
1
صفحه

2022 ،17 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
کفاره نیدکتر- موضوع

آور   ، .2022، 17 لییکشنبه

کفاره نیدکتر — موضوع

: طالیی  30: 10 یوحنا متن

پدرم"    و یسیع حیمس." - میهست یکیمن

: خواندن  23-19، 2، 1: 17 یوحناپاسخگو

: نیا یسیع1 ا              گفت و کرد بلند آسمان به را خود چشمان و گفت را یسخنان
رس    فرا ساعت .       دهیپدر، ن  پسرت تا بده جالل را پسرت جالل   زیاست را تو

دهد.
تمام    2 بر او به بخش   یچنانکه قدرت او       یدیجسمان به که کس هر به تا

.یجاودان اتیح یدیبخش دهد 
تقد      19 را خود آنها خاطر به ن    یم سیو آنها تا طر  زیکنم سیتقد قتیحق قیاز

شوند.
برا  20 فقط نم  نهایا یمن برا   یدعا بلکه ن  یکنم، به     زیآنها کالمشان واسطه به که

ا  .مانیمن آورد   خواهند

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



2
صفحه

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

همگ 21 .    یکی یتا ا  تو که همانطور هست    یباشند من در تا     یپدر، تو، در من و
ن  ما   زیآنها ا    یکیدر جهان تا فرستاد    اوردیب مانیباشند مرا تو .یکه

جالل 22 داد     یو من به که بخش   یرا آنها .   دهیبه آنها  تا ما   یکیام چنانکه باشند،
:میهست یکی

در          23 آنها تا من، در تو و آنها، در .       یکیمن مرا   تو که بداند جهان تا و شوند کامل
داشت     یفرستاد دوست را آنها داشت     ،یو دوست مرا که .یهمانطور

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
17 :4 یمت.1

ع   17 زمان آن :  یسیاز کن       توبه گفت و کرد موعظه به ملکوت رایز دیشروع
نزد  .کیآسمان است 

31: 13 یوحنا.2

ب  31 چون ع  رونیپس :     یسیرفت، جالل  انسان پسر اکنون و  افتهیگفت است
جالل     او در .افتهیخدا است 

12-8، 2: 14 یوحنا.3

پدر  2 خانه ها   یدر عمارت :  یاریبس یمن چن   اگر دارد شما   نیوجود به نبود،
.  یم م  من جا  رومیگفتم برا  ییتا .یرا کنم    فراهم تو

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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صفحه

2022 ،17 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
کفاره نیدکتر- موضوع

:         پسیلیف8 ا    و ده نشان ما به را پدر خداوندا، گفت او .نیبه است     بس را ما
: یسیع9 ا    گفت او ز  ایآ پس،یلیف یبه هنوز       یادیمدت و هستم تو با که است

نشناخت  د    ؟یمرا مرا که د    دهیهر را پدر .   دهیاست، م  چگونه پس یاست
ده؟       ییگو نشان ما به را پدر که

نم  ایآ10 کلمات           یکن یباور است؟ من در پدر و هستم پدر در من به   یکه که را
م  نم   میگو یشما خود پدر  م،یگو یاز را       یبلکه اعمال است، ساکن من در که

م  .یانجام دهد 
کن  11 باور هم              دیمرا خاطر به وگرنه است، من در پدر و هستم پدر در من نیکه

ا    من به .دیاوریب مانیاعمال
م    12 شما به همانا، ا     م،یگو یهمانا، من به که کارها  مانیهر من   ییآورد، که را

م  ن   یانجام او .  زیدهم، کارها    و داد خواهد ا   یانجام از انجام نهایبزرگتر
 . ز  داد م   رایخواهد پدرم .ینزد روم 

(1 به )18، 16، 3-1: 19 یوحنا.4

پ 1 تاز    یسیع الطسیپس و گرفت .انهیرا زد 
لشکر 2 ارغوان           یتاج انیو جامه و نهادند او سر بر و نهادند خار او  یاز بر

.دندیپوش

3  : ا  سالم گفت .هودیپادشاه  یو زدند!        خود دستان با را او و
16  . ع         و شود مصلوب تا سپرد آنها به را او .یسیپس بردند     و گرفتند را
کردند،     ییجا18 مصلوب را او که

28( - میمر )11، 1: 20 یوحنا.5

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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صفحه

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

مر   نیاول1 هفته م  هیمجدل میروز تار  یوقت د،یآ یزود مقبره،   کیهنوز تا بود،
م   و را .ندیب یسنگ است       شده برداشته قبر از که

ا   رونیب میمر11 قبر گر  ستادیاز حال    هیو در و گر  یکرد و    یم هیکه شد خم کرد
. کرد    نگاه قبر به

سف   12 فرشته دو م  دپوشیو نشستهاند،   ندیبیرا د    یکیکه و سر بر یگریبر
جا  ع   ییپاها، جسد .دهیخواب یسیکه بود 

13 : ا    گفتند او به گر   یو چرا : ؟یکن یم هیزن، ز     گفت آنها به پروردگار  رایاو آنها
نم      من و گرفتند را .یمن اند       گذاشته کجا را او دانم

ا  14 چون ع     نیو و برگشت گفت، د  یسیرا ا  دیرا که    ستادهیکه ندانست و است،
ع  .یسیاو است 

: یسیع15 ا    گفت او گر   یبه چرا ک  ؟یکن یم هیزن، تصور   یگردیم یدنبال که او
:      کردیم ا      از را او اگر آقا، گفت او به است، کرد  نجایباغبان من  ،یحمل به

گذاشتها     کجا را او .یبگو برد       خواهم را او من و
: یسیع16 مر    گفت او : »میبه رابون.       گفت او به و برگشت استاد یعنی. یزن
. یسیع17     : ز    نزن دست من به گفت او .رایبه ام        نکرده عروج پدرم نزد هنوز من

:اما بگو        آنها به و برو برادرانم م        من نزد باال شما پدر و خود پدر . ینزد و  روم
خدا  خدا   یبه و .یمن شما 

د         هیمجدل میمر18 را خداوند که گفت شاگردان به و ا    دهیآمد او و را نهایاست
. است    گفته او به

هنگام          19 بود، هفته اول روز که شامگاه روز همان در درها  یآنگاه محلZ یکه
ترس     از شاگردان ع   انیهودیتجمع بود، م    یسیبسته در و و ستادیا انیآمد

ا  .شانیبه    « : باد  شما بر سالم گفت

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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صفحه

2022 ،17 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
کفاره نیدکتر- موضوع

چن  20 چون پهلو    نیو و دست .  یگفت، شاگردان       آنگاه داد نشان آنها به را خود
د   یوقت را .دندیخداوند شدند   خوشحال

ع 21 :       یسیسپس مرا     پدرم که همانطور شما، بر سالم گفت آنها به دوباره
ن     را شما من .یم زیفرستاد، فرستم 

ا  22 چون دم     نیو آنها بر گفت، :    دیرا در     را القدس روح گفت آنها به .دیکن افتیو
ببخش    23 را کس هر .     یم دهیبخش شانیبرا د،یگناهان را  کس هر گناهان و شود

کن  .یم یباق د،یحفظ ماند 
توماس،  24 د     یکیاما که دوازده، آن ع     موسیدیاز آمدن هنگام داشت، یسینام

. نبود   آنها با
د  25 شاگردان :    گریپس د    را خداوند ما گفتند او : میدیبه اگر.      گفت آنها به او اما

نب        را ها ناخن اثر او دستان و          نمیدر بگذارم ها ناخن اثر در را خود انگشت و
پهلو     در را خود ا    یدست کنم، فرو .مانیاو آورد   نخواهم

26. بودند               داخل در دوباره آنها با توماس و او شاگردان روز، هشت از پس و
ع  حال  یسیسپس م        یدر در و آمد بود، بسته درها :ستادیا انیکه گفت   و

. باد    شما بر سالم
27    : ا    به را انگشتت گفت توماس به بب      نجایسپس مرا دستان و کن و. نیدراز

ا    به را پهلو     نجایدستت به و کن ب  یدراز ب  یندازیمن بلکه  مانیا یو مباش،
. باش  مؤمن

28    : خدا        و من پروردگار گفت او به و داد پاسخ توماس .یو من 

11-8: 5روميانو .6

ز          8 است، ستوده ما به نسبت را خود محبت خدا حال  رایاما هنوز  یدر که
بود  .یبرا حیمس م،یگناهکار مرد   ما

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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صفحه

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

بس   9 آن از ا         شتر،یب اریپس شده شمرده عادل او خون با اکنون به م،یکه
خواه      نجات خشم از او .افتی میواسطه

زمان  رایز10 بود    یاگر دشمن ما آشت      م،یکه خدا با پسرش مرگ م،یکرد یبا
ا  شتریب اریبس آشت  نیاز خواه     م،یکرد یکه نجات او جان .افتی میبا

ا   11 تنها نه ع        ن،یو خداوندمان واسطه به خدا در ما اکنون  حیمس یسیبلکه که
در   را ا  افتیکفاره .میکن یم یشاد م،یکرده

( 4، 2، 1: 6روميانو .7 ( ، 11-9مانند

چ  1 ما ده    ایآ م؟یبگ دیبا یپس ادامه گناه ف  میدر شود؟ ادیز ضیتا
2      . ا  مرده گناه از که ما نکند د  م،یخدا زندگ   گریچگونه آن م؟یکن یدر
مس...   4 که برخ      حیهمانطور مردگان از پدر جالل ن  د،یزانیبا در دیبا زیما

بردار   یزندگ قدم .میتازه
ا 9 برم    حیمس نکهیدانستن مردگان از د.  ردیم ینم گرید زدیخ یکه بر گریمرگ

. ندارد   تسلط او
ا  رایز10 مرد،   نیبا برا  کیکه ا     یبار با اما مرد، برا    نیگناه است، زنده خدا یکه

.یم یزندگ کند 
هم 11 ن  بیترت نیبه برا   زیشما را بدان   یخود مرده برا  د،یگناه به  یاما خدا

ع    ما خداوند باش  حیمس یسیواسطه .دیزنده

بهداشت   و علم
2( -حیمس )32 : 1.332

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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صفحه

2022 ،17 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
کفاره نیدکتر- موضوع

معنو  ایتصادف  حیمس تصو      نیب یتوافق در را انسان و م   ریخدا نشان یخود
دهد.
2.333 :19-31

مس           دوران از بعد چه و قبل چه نسلها، تمام ا   ح،یمس ت،یحیدر عنوان دهیبه
مقدار -   -  ،یروحان با خدا، ف   یبازتاب و برا   یبرا ضیقدرت آمادهها رشیپذ یهمه

. قتیحق ح،یمس ابراه   است انب  یموس عقوب،ی م،یآمده از یباشکوه ینماها ایو
ا  دندید حیمس ای حیمس اله    نندگانیب نیکه ذات در تعم   ،یرا عشق .دیجوهر داد 

هم   حیمس ای ده،یا ،یاله ریتصو و اله   شهیبود، اصل جدا  ،یاز ریناپذ ییخدا
 . ع  بود ا  یسیخواهد هو  نیبه چن  یروحان تیوحدت : " نیخود از   قبل کرد اشاره

." "   میابراه نکهیا پدرم    و من هستم من بزرگتر" "    میهست یکیباشد، من از من پدر
هو."      همه شامل واحد روح م  تیاست .یها شود 

3.18 :3-9 ،13-2

و   میتعل یناصر یسیع هم         یگانگیداد به و داد نشان پدر با را ما لیدل نیانسان
مد  یانیپا یب یادا هست  ونیرا فرد   تیمأمور. میاو هم جمع   یاو هم . یو او  بود

زندگ  درست   یکار به برا        یرا عدالت مورد در تنها نه داد، در   یانجام بلکه خود،
فان   به چ -      ان،یرحمت دهد نشان آنها به اما     یکارها گونهتا دهند، انجام را خود

برا  از         ینه را آنها نه و دهد انجام .تیمسئول کیآنها کند   خالص

مس  آشت     حیکفاره خدا با را . یم یانسان ز       انسان با را خدا نه اله  رایدهد، یاصل
م     حیمس خدا چگونه و مس      یخداست، کند؟ جبران را خود یقتیحق حیتواند

نم      خودش از باالتر که .  یاست نم  فواره باال      یرسد خود منبع از باالتر تواند
بال  یعتیطب چیه توانستینم قت،یحق ح،یمس. دیایب طب  اتررا که  عتیاز خود،

ابد   عشق م  یاز . یآشت گرفت،یسرچشمه بنابرا  مس  نیدهد که  نیا حیهدف بود
آشت     خدا با را .یانسان انسان       با را خدا نه دهد،

4.19 :6-11

واقع    یسیع حس دادن انسان،    یبا به اله  یعنیعشق به ،یسیع میتعال یاصل
ا       یآشت و کرد، کمک خدا با واقع  نیانسان ماده،      یحس قانون از را انسان عشق،

وس     به مرگ و م    لهیگناه نجات روح اله.   دهدیقانون عشق یقانون

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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صفحه

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

5.11 :18-20

کش    یبرا یسیع رنج ما برا  د،یگناهان اله   ینه حکم فرد، کیگناه  یبرا یلغو
ا   به رنج   لیدل نیبلکه گناه ناپذ  یکه .یم ریاجتناب آورد 

6.38 :21-32

ها   یکم یسیع لذت ف  یاز ها      یکیزیحواس رنج اما کرد، تجربه ثمره  یرا او
د  . گرانیگناهان مس     او گناهان نه روح  ،یابد حیبود، .یخود نبرد     رنج هرگز او،

برا  ریمس یسیع .  میترس گرانید یرا مس  او اله  یمعنو دهیا ح،یکرد را یعشق
   . کسان  به خطاب کرد خو       یآشکار و گناه به اعتقاد در برا     دکه فقط و شدهاند یدفن

زندگ  یارضا ایلذت  م   کنند،یم یحواس اصل چشمان:  دیگویدر نم  یبا دینیبیکه
دار   گوش کن.   دیشنوینم دیو درک تبد  دیمبادا .دیشو لیو دهم       شفا را شما من و

تعل  ماد    میاو حواس که ب       قتیحق یداد از را آن شفابخش قدرت .یم نیو برند 

7.24 :27-2

عمل     یکارآمد محبت در شدن خوب  یمصلوب برا   یو که .یبود داد     نشان بشر نوع
   . زمان       تا اما بود شده زنده انسانها ميان در ند  یحقيقت بر   دندیکه استادشان که

پ  نم    روزیقبر خود شاگردان .  یواقعها نیچن توانستندیشود، از    پس کنند ممکن را
ب  یحت ز،یرستاخ تصد   مانیا یتوماس شد حق     قیمجبور بزرگ اثبات که قتیکند

. است     کامل چقدر عشق و

8.19 :17-24

برا        تالش هر رنج، و توبه درد ن      یهر عمل و فکر هر م    ک،یاصالح، کمک ما کند یبه
ع    گناه کفاره کن   یسیتا درک کارآمد   میرا به .   یو گناهکار    اگر اما کند کمک آن

پش           و کند گناه دهد، ادامه توبه و دعا به کم   مانیهمچنان سهم کفاره   -یشود، در
ز   -  یگانگیدر  ندارد، خدا فا  رایبا عمل  قداو م      یتوبه اصالح را قلب که کند یاست

م     قادر را انسان .     یو بده  انجام را حکمت اراده سازد

9.542 :1-13

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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صفحه

2022 ،17 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
کفاره نیدکتر- موضوع

ح  م       اتیاعتقاد گناه مرحله هر در ماده . یبه ا  نارضا  نیکند یم یاله یتیباعث
ع   و م  یسیشود حق     یرا شر از تا . قتیکشد باورها    شود خالص ،یماد یدردسرساز

م         یمعنو دهیا ظاهر که کجا هر و زمان هر ب   یرا از .  یم نیشود، خطا  اگرچه برد
م   کیپشت  پنهان م      یدروغ بهانه را گناه و نم   کند، یشود را برا  یخطا یتوان

. شهیهم حق   کرد طر  قت،یپنهان م     یابد نیقوان قیاز آشکار را خطا .یخود، کند 
م  قتیحق خ      یباعث خود به گناه که ح      انتیشود نشان و خط و بر  وانیکند را

. یگمراه حت  گناه    لیتما یبگذارد عذر . ایبه پره     است مجازات آن از زیکتمان
ت      موجب حق انکار و جنا    داومعدالت به استناد انداختن   ت،یگناه، خطر به

اله    یدار شتنیخو رحمت تمسخر .یم یو شود 

10.23 :4-11

خودسوز   مستلزم . یدائم یکفاره ا     است گناهکار طرف با    نیاز خدا خشم دیکه
غ      رود، فرو محبوبش پسر . یعیرطبیبر چن  بشر   یا هینظر نیاست دست ساخته

سخت.    مشکل کفاره اله  یاست توض   اتیدر اما ا  یعلم حیاست، که  نیآن است
خطا  حق     یرنج که است گناه ب    قتیحس از را سرانجا   یم نیآن و و  مبرد، گناه

پا     به دو هر ابد  یرنج .یعشق افتاد   خواهند

11.91 :16-21

ماد     خود در که ا   یما شده زندگ  م،یغرق تشخ   ای یجوهر را و  صیذهن داده
م  ماد.   میده یبازتاب نفس تشخ  یانکار ابد  یمعنو تیفرد صیبه انسان یو

م  ماده        یکمک از حاصل نادرست دانش و طر  ایکند ماد    قیاز حواس که یآنچه
ب    یم دهینام از را .یم نیشود برد 

12.205 :32-3

الوه       یهنگام با را خود رابطه ما م   تیکه درک ذهن چیه میتوان ینم م،یکن یکامالً
باش    یگرید داشته او حکمت   چیه - میجز حس چیه ،یگرید قتیحق ایعشق،
زندگ  یگرید ه  ،یاز ماده    یآگاه چیو وجود .ایاز خطا 

13.151 :26-30

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

اله      ذهن دارد، وجود واقعًا ا  یآنچه ا     دهیو در و است، هست   نیآن کل یذهن
  . مستق    راه است جاودانه و بار  میهماهنگ تصد  دنید ک،یو قت،یحق نیا قیو

ا    میتسل برابر در پ   نیشدن و رهنمودها  یرویقدرت .یاز است   حق

14.45 :6-21

اله    علم ما پ   یاستاد در نها          یروزیرا در و کامل طور به قبر و مرگ .تیبر داد   نشان
ع  برا   یروشنگر یبرا یسیعمل و ب      یانسانها گناه، از جهان تمام مرگ  یمارینجات و

م.   پولس زمان  رایز: "سدینو یبود بود    یاگر دشمن ما [م،یکه ظاهر   ]  به مرگ با
آشت    خدا با ا  شتریب اریبس م،یکرد یپسرش آشت  نیاز وس  م،یکرد یکه جان لهیبه

خواه   نجات .افتی میاو کرد."            صحبت شاگردانش با او بدن دفن از پس روز سه
حق    بودند نتوانسته در      قتیجفاگران را جاودانه عشق .کیو کنند    پنهان قبر

دلها       بر آرامش و خدا است ! یمنزه مس  ام     حیمبارز درگاه از را ا  دیسنگ مانیو
ر   دور طر    ختهیانسان از و نما   قیاست و به     یزندگ شیمکاشفه را آنها خدا، در

ا   یکپارچگی با اله    یروحان دهیممکن اصل و داده   یعنیاو  یانسان ارتقا عشق
است.

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 ،

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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2022 ،17 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
کفاره نیدکتر- موضوع

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
4بخش 

اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
کلیسای             اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید Zشخصی 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


