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آور   ، .2022، 3 لییکشنبه

واقع  — موضوع تیعدم

: طالیی  3: 3 انیغالط متن

هست  نقدریا" کرد    ؟یاحمق شروع روح وس   ایآ د،یبا به شده   لهیاکنون کامل جسم
"د؟یا

: خواندن  1: 3 انیغالطپاسخگو
18، 16: 3 انسینتیکور 1
18: 4 انسینتیکور 2

19، 16: 1 پطرس 2

کس 1 حق        یچه از تا است کرده جادو را چشمان     یقتیشما برابر در آشکارا که
ع  م  حیمس یسیاو نکن      انیدر اطاعت است، شده مصلوب د؟یشما

هست     دیدان ینم ایآ16 خدا معبد شما است؟       دیکه ساکن شما در خدا روح و
فر    چیه18 را خود .  بیکس کس  اگر ا    یندهد در شما م    ایدن نیاز نظر به یعاقل

. شود      عاقل تا شود احمق رسد،

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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حال 18 چ    یدر به ما چ   م،ینگر ینم دهید یزهایکه به د  ییزهایبلکه ینم دهیکه
م   نگاه د  ییزهایچ رایز :میکن یشوند موقت  یم دهیکه . یشوند اما  هستند

د  ییزهایچ ابد  ینم دهیکه .یشوند هستند 
ها    رایز16 افسانه از پ  لهیح یما ا  یرویگرانه .مینکرده
همچن 19 تر    نیما مطمئن نبوت خوب.  میدار یکالم م  یبه که دیده یانجام

باش  نور  د،یمراقب مکان   یمانند در و     یم کیتار یکه روز، طلوع تا تابد،
ها     دل در روز .یستاره کند    طلوع شما

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
(1به  )31، 27،:( به )26، 1: 1 شیدایپ.1

زم     1 و آسمان خداوند ابتدا آفر  نیدر .دیرا
26 : ب   گفت خدا بساز          دییایو خود شباهت به و خود صورت به را .میانسان
آفر       27 خود صورت به را انسان خدا آفر      د،یپس را او خدا صورت و.  دیبه نر

آفر    را آنها .دیماده
د      31 بود ساخته چه هر خدا ا  دیو .اریبس نکیو بود   خوب

7، 6: 2 شیدایپ.2

غبار 6 زم  یاما زم      نیاز سطح تمام و رفت س  نیباال .رابیرا کرد 

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      هوهیو 7 خاک از را انسان ب   دیآفر نیخدا در ح   ینیو نفس و. دیدم اتیاو
. شد    زنده روح انسان

(5، 1: 6 شیدایپ.3 خداوند )
ا 1 هنگام   نیو شد، ز     یواقع به شروع مردان رو   ادیکه بر و  نیزم یشدن کردند

دن   یبرا یدختران به .ایآنها آمدند 
د 5 زم     دیخدا در انسان شرارت تخ  و است، ادیز نیکه او    لیهر قلب افکار از

.شهیهم بود   بد

،( به  )16،( به )13: 1 انیروم.4 (1به  )25، 23-18؛

نم 13 باش   خواهمیاکنون نادان برادران، د،یشما
انج   رایز16 از نم  حیمس لیمن که     نیا رایز کشم،یخجالت هر تا خداست قدرت

نجات   مانیا .ابدیدارد

ب       رایز18 هر بر آسمان از خدا ب  یخدایغضب حق  یمردمان یعدالتیو را قتیکه
ناراست  م  یدر م  دارند،ینگه .شودیآشکار

; رایز19 ز          است آشکار آنها در است معلوم خدا از آنها     رایآنچه به را آن خدا
. است   داده نشان

د        ینامرئ یزهایچ رایز20 وضوح به جهان خلقت زمان از با   یم دهیاو و شود
حت     ییزهایچ است، شده ساخته ابد  یکه الوه  یقدرت درک   تیو قابل او

طور.   به ب   یاست آنها :یکه هستند   بهانه
تسب           یهنگام رایز21 خدا عنوان به نه را او شناختند را خدا نه   حیکه و کردند

.   یشکرگزار خ  در اما ب  االتیکردند آنها     هودهیخود احمقانه قلب و شدند
.کیتار شد 

شدند،     22 احمق بودن، عاقل اظهار با

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده



4
صفحه

2022 ،3 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
واقع  – موضوع تیعدم

خدا  23 جالل ناپذ  یو شکل   ریفاسد به و     هیشب یرا پرندگان و فاسد انسان
تبد    واناتیح خزنده و .لیچهارپا کرد 

حق 25 تبد     قتیکه دروغ به را ب     لیخدا را مخلوق و و    شیکرد پرستش خالق از
. است       مبارک ابد تا که کرد خدمت

27، 26، 24: 2 یوحنا 5.1
چ  24 آن شن    یزیپس ابتدا از .دیا دهیکه بماند    شما شن    اگر در ابتدا از دهیآنچه

باق   دیا شما ن   یدر شما خواه      زیبماند، پدر در و پسر .دیدر ماند 
م         زهایچ نیا26 اغوا را شما که آنها مورد در برا  یرا .یکنند نوشتم   شما
مسحا 27 گرفتها    یاما او از م   دیکه شما ن  ماندیدر کس  دیندار یازیو به یکه

تعل  چ      میشما همه مسح همان بلکه م    زیدهد، شما به است   آموزدیرا راست و
ن   دروغ .    ست،یو خواه        او در ، است آموخته شما به که همانطور .دیو ماند 

42-39، 32-29، 15،( یسیع )14: 1مرقس .6

جل  یسیع14 انج   لیبه و م    یپادشاه لیآمد موعظه را .یخدا کرد 
15   : پا  به زمان گفت نزد     دهیرس انیو خدا ملکوت و کن   کیاست توبه و دیاست،

انج  .دیاوریب مانیا لیبه
کن   29 از چون با   رونیب سهیو و    وحنایو  عقوبیآمدند، شمعون خانه به

.اسیاندر شدند   وارد
س   30 زن مادر حال  مونیاما کش     یدر دراز داشت تب او       دهیکه از او به آنها و بود،

.ندیگو یم

31         . او          و کرد رها را او تب بالفاصله و کرد بلندش و گرفت را او دست و آمد و
. کرد    خدمت آنها به
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خورش     32 غروب هنگام شب در ب  د،یو ش  مارانیهمه .نیاطیو آوردند     او نزد را
کن  39 در جل   شانیا یسههایو سراسر ش    لیدر و کرد ب  نیاطیموعظه رونیرا

کرد.
جذام 40 : یو اگر                گفت و زد زانو او نزد و کرد التماس را او و آمد او نزد

کن   یتوان یم ،یبخواه پاک .یمرا
ع 41 دلسوز  یسیو :،یبا گفت             او به کرده، لمس را او کرده، دراز را خود دست

باش.  خواهمیم» پاک
ا   42 محض به کرد،  نکهیو .بالفاصله صحبت شد          پاک او و شد جدا او از جذام

:( 44-38: 9لوقا .7 ( ، (55به شما )
ا 38 فر   یمرد نک،یو گروه : "    ادیاز م    تو از من استاد، گفت و به  یزد خواهم

ز    کن، نگاه ."رایپسرم است      من فرزند تنها او
ا 39 م   یروح نکیو را فر   ردیگ یاو ناگهان .     یم ادیو م  پاره را او و که  یزند کند

م   کف کبود   یدوباره و سخت    یکند به را م    یاو دور او .یاز کند 
ب         40 را او که کردم التماس تو شاگردان از .رونیو   . نتوانستند  و کنند
: یسیع41 ا    گفت جواب ب  یدر ک    مانیا ینسل تا منحرف، و    یو باشم شما با

ب       را پسرت کنم؟ تحمل را نجایا اوریشما
ش      42 بود، راه در هنوز چون زم    طانیو به را زم     نیاو را او و . نیانداخت و  زد

به               یسیع دوباره را او و داد شفا را کودک و کرد سرزنش را ناپاک روح
. سپرد  پدرش

عظ    43 قدرت از همه .میو شدند     زده شگفت حال  اما خدا کارها    یدر از همه یکه
م  یسیع :یتعجب گفت      خود شاگردان به کردند،
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:نیا دیبگذار44 برود        فرو شما گوش در ها گفته
نم 55 روح   دیدان یشما چه .دیهست یا هیاز

16-14، 1: 6 انیروم.8
چ  1 ما ده    ایآ م؟یبگ دیبا یپس ادامه گناه ف  میدر شود؟ ادیز ضیتا

ز       رایز14 شد، نخواهد مسلط شما بر شر   رایگناه تحت بلکه د،یستین عتیشما
ف  .دیهست ضیتحت

چ 15 آ  یبعدش م  ایشد؟ شر  رایز م،یکن یگناه تحت  م،یستین عتیتحت بلکه
.م؟یهست ضیف نکند   خدا

کن         دیندان16 اطاعت او بندگان را خود که هر هست   د،یکه او او   دیبندگان از که
کن  مرگ،    از .دیاطاعت تا برا   ایگناه اطاعت عدالت؟ یاز

( 12: 2ها  یکیتسالون 9.1  ( ، رفتن 13راه
راه            ىیخدا قیال... 12 است، خوانده فرا خود جالل و ملکوت به را شما که

.دیبرو
ا 13 ن  نیاز ب   زیجهت را م   یخدا شکر از     یوقت رایز م،یکن یوقفه که را خدا کالم

شن  که          د،یکرد افتیدر د،یدیما همانطور بلکه مردم، کالم عنوان به نه را آن
حق  م       قتیدر عمل عمالً که خدا کالم در  یاست، نیهمچن. دیکرد افتیکند،

ا    که شما .دیدار مانیدر

بهداشت   و علم
1.468 :12-15

واقع  ابد  یروح .  یو امر  ماده زمان  یواقع ریغ یاست .   یو و  خداست روح است
تصو  تشب  ریانسان . هیو بنابرا  ماد  نیاوست روحان;  ستین یانسان است یاو

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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2.277 :24 - ) شباهت )  32عدم

واقع       یب مخالف و است ماده روح مفهوم  ست،ین یاله یشباهت یانسان یبلکه
خطا.   ماده . هیانیب یاست ا  نت        نیاست در اشتباه به منجر مقدمه در جهیاشتباه

عبارت   یریگ هر م    یم یدر وارد که . یشود ه  نم     یزیچ چیشود ماده مورد در یکه
کن  ای مییبگو میتوان بنابرا   یزمان ادهم رایز ست،ین ریفناناپذ میباور و کی نیاست
انسان  کیاست،  یفان دهیپد .شهیهم با،یز یگاه ،یمفهوم است   اشتباه

3.521 :26-2

پ   دوم ا  یانیب شیدایفصل ب      یماد دگاهید نیاز است، جهان و خدا که یانیبه
حق  قًایدق . یعلم قتیمخالف تار       است شده ثبت قبالً که ایخطا  خچهیاست

واقع   اگر .  یماده، ا         اما گذاشت خواهد کنار را روح مطلق قدرت خیتار نیباشد،
حق     با تضاد در .قتینادرست است 

4.522 :21-24 ،29-1

ها  وقت     ینکوهش انسان از خدا تصو   یدرخشان در شود، ینم افتیاو  ریکه
م      متقاعد را عقل روح، وح    یشباهت با و م  یکند ا   یهمزمان تا نشیآفر نیشود

.یماد کند     اعالم نادرست را

م        قتیحق ،یزندگ ایآ نفرت و خطا مرگ، باعث عشق آ  یو آفر  ایشود؟ نشیخالق
م    محکوم را آ  یخود خطاناپذ  ایکند؟ اله  ریاصل توبه؟ ایکند  یم رییتغ یقانون

ا  ینم .نطوریتواند باشد 
5.523 : 7-10

غبار    یها دهیآفر از م    ایباطل  یادعا ایماّده سرچشمه عرفان از  رند،یگ یاز نه
ب   یفهم ایفلک  خداوند م     نیکه برپا باطل و .یحق کند 
6.360 :13-21

عز  تصو  ز،یخواننده ب  ای یذهن ریکدام واقع  یبرا یرونیفکر ماد  - یشما ای یاست
نم    ؟یمعنو را دو باش  دیتوان یهر ا.  دیداشته نما     دهیشما به را خود یم شیآل

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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الگو  ایروح.  یابد ایاست  یزمان ایآرمان  نیا. دیگذار .  یماده سع  اگر یشماست
باش    دیکن داشته مدل ه  د،یدو ندار   چیعمالً را آونگ.  دیکدام به   یمانند ساعت، در

خواه     پرتاب عقب و ها     دیجلو دنده به و م   یشد برخورد ب  دیکن یماده نیو
غ  یواقع خواه   یواقع ریو نوسان .دیدر بود 

7.285 :7-14

شخص  م   یماد تیپس رنج م   یکه گناه م   یبرد، و انسان، نیا ست؟یچ ردیم یکند
تشب  ریتصو ن  هیو تقلب  ست،یخدا تشب   یبلکه است، ب  هیانسان یشباهت یوارونه،

ب    گناه، نام . یماریبه غ   مرگ ا  یرواقعیو که   نیبودن فان  کیادعا ریتصو یانسان
ماه   یواقع با م          تیخداست، داده نشان بدن و ذهن ماده، و روح شود، یمتضاد

د    یکی رایز و است .ریغ یگریهوش هوش 

8.278 :12-16

ماهو   نیا ماده دارد،    اتیح ایاست  یکه احساس باورها  یکیو فان  یاز ینادرست
آگاه     در فقط و .  یمفروض یفان یاست ا   از دارد نزد   نیوجود با به  کیرو، شدن

حق   و م      یآگاه قت،یروح دست از را ماده .میده یاز

9.171 :25-30

قوان   اصطالح چ  نیبه باورها  ستین یزیماده ا  یمبن ینادرست یجز هوش نکهیبر
زندگ  جا  یو ن     ییدر ذهن که دارد همه   یباورها نیا. ستیوجود علت نادرست

ب   و . یماریگناهان حق   هستند ا  قتیها زندگ     نیمخالف و هوش که یمعنو یاست
ماد   هرگز ب  ست،ین یاست، ب     یماریگناه، از را مرگ .ردب یم نیو

فقط 17: 10.79
ش  یسیع ب   یباورها ای یطانیارواح را .رونینادرست کرد 

11.476 :28-8

م     یسیع یوقت صحبت خدا فرزندان :یدرباره گفت      انسان، فرزندان نه کرد،
." یپادشاه" شماست     درون در واقع     قتیحق یعنیخدا انسان در عشق یو

م  م    یحکومت نشان و تصو     یکند در انسان که ناپذ   ریدهد سقوط ابد  ریخدا یو
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ع.  د      یسیاست را کامل انسان علم جا   دیدر در فان   ییکه انسان یبرا اهکارگن یکه
م   ظاهر .  شودیانسانها ا     در شد ظاهر او ناج   نیبر کامل، خدا  هیتشب یانسان خود

د  ا  دیرا ب    حیصح دگاهید نیو انسان، به . مارانینسبت بنابرا    داد شفا یسیع نیرا
پادشاه   میتعل که جهان    یداد نخورده، دست مقدس      یخدا و پاک انسان و است

ماد.    مسکن انسان ن  یبرا یاست روحان.   ستیروح خودش .   یاو روح  که روح است
ه   در ماد   زیچ چیاست و .ینم دهید یناقص شود 

12.461 :24-30

ا    قتیحق خطا مورد ن      نیدر درست خطا آن که یواقع ریغ نیبنابرا ست،یاست
برا.  علم  یاست با    یواقع ریغ ایخطا  یاثبات ابتدا گناه، را  یادعا دیبودن گناه

ب      دینیبب از را آن سپس حال.  دیببر نیو برا  یدر علم  یکه ریغ ایخطا  یاثبات
ب  یواقع ذهن   دیبا ،یماریبودن نظر نب  یماریب یاز احساس.    دینیرا را آن آنگاه

م    ینخواه نابود و .یکرد شود 

13.339 :11-19

نم  کی ا   یگناهکار از غ   تیواقع نیتواند علم م     یرواقعیکه نشان را شر یبودن
تشو  ز  ینم قیدهد، واقع     رایشود، به را گناه را  -  یم لیتبد تیگناهکار آن کند،
غ   یم یواقع که بنابرا   یرواقعیکند و عل » نیاست، «  هیخشم انباشته   را غضب روز

.   یم توطئها  به او به   یداریب هیعل وندد،یپیخودشم  هیعل یکند نسبت خودش
فر    یوحشتناک تیواقع آن توسط .  بیکه کسان   فقط است توبه    یخورده گناه از که

غ   یم و م   یواقع ریکنند رها م  یرا غ  یکنند، کامالً    یرواقعیتوانند را شر بودن
. کنند  درک

14.205 :15-21

ا   )   در خطا اشتباه در م    نیما ماده که برا  یباور هوشمند  ای ریخ یتواند شر
م(   ما ، زمان  میتوان یباشد م     یفقط پراکنده ها مه آنها  یزمان ایشوند،  یکه که

قدر  م  یبه تصو   ینازک که در   یاله ریشوند م   ایکلمه  کیرا درک م،یکن یعمل
ها  بب   یروشن ینگاه خدا ب.  مینیاز برتر  - یواقع دهیا انگریکه واقع  یاست، تیو

ن  غ  یستیخوب، .یواقع ریو شر   بودن

15.368 :10-19
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باورها   خالف حق     یمهلک یبر اندازه به خطا نظر     یواقع قتیکه از شر که است،
خوب   با هماهنگ          یقدرت اندازه به اختالف و نباشد، برتر اگر است یعاد یبرابر

حت  رها  دیام یاست، ب   ییبه اسارت کم    یماریاز الهام گناه اعصاب یبرا یو
وقت.   تالش حق  یدارد ا   ات میدار مانیا شتریب یهست قتیبه خطا، به مانیبه

ب  ا   شتریروح ماده، زندگ  مانیاز ا   شتریب یبه مردن، ب   مانیاز خدا از شتریبه
ه   آنگاه ماد  چیانسان، . ینم یفرض شفا     شود ما مانع ب   ضیمر یتواند از نیو

. خطا  بردن

16.521 :12- ) 17ما )

آفر      دیبا انسان که مخالف فرض پوش   یماد دهیاز چشم نگاه   یاست، و کرد
معنو     سوابق به را چ     نشیآفر یخود آن به داشت، با  یزیمعطوف عقل  دیکه بر

.      » شود  »   حک فرشته قلم و الماس نقطه به قلب 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
           . 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 
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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



11
صفحه

2022 ،3 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
واقع - موضوع تیعدم

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


