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2022 ،10 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ب   ایآ- موضوع ، واقع   یماریگناه مرگ هستند؟ یو

آور   ، .2022، 10 لییکشنبه

ب   ایآ — موضوع ، واقع   یماریگناه مرگ هستند؟ یو

: طالیی  14: 5 یوحنا 1 متن

ا"  دار      ینانیاطم نیو او به ما که م    میاست مطابق اگر چ  لیکه ما م،یبخواه یزیاو
م  ."یرا شنود 

: خواندن  20، 14، 9، 8، 6، 5، 2، 1: 107زبور پاسخگو

سپاسگو   1 را ن  رایز دییخداوند ز  کویاو .رایاست است      ابداالباد تا او رحمت
چن         یههایفد2 است، داده نجات دشمن دست از که .ندیبگو نیخداوند

5. کرد        غش آنها در روحشان تشنه و گرسنه
مص  6 فر    بتیسپسدر خداوند نزد مص       ادیخود از را آنها او و شانیبتهایزدند

. داد  نجات
ن       یوا8 خاطر به را خداوند مردم کارها   ییکویکه و انگ  یاو یبرا زشیشگفت

ستا   انسان .شیفرزندان کنند 

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



2
صفحه

2022 ،10 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ب   ایآ – موضوع ، واقع   یماریگناه مرگ هستند؟ یو

س    رایز9 را مشتاق خوب       یم ریروح از را گرسنه روح و .یم ریس یکند کند 
تار   14 از را سا  یکیآنها ب  هیو باندها   رونیمرگ و .شانیآورد شکست     هم در را
هالکتها              20 از را آنها و داد شفا را آنها و فرستاد را خود کالم .شانیاو داد   نجات

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
2: 65زبور .1

م     یا2 را دعا که سو    ،یشنو یتو به انسانها .یهمه آمد    خواهند تو

(8، 5-1: 42زبور .2 خداوند )
نهرها       یا1 دنبال به گوزن که همانطور م  یخدا، ن    یم لیآب من روح به زیکند،

هوسم    تو .یدنبال کند 
خدا    2 خدا، تشنه من ک   یجان است، ظاهر     میایب یزنده خدا حضور در و

شوم؟
حال         یاشکها3 در بود، من گوشت شب و روز پ  یمن م   وستهیکه من یبه

کجاست؟  یخدا: ندیگو تو
به   زهایچ نیا یوقت4 م       یم ادیرا خود در را خود جان با رایز زم،یر یآورم،

جماعت     با بودم، رفته م      یمردم نگه را مقدس روز صدا   یکه با یداشتند،
ستا  یشاد .شیو رفتم     خدا خانه به
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شد     یا5 افکنده چرا من هست      ؟یجان مضطرب من در چرا خدا   ؟یو به تو
خاطر       رایز ،یدواریام به را او هنوز .شیصورتشستا  یاریمن کرد   خواهم

من...                8 با او آواز شب در و کرد خواهد امر روز در را خود محبت خداوند
دعا    و بود برا  یخواهد .یخدا یمن بود    خواهد جانم

25-23: 4 یمت.3

ع 23 جل   یسیو سراسر کن   دیچرخیم لیدر در و دادیم میتعل شانیا یسههایو
م    لیانج موعظه را ب   کردیملکوت هر ب   یماریو هر م   یماریو در مردم انیرا

م  .دادیشفا

ب          24 همه و گرفت فرا شام سراسر در او شهرت ب   مارانیو به و هایماریمبتال
ش   یعذابها و د  نیاطیمختلف .    وانهیو شفا       را آنها و آوردند او نزد را فلج و

داد.
انبوه 25 جل    یو از مردم دکاپول   لیاز از اورشل   سیو از آن   هیهودیو  میو از و

.یسو آمدند      او دنبال به اردن

(1به  )2، 1: 11لوقا .4

جا     1 در که شد واقع وقت     ییو بود، دعا مشغول افتاد،    یکه کار از یکیاز
    : ب    را ما خداوندا، گفت او به کن   اموزیشاگردانش دعا که  م،یکه همانطور

تعل    زین ییحی خود شاگردان .میبه داد 
2: گفت     آنها به او و

م  یوقت )6: 6 یمت.5 13-9،( یکن یدعا
م  یوقت...6 وقت      ،یکن یدعا و شو، خود کمد بست   یداخل را که   ،یدر پدرت به

      . م     نهان در که پدرت و کن دعا است نهان پاداش    ند،یب یدر تو به آشکارا
. داد  خواهد
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ا  9 به کن  بیترت نیپس آسمان:     دیدعا در که ما .،یپدر باد     مقدس تو نام
ب  یپادشاه10 زم    دیایتو در تو .زین نیاراده است     آسمان در چنانکه
بده    11 را ما امروز .دینان
قرضها  12 م          یو را خود بدهکاران ما که همانطور ببخش، را .میبخش یما
ز             13 ده، نجات شر از را ما بلکه نکش، وسوسه به را ما و   یپادشاه رایو قدرت و

 . آم      توست آن از ابداالباد تا نیجالل

(11، 10-7: 7 یمت.6 چقدر )
.  دیبخواه7 کن      جستجو شود داده شما به خواه  دیتا به  دیبکوب. افتی دیو و

:یرو شد     خواهد باز شما
در    رایز8 بخواهد که .      یم افتیهر م  کند، جستجو که هر و به.  ابدی یکند و

.یرو شد       خواهد باز بکوبد که هر
م             ای9 سنگ او به بخواهد نان پسرش اگر که شماست از مرد دهد؟ یکدام

ماه   ای10 از م     یاگر مار او به دهد؟ یبخواهد
ب...  11 کسان        شتریچقدر به است آسمان در که شما بخواهند    یپدر او از که

بخش  کین یزهایچ د؟یخواهد

13، 10-5: 8 یمت.7

ع  5 چون صد     یسیو شد، وارد کفرناحوم التماس       یقیبه را او و آمد او نزد
کرد.
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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



5
صفحه

2022 ،10 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ب   ایآ- موضوع ، واقع   یماریگناه مرگ هستند؟ یو

6         : کش  دراز خانه در شده فلج من بنده پروردگارا، گفت عذاب    دهیو شدت به و
دارد.

ع 7 .یسیو داد             خواهم شفا را او و آمد خواهم من گفت، او به
8   : ال     من خداوندا، گفت و داد پاسخ ز   ستمین نیا قیصدار تو من  ریکه سقف

خواهد           ،ییایب شفا من بنده و بگو را کلمه فقط .افتیبلکه

مرد  رایز9 سربازان     یمن و هستم فرمان .  ریز یتحت ا    به دارم خود نیدست
م  م    میگو یمرد او و .   یبرو د  به و م   ایب یگریرود او من.    دیآ یو بنده به و
م         نیا انجام را آن او و بکن را .یکار دهد 

شن  نیا یسیع یوقت10 پ     د،یرا به و کرد : » روانشیتعجب راست  به به یگفت
م  اسرائ    م،یگویشما در نه، ا  یمانیا لینه، .دایپ یبزرگ نیبه نکردهام 

ع 13 صد  یسیو .    ریبه  : ا  که همانطور و برو ن   ،یآورد مانیگفت تو نیچن زیبا
شفا.         ساعت همان در او بنده و .افتیشود

8-1: 9 یمت.8
کشت  1 سوار .یو آمد           خود شهر به و گذشت آنجا از و شد
ا 2 کش       یمرد نک،یو دراز تخت بر که را .  دهیفلج شاد     پسر، آوردند او نزد بود،

آمرز.   گناهانت شود دهیباش
ا 3 : یبرخ نکیو ا       گفتند خود درون در کاتبان م   نیاز کفر .دیگو یمرد
ع 4 آگاه  یسیو :      یبا م     بد خود دل در چرا گفت آنها افکار د؟یشیاند یاز
بگو  نیا رایز5 آمرز   مییکه تو . دهیگناهان است    آسانتر و زیبرخ مییبگو ایشده

برو؟  راه
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برا 6 رو    دیبدان نکهیا یاما بر انسان را     نیزم یپسر گناهان که دارد قدرت
ب )   به سپس م  ماریببخشد، خود       ز،یبرخ( دیگو یفلج خانه به و بردار را بسترت

برو.
7. رفت        خود خانه به و برخاست او و
وقت 8 د    یاما را آن چن        دند،یجماعت که را خدا و شدند زده یقدرت نیشگفت

تجل     بود داده مردم .لیبه کردند 

15-11: 7لوقا .9
شهر       11 به که شد واقع بعد روز نا   یو نام .  نییبه بس  و شاگردانشو   یاریرفت از

بس  .اریمردم رفتند    او با
نزد     یهنگام12 شهر دروازه به ا  کیکه ا  نکیشد، مادرش  گانهیکه  یمرده پسر

ب  بس   وهیبود، و .یاریبود بودند       او با شهر مردم از
د     13 را او خداوند چون دلسوز   د،یو او : یبر گر      گفت او به و .هیکرد مکن 
قا    14 و آمد او ا       قیو او حامالن و لمسکرد : ستادندیرا ا.   گفت تو   یو به جوان،

.زیبرخ میگو یم
15.       . مادرشسپرد         به را او و کرد صحبت به شروع و نشست مرده آن و

8،( 3به  )5، 1: 10  یمت.10
برابر               1 در تا داد قدرت آنها به خواند، خود نزد را خود شاگرد دوازده چون و

ب     را آنها ناپاک، ب     رونیارواح گونه هر و ب    یماریکنند، گونه هر شفا  یماریو را
دهند.

:نیا یسیع5 گفت            و کرد امر آنها به و فرستاد را نفر دوازده
ده   مارانیب8 شفا کن   انیجذام د،یرا پاک کن    د،یرا زنده را را نیاطیش د،یمردگان

ا  افتیدر گانیرا: دیکن رونیب .دیبده گانیرا د،یکرده
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16-13: 5 یعقوب.11
آ         یکس ایآ13 بخواند نماز بگذار است؟ شده مبتال شما خوشحال یکس ایاز

. بخواند    مزمور بگذار است؟
ب  یکس ایآ14 ب  نیدر بگذار  ماریشما کل   دیاست؟ بزرگان .   سایاو او   بر و بخواند را

. کنند            مسح روغن با را او خداوند نام به و کنند دعا
دعا 15 . ماریب مانیا یو و            کرد خواهد زنده را او خداوند و داد خواهد نجات را

گناه   مرتکب آمرز   یاگر باشد، .یم دهیشده شود 
به    یها بیع16 را کن  گریکدیخود برا  دیاعتراف کن  گریکدی یو شفا  دیدعا تا

مؤثر   یدعا. دیکن دایپ بس   کیپرشور عادل .اریمرد است   سودمند

بهداشت   و علم
1.473 :7-12

       . ه         و هست جا همه در خداوند است مطلق قادر و حاضر جا همه خدا زیچ چیاصل
حضور    ریغ او . ایاز مس   ندارد طر    یآل دهیا قتیحق حیقدرت از که علم قیاست
م   یماریب یشفا یبرا یحیمس گناه م        دیآ یو نسبت خدا به را قدرت تمام .یو دهد 

2.395 :11-14

اله  یوقت ا  یعلم نفسان   مانیبر ذهن ا    یدر و کرد ا    مانیغلبه همه خدا به مانیبه
ها    روش و ب    یماد یگناه از را ب   نیشفا گناه، ب    یماریبرد، از مرگ .یم نیو رود 

(2به ) 27-29: 3.228

ا  یناصر ب     نیمتواضع گناه، که را ب      یماریگمان از دارند، قدرت مرگ . نیو او  برد
.یناتوان کرد     ثابت را آنها
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4.1:1-9

م     ییدعا اصالح را گناهکار ب   یکه و م   مارانیکند شفا ا  یرا است  مانیدهد مطلق
چ   همه پذ   یبرا زیکه امکان روحان  -  ریخدا درک ب    یاست عشق او، .یاز خود 

ا    از نظر ا   گرانید نکهیصرف مورد م   نیدر چه م   ای ندیگو یموضوع فکر یچه
رو    از من م   یکنند، صحبت .    یتجربه ک  و تماشا، دعا، خودسوز   ار،کنم با ،یهمراه

برا   یابزارها خداوند کار   یبخشنده هر برا   یانجام که و  یحیمس یاست شدن
موفق    یسالمت با بشر .تینوع است    شده انجام

5.12 :1-15

مقدسم   م   مارانیب مان،یا یدعا: "دیگو یکتاب نجات ". یرا ا  یدعا نیدهد
چ  ا   ست؟یشفا ب  نکهیدرخواستصرف قدرت    مارانیخدا دهد، شفا یبرا یرا

اله   هم  شیب یجلبحضور . شهیاز تأث  بر ماریب یبرا ییدعا نیچن دیمف ریندارد
ا      با و است انسان م     مانیذهن باعث خدا به که   یکورکورانه بدن برشود

.  رومندترین ا   با کند ا  نیعمل د     کی نیحال، باور که است ب  یگریباور رونیرا
ناشناختها -   کند،یم به ب    یاعتقاد به اعتقاد ب  یماریکه علم.  زندیم رونیرا نه

حق    نه و طر   قتیاست از م    قیکه عمل کورکورانه بشر     یاعتقاد درک نه و یکند،
اله    شفابخش اصل ع    یاز در که دعاها   افتهی یتجل یسیاست که یاست،

اعتراضعم    او وجدان  قیفروتنانه حق  یو .قتیبه و    هیتشب از بود  خدا به انسان
حق    با انسان .قتیوحدت عشق   و

بعد  12-30: 6.14 صفحه
باش   کی یبرا آگاه زندگ  دیلحظه معنو    یکه کامالً هوش و  -    یو ماده در نه هستند

ه   -    بدن و ماده در .     یتیشکا چینه ب   به اعتقاد از اگر کرد م  یمارینخواهد یرنج
م     د،یبر خوب را خود زمان.  دینیب یناگهان شاد  یاندوه که  یم لیتبد یبه شود

زندگ   توسط کنترل    قتیحق ،یمعنو یبدن عشق ا.  شودو ام  نیاز ا  دیرو، یوعده
ع  م  یسیکه : "    یعطا ا  من به که هر کارها  مانیکند م     ییآورد، انجام من که یرا

ن   او ز    ... زیدهم، داد؛ خواهد م    رایانجام خود پدر " - ]ینزد ز  بدن   رایروم از من
.  بیغا حق    با است حاضر .[ قتیو دعا   عشق دعا  یو نه   یخداوند، است، روح
.یماد یمعنا
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رو      یاله یزندگ و اعتقاد از جدا معنو    یماد یزندگ یایکامالً درک که و یاست
زم      یآگاه سراسر بر انسان تسلط م   نیاز آشکار . یرا ا  ب     نیکند از را خطا نیدرک،
ب   یم و م   مارانیبرد شفا م     یرا آن با و اخت "  دیتوان یدهد، صاحب "اریمثل

کن  .دیصحبت
م   یهنگام" دعا بست         ،یکن یکه را در چون و شو خود کمد در    ،یداخل که پدرت به

م          نهان در که پدرت و کن، دعا است ."ند،یب ینهان داد       پاداشخواهد تو به آشکارا
.   نیچن یسیع حر  مظهر گنجه م          میگفت را آلود گناه حس آن درب که است یروح

حق   اما م      یزندگ قت،یبندد درون به را عشق .     یو حق  به خطا، به بسته باز قتیدهد
    . برا   نهان در پدر بالعکس و چ     بیغ یحواسجسمان  یاست همه او اما را زیاست،

انگ     یم اساس بر و پاداشم   زهیداند ب   یها نه . ردهد، برا   به  یاساسگفتار ورود
با   دعا، .   دیباطن با      ها لب شود بسته حواسگمراه و   دیباب باشند خاموش

اله       سمیالیماتر اصل روح، با انسان تا ب       ،یخاموش، از را خطا هر که یم نیعشق
. باشد    داشته مخاطب برد،

بخوان    نکهیا یبرا درست را شو   دیبا مینماز کمد ببند    میوارد را در لب دیبا. میو
ببند   را حواسماد   میها کن   یو ساکت آرزوها.    میرا آرام پناهگاه ما ،یجد یدر
کن    دیبا انکار را کن     میگناه درخواست خدا از با.  میو که میریبگ میتصم دیما
بردار  بیصل ها    میرا قلب با بر  یو برا    یاصادقانه مراقبت و حق  یکار قتیخرد،

پ   عشق با.  میبرو شیو کن   یب "دیما دعا جا  ییدعا نیچن". میوقفه ما  ییتا که
ها  عمل   یخواسته را م  میکن یخود .   یمستجاب ا  استاد دستور که  نیشود است

کن     دعا خفا در ده   میما اجازه گواه  یزندگ میو .یما باشد     ما صداقت بر

ز  انیحیمس پنهان   ییبایاز فضل برا       یو اما است، پنهان جهان از خدا یکه
شاد    است، شده . یم یشناخته خودفراموش  پاک  یکنند دعا   یو محبت یو

.  یشگیهم پ  نه مطلق           شه،یاست قادر راست دست گوشو اعتقاد، نه و درک نه
آور    دست به نعمتها   دیرا قطعًا م  کرانیب یو .یرا خوانند 

7.16 :1-5 ،7-11 ،24-15

ماد  یقربان ا   دیبا اتیبزرگ بر معنو  نیمقدم . شرفتهیپ یدرک باالتر  دعا نیباشد
دعا  چن.   ستین مانیا یفقط است م   یماریب ییدعا نیتظاهرات شفا و  یرا دهد
ب      دیبا از را مرگ و .نیگناه ببرد 
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ما   دعا             یدعا کیاستاد نام به را آن ما که آموخت خود شاگردان به را یمختصر
نامگذار  : " یموال. میکن یم یخداوند ا   پس گفت کن  نگونهیما سپس"  دیدعا و

ن      تمام که را دعا پوششم    یازهایآن را .یانسان داد    انجام دهد،
ا  ده  نجایدر م    دیاجازه که را حسمعنو   یآنچه ب    یدعا یفهمم را است انیخداوند

کنم:

آسمان     در که ما ،یپدر
خدا   ما، هماهنگ،  یپدر مادر،

. باد   درخشان نامت
.شیستا انیشا

ب  یپادشاه دیایتو
رس   یپادشاه فرا .  دهیتو هم  تو یحاضر شهیاست

زم    در تو .زین نیاراده است     آسمان در چنانکه
بدان      تا ساز قادر را زم -       میما در و آسمان در که مطلق -   نیهمانطور قادر خدا

. است   برتر و

بده     را ما امروز د؛ینان
ف    یبرا ما به ها     ضیامروز عاطفه به کن؛ .یعطا بده    غذا گرسنه

قرضها   م          یو را خود بدهکاران ما که همانطور ببخش، را .میبخش یما
منعکسم      عشق در عشق .یو شود 

. ده             نجات شر از را ما بلکه نکش، وسوسه به را ما و
نم       وسوسه به را ما خدا ب       یو گناه، از را ما بلکه م    یماریبرد، نجات مرگ یو

دهد.

.یپادشاه رایز توست          آن از ابداالباد تا جالل و قدرت و
نامتناه  رایز زندگ     یخدا همه قدرت، همه بر  قت،یحق ،یاست، عشق،

. همه   و همه،
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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 sشخصی 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
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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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