور یگفت کسان   ایدن نیبه تا نم  یآمدم نندیب یکه

.نندیبب شوند.        کور بينند مي که کساني و
برخ 40 فر  یو ا     انیسیاز بودند او با شن   نیکه را : دندیسخنان آ     گفتند او به ما ایو

هست  زین م؟یکور
:   یسیع41 بود    کور اگر گفت آنها ه  دیبه م    دینداشت یگناه چی، اکنون اما ی،

م:  دییگو باق   نیبنابرا. مینیب یما شما ماند یم یگناه

(  5: 2 انیقرنت 7.1 ( ، 12،  10،  9شما

نبا  مانیا۔۔۔ 5 با       دیشما بلکه ، باشد مردم حکمت .دیدر باشد     خدا قدرت 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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ند        9 چشم ، است شده نوشته که همانطور نشن   دهیاما گوش قلب   دهیو به و
چ      ، است نشده وارد برا   ییزهایانسان خدا دوست    یکسان یکه را او که

. است    کرده آماده دارند
ز             10 ، است کرده آشکار ما بر خود روح با را آنها خدا چ   رایاما همه را زیروح

چ     یم یبررس ، بله ، .قیعم یزهایکند خدا 
در     12 را جهان روح ما ا  افتیاکنون .  مینکرده بتوان     تا خداست روح بلکه می،

بشناس            ییزهایچ است شده داده ما به خدا طرف از آزادانه که .میرا

27،  26،  21،  16،  13: 1 انیکولس.8

تار      یکس13 قدرت از را ما پادشاه       یکیکه به را ما و داده عز  ینجات زیپسر
: است    کرده ترجمه خود

چ  رایز16 زم         زیهمه در و ، آسمان در ، او نامرئ     نیتوسط و مشاهده قابل ی،
        ، تخت و تاج از اعم ، ،   ای2است ،   ایامالک او   ایقلمروها توسط قدرتها

:  دهیآفر چ   همه است برا        زیشده و ، است شده خلق او :یتوسط او 
شر       21 اعمال با بعضًا که ، شما ب    رانهیو خود ذهن ا    گانهیدر شده دشمن ، دی2و

آشت    او اکنون است  یاما کرده
راز  یحت26 برا            یآن اکنون اما ، بود مانده پنهان اعصار و قرون از یکه

:نشیمقدس است    شده آشکار
کس   27 چه به ا    دیگو یم یخدا جالل ثروت م   نیکه در انیهودیریغ انیراز

مس.  ستیچ ام    حیکه ، شماست :دیدر جالل 

بهداشت   و علم

1.472 :24- ) 26همه )
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واقع  ابد         تیهمه و هماهنگ ، او خلقت و خدا .   یدر م  او آنچه ندیآفر یاست
م           است ساخته که را آنچه همه او و است .یخوب سازد 

2.242 :9-14

هماهنگ      کیتنها  ، دارد وجود بهشت مس   یراه و اله   حی، علم ما    نیا یدر به را راه
م  . ینشان ا  ه    نیدهد که معناست نشناس  یگرید تیواقع چیبدان چیه-دیرا
زندگ  یگرید یآگاه خ-  دیندار یاز جز برتر        ریبه و ، او بازتاب و خدا به  افتنی ی، از

. حواس     لذت و درد اصطالح
3.325 :2-9

واقع   یکس تصور بد    یخوب یکه هرگونه ، م    یدارد دست از هم     یرا به و ، نیدهد
واقع    لیدل به را ناپذ  یها تیاو م  ریفنا . یروح چن  زندگ  یشخص نی222رساند یدر
- یم زندگ    ، جسم   یماند از حما    ینه به قادر زندگ  تیکه از   ستین یاز بلکه ،

م  قتیحق ا   دیآ یبدست و م     دهی، آشکار را خود . یجاودانه ع  دهیا یسیکند
نت       یواقع که ، داد ارائه را ب   جهیوجود برکات .یبرا تینها یآن است   انسانها
4.264 :13-19

فان   که د  یهمانطور پ      یتر حیصح دگاهیها انسان و خدا به ،  یم دای2222نسبت کنند
آفر  اءیاش نامرئ    نشیمتعدد قبالً که نما   ی، ، . یم انیبودند وقت  متوجه یشوند
زندگ  میشو یم ا            یکه ، ماّده در نه و ماده در نه ، است خودکفا   نیروح به ییدرک
چ    یم همه ، پ    زیرسد خدا در ن      یم دایرا و است خوب ، آگاه  یازی2222کند یبه
.یگرید ندارد 

15( -یماریب )32: 5.297

واقع     یماریب مرگ و گناه نت  تی، . یها یری222گ جهیمبهم زندگ   هستند حق  یبشر قتی،
واقع   عشق اله  اتیو .   یعلم ا  با آنها م  مانی2222هستند معنو     یطلوع درک در و یکنند

م    کامل طور .    یبه خورش  ابر که همانطور م   دیدرخشند پنهان نم   یرا ، تواند یکند
بنابرا    ، شود برا   نیخاموش نادرست را ریناپذ رییتغ یهماهنگ یصدا یدتم یباور

م  نم      یخاموش غلط باور اما ، ا     یکند به مسلح علم ام  مانیتواند نت  دی، را جهیو
ب  .نیاز ببرد 
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ماد       یزیچ آن حس عنوان به آن از م  یم ادی یکه فقط   یشود احساس کیتواند
فان  اش  یموقت حال      اءیاز در ، کند گزارش معنو   یرا حس م  یکه گواه  یفقط تواند

.   قتیحق ماد  نظر از غ  یباشد زمان   یواقع یواقع ری، تا ا  یاست حس نیکه
مس   علم .حیتصح یحیتوسط نشود 

ماد      یمعنو حس حواس با تضاد در ام     ی، ، شهود شامل ا  دی، ،     مانی، ثمر ، درک ،
.تیواقع است 

6.335 :27-28

تغ    یمعنو تیواقع ، هماهنگ اله    ریناپذ ریی، ، جاودانه ابد  ی، .ی، است 

7.212 :29-3

عاد   یهست یتهایواقع عملکرد چ     ی، همه منشأ و فان  یبرا زیآن ینم دهید یحس
حال.   در ها   یشود جنبش تقل  یواقع ریغ یکه فان  یدیو عمل     یاعتقاد و حالت که ،

م    معکوس را واقع   یجاودانه ، .    یم یتلق یکند ا  با کس هر ذهن  نیشود یتصور
فر    تیواقع یفان ، کند م  ای ،شود  یم دهینام بکاریمخالفت فر   یگفته که بیشود

. است  خورده
8.28 :4-8

شاگرد   استاد حقا   ینم یاگر و نم    یبیغ قیگرفت آموزش را نم    یخدا مصلوب ، یداد
برا.     اراده و عزم حق         یشد آزاردهنده ، ماده چنگال در روح داشتن و قتینگه

. است  عشق
9.481 :7-12

ماد  نم     یحس کمک انسانها به .   یهرگز از         فقط انسان کنند درک را خدا ، روح تا کند
معنو  قی2طر الوه  یحس .   تی، علم       مختلف تناقضات دارد دوست و کرده درک را

ماد    حواس با حق  یذهن تغ  یبیغ قتی، برا    ینم رییرا که ، دست شهیهم یدهد
باق  .یم ینخورده ماند 

10.486 :23-26

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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شنوا  یینایب معنو    یی، حواس تمام ابد   ی، ، .   یانسان نم  را آنها دست   یهستند از توان
واقع.  جاودانگ  تیداد ا           -  یو از ماده در نه ، است درک و روح در رو نیآنها

.یماندگار آنها 

11.479 :29-7

م  د         ینامرئ یزهایچ رایز: "دیگو یپولس وضوح به ، جهان خلقت از ، یم دهیاو
چ     توسط و ، ." )یزهایشود روم      است درک قابل شده که یهنگام(. 20: 1 انیساخته

مس     علم در روح م  یحیجوهر ن   یظاهر ، تشخ  یستیشود م  صیماده .یداده شود 
جا  جا        ییدر و ، دارد وجود خدا روح ه        ستین ییکه شر ، نباشد آن در خدا چیکه
چ    یم برعکس ، .   یزیشود معنو   بازتاب اگر روح فقط     یاز ، باشد نداشته وجود

باق  یکیتار اثر   یم یخالء و رنگها  یماند .ینم یباق یآسمان یاز ماند 
12.572 :19-22

مکاشفه   : -میخوان یم 1: 21در

جد  کیمن  و اول   نیاول رایز: دمید دیجد نیزم کیو  دیآسمان و از نیزم نیآسمان
.  نیب د  و نبود ایدر گریرفتند

13.573 :3-31

حال         در ، بود ما وجود سطح در چ   یمکاشفه هنوز نم    یزی222که چشم که ندی2222ب یرا
م  چ  -  یمشاهده آن برا  یزی222کرد نامرئ   شهیاند یکه الهام . یبدون ا  شهادت نیاست

ا   نوشته م     قتیحق نیمقدس ثابت علم در زم     یرا و آسمانها که کیبه  نیکند
ا  یبشر یآگاه م      یآگاه نی، عطا آن به خداوند معنو   یکه ، حال    یکند در ، یهستند
برا  د  یکه د      گری2ذهن ، نور بدون بشر . یماد دی، ا  م  دیترد یب نیاست دهد ینشان

م         روح و ماده به انسان ذهن آنچه آگاه      دیگو یکه مراحل و حاالت دهنده ینشان
است.

ا  همراه د   یعلم یآگاه نیبا مکاشفه حت    زین یگری2222، ، داشت از ی2ا هی2222اعالم یوجود
هماهنگ   ، اله      یعال یآسمان اصل ، خدا که هم  یهماهنگ ی، آنها     شهی، و است مردم با

 . بنابرا   هستند او د   نی2222قوم انسان عنوان   گری2222، تلق   کیبه بدبخت ینم یگناهکار
م        محسوب خدا مبارک فرزند بلکه ، جسمان.      دش یشد حس که آنجا از سنت یچرا؟

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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زم     و آسمانها از ب  نیجان جا     نیاز به و بود معنو     نیا یرفته حس ، کاذب یحس
وضع   ، م   یذهن تیبود او جد   یکه آسمان زم  دیتوانست شامل   دیجد نیو که را

آگاه  دهیا بب   تیواقع یمعنو یو ، ا.  ندیاست برا    نیبه مقدس کتاب جهینت یاقتدار
که   یریگ هست  یشناخت نیچناست برا    یاز حاضر حال پذ   یدر امکان ریافراد

م    -    ما که است بوده و ا  میتوان یبوده درد         نجایدر و اندوه ، مرگ توقف از اکنون و
شو  پ   نیا. میآگاه طعم مس    نیشیواقعًا مطلق علم . یحیاز ا  عز  یاست ، زیجانباز

بگ      نظر در را خود ز  دیریقلب مطمئن  تیواقع نیا رای، نوع     ًاوجود به و زمان یدر
م  . یظاهر د  خواهند        یدرد چیه گریشود پاک اشکها همه و داشت نخواهد وجود

شد.

14.208 :20-24

واقع  دییایب ابد  یاز برا    میاموزیب یو را خود ،      یو آسمان ملکوت ، روح سلطنت
کن  حاکم -   میآماده و نم   یجهان یهماهنگ تیسلطنت که داد      ی، دست از را آن توان

برا  .یباق دایناپ شهیهم یو ماند 

15.264 :28-31

مس   یوقت علوم ب  یحیراه معنو   میاموزیرا وجود بشناس   یو را خلقت  میانسان ،
خواه      درک و مشاهده را زم   -   میخدا افتخارات همه ، .نیکرد انسان     و آسمان و

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

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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           . 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 شخصی2 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


