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اوت   ، .2022، 21  یکشنبه

معرفت — موضوع

: طالیی  3: 20خروج  متن

غ"  خدا   ریتو من ."ینخواه یگرید یاز داشت 

: خواندن  24، 23: 4 یمتپاسخگو
18-14: 17 یمت

ع 23 جل   یسیو سراسر کن   دیچرخی����م 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.
جمع   14 نزد چون :یمرد دند،یرس تیو گفت           و زد زانو او نزد و آمد او نزد
ب   15 را پسرم د  رایز امرز،یپروردگارا، بس  وانهیاو ز   اریو است، بارها رایمضطرب

م       آب در اغلب و آتش .یدر افتد 

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
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16. کنند             درمان را او نتوانستند و آوردم تو شاگردان نزد را او و
ع 17 : یسیآنگاه ا    گفت جواب ب  یدر ک    مانیا ینسل تا منحرف، شما  یو با

ک   تا ا      یباشم؟ به را او بکشم ب   نجایزجرت من اورینزد
ع 18 .     طانیش یسیو ب    او از او و کرد سرزنش همان     رونیرا از کودک و رفت

شفا   .افتیساعت

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
؛(به  )29، 25: 7جامعه .1

دل             25 و حکمت و کنم جستجو و بدانم تا بردم کار به را را زهایچ لیقلبم
حت       و حماقت شرارت و کنم .یجستجو بدانم      را جنون و حماقت

ا  نکیا29 آفر      افتمیرا  نیفقط درستکار را انسان خدا .دهیکه است 

24، 23: 139زبور .2

ب         ایخدا23 مرا بشناس، را قلبم و کن جستجو .یازمایمرا بشناس     را افکارم و
بب 24 آ  نیو بد  ایکه هست    یراه من ابد      ایدر راه به مرا و .تیهدا ینه، کن 

( 4به  )32، 31-28: 4 الیدان.3  ( )، زمان تا (،2به  )37، 36، 34، 33؛
ا 28 رس    نهایهمه پادشاه نبوکدنصر .دیبه
پا 29 پادشاه      انیدر کاخ در او ماه .یدوازده زد    قدم بابل

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
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30 : آ     گفت و گفت سخن ن   نیا ایپادشاه بزرگ خود     ستیبابل قدرت به من که
پادشاه  یبرا برا  یخانه ه���ام؟    یو ت� 
اخ���� و���دس��� 
خ��� م���ت� ع�ظ����������� ت� 
ز ع�����

حال 31 ا  یدر صدا      نیکه بود، پادشاه دهان در که     ییکلمه شد نازل آسمان از
ا:  م      یگفت گفته تو به پادشاه، . ینبوکدنصر پادشاه  .یشود رفت    تو از

بدان...  32 اعل  یتا پادشاه  یکه م   یدر حکومت کند، یمردم
33         : را       علف و شد رانده مردم از او و شد واقع نبوکدنصر بر ساعت همان در

خ         آسمان شبنم از بدنش و خورد گاو ا   سیمانند تا مانند شیموها نکهیشد
ها    یپرها ناخن و رو   شیعقاب پرندگان . '  دهییمانند ها  پنجه شد

پا  34 در سو      امیا انیو به را خود چشمان عقلم     ینبوکدنصر و کردم بلند آسمان
سو  اعل    یبه و بازگشت ستا       یمن را او و دادم برکت تا      شیرا که را او و کردم

سلطنتشسلطنت      که است، زنده پادشاه     یابد او و است به  یجاودان نسل
: است  نسل

36  ; برا        و بازگشت من به من عقل زمان همان پادشاه  یدر و   یجالل عزت من،
.  ییروشنا        . در     و کردند طلب مرا اربابانم و مشاوران و بازگشت من به من
عال      یپادشاه عظمت و شدم مستقر .یخود شد     افزوده من بر

ستا      نکیا37 را آسمان پادشاه نبوکدنصر تمج  شیمن ستا  دیو که کنم،یم شیو
. است    راست اعمالش همه

( ،2به ) 14-11: 29 ایارم.4

م 11 افکار  د،یگویخداوند م       یمن فکر شما مورد در که افکار دانم،یم کنم،یرا
عاقبت        شما به تا شرارت، نه و .یصلح بدهم   را

بخوان  12 مرا برا    یآنگاه و برو .یو داد           گوشخواهم تو به من و کن دعا من

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
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خواه    13 جستجو مرا شما خواه    دیو مرا و تمام     افت،ی دیکرد با مرا که آنگاه
کن    جستجو خود .دیقلب

م 14 پ:     دیگویخداوند شما از من .دایو برگردانم        را شما اسارت و شد، خواهم

:( 3: 26 ایاشع.5 ( ، ا ) 14، 13به (نیاز رو 
خواه       3 نگه کامل آرامش در را او :یتو است        مشغول تو به ذهنش که داشت

خدا  یا13 غ  یخداوند، د    ریما، اربابان تو تنها       یگریاز اما اند، بوده مسلط ما بر
وس  را     لهیبه تو نام .میخواه ادیتو کرد 

ز   نیبنابرا...14 را کرد   یکرد ارتیآنها نابودشان ب      یو از را خاطراتشان تمام نیو
.یبرد

:(به )14: 4لوقا .6

ع 14 جل     یسیو به روح قدرت :لیبا بازگشت 

(1به  )39، 38:( به ،)35،( 2به  )34-26،:( به )1: 8لوقا .7
پادشاه                1 به و رفت روستاها و شهرها تمام در او که شد واقع آن از پس یو

. داد     مژده و موعظه خدا
سرزم  26 به جل    انیگدارن نیو مقابل در رس  لیکه .دندیاست

خشک   27 به چون مرد  یو د     یرفت، را او شهر د   دیاز از داشت نیاطیش ربازیکه
نم   لباس ه   دیپوش یو در ا  چیو .ینم یخانه قبرها     در مگر ماند،

ع 28 د  یسیچون صدا         ادیفر د،یرا با و افتاد او مقابل در و : »یزد ا   گفت یبلند
خدا  یسیع م          یپسر تو از دارم؟ کار چه تو با من مرا   یمتعال، که خواهم

. مکن  عذاب

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
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ب            رایز)29 مرد آن از که بود داده دستور ناپاک روح به بارها رایز. دیایب رونیاو
زنج          با را او و بود کرده گرفتار را زنج    ریاو و غل را     ریو بندها و بودند بسته

ش   و ب  طانیشکست .(ابانیبه شد   رانده
پرس   یسیع30 او :   دیاز چ   تو نام گفت ؟یو : ست� لژ   گفت نیاطیش رایز ون،یو

.یادیز بودند      شده وارد او در
31. بروند           اعماق به ندهد دستور که التماسکردند او از و
گلها   32 آنجا در خوکها  یو م     اریبس یاز کوه در که التماس    پراندندیبود او از و

.کردندیم       . داد        رنج را آنها او و شود وارد آنها به دهد اجازه که
ش 33 ب    نیاطیآنگاه مرد آن از          رونیاز شدت به گله و شدند خوک وارد و آمدند

در  ییبهایش .دندیدو اچهیبه شدند    خفه و
م      یوقت34 غذا آنها به که د  یآنها .دندیدادند کردند       فرار است، شده چه که
ب 35 بب   رونیسپس تا .   نندیرفتند ع    نزد و است شده مرد   یسیچه و را یآمدند

ش  د      نیاطیکه بودند، شده خارج او لباسپوش    دندیاز در بر   دهیکه سرحال و
.یسیع یپا است   نشسته

ش  یمرد38 اما             نیاطیکه باشد، او با که التماسکرد او از شدند خارج او از
:یسیع گفت      و فرستاد را او

کارها          39 چه خدا که بده نشان و بازگرد خود خانه .یبزرگ یبه است     کرده تو با

16 ،13 ،12: 4 انیعبران.8

سر   رایز12 خدا ن  عیکالم شمش    رومندتریو هر از ت   ریو لبه حت   زتریدو و یاست
م             سوراخ را استخوان مغز و مفاصل و روح و روح شکاف افکار    یتا به و کند

ن  م  اتیو . .یدل پردازد 

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
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ه 13 چ         ستین یموجود چیو همه بلکه نباشد، آشکار او نظر در برهنه زیکه
کس     چشمان در و با  یاست کن    دیکه رفتار او .م،یبا است   باز

ب 16 ف     دییایپس تخت به شهامت کن    مییایب ضیبا حاصل رحمت ف  میتا را ضیو
ن    یبرا زمان در .میابیب ازیکمک

( 4: 15 انیروم.9  ( ، ، 6به

برا      رایز4 بود شده نوشته قبالً بود،     یآنچه شده نوشته ما آموختن
با  6 و   کیتا خدا،   کیذهن ع    یعنیدهان، ما خداوند جالل  حیمس یسیپدر را

.دیده

بهداشت   و علم
1.467 :3- ) 16-13، 10-9، 7-5، (1به ) 4را )

ا  نیاول ا  نیخواسته خدا   "   نیعلم من جز به که ."ینخواه یگرید انیاست داشت 
ا   نیبنابرا به :  نیفرمان ه  تو حق    چیمعناست جوهر، جان، عشق قت،یشعور،
چ   ینخواه مگر روحان  یزیداشت، . ... یکه با  که      دیاست کرد درک کامل طور به

انسانها   و   کیذهن،  کیهمه . ...یحق کی ،یزندگ کیپدر،  کیخدا دارند    عشق و قت
خدا   چون غ   یگرید انیانسان به راهنما      کیاز  ریندارد، را او که کامل کند ییذهن

د  ابد      ینم یرو یگریبه و پاک خداست، مانند ذهن    ،یآورد، آن داشتن در  یبا که
.زین حیمس بود 

( -11،.( به )5-9: 2.587 ؛(به  )15را )
   . ب.    و دانا هستم من بزرگ حک    نایخداوند و فاعل ابد    میو و دوستدار اصل؛. یو

زندگ    روح؛ روح؛ هوش    قت؛یحق ؛یذهن؛ مواد؛ تمام عشق؛

ا. ...   انیخدا به نامتناه  نکهیاعتقاد . یذهن نظر     است محدود اشکال یها هیدر
را    یمختلف ذهن ماد  کیکه .یم یحس دارد         وجود ماده عصب، مغز، در که دانند

مفروض،   ب    ایاذهان و درون فان    رونیارواح، و خطاکار ؛یماده،

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
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3.285 :17-22

رس    فرا آن تصور   دهیزمان که نامتناه   یاست از ماد   یمحدود جسم به یو
جا  به   گاهیعنوان اله  کیذهن، برا      - یحس آن، مظاهر هوشو بهتر  یاز یدرک

تعال     حق از علم اله  ای ،یکه .   یم یاصل ا   و ، بپردازد .دهیدهد،

4.262 :27-4

فان   اختالف .   ،یاساس کردن،      شروع درست است انسان منشأ نادرست احساس
پا  .  انیدرست مفهوم   هر است م    یدادن نظر به م     یکه شروع مغز با به  یرسد شود

م   شروع .  یاشتباه اله  ذهن علت   یشود هست  ایتنها .    یاصل در  ماده، در علت است
فان  ف   ای ،یذهن اشکال .یکیزیدر ندارد   وجود

.       یفان نو    مستقل، کارگران را خود معتقدند آنها هستند خودخواه سندگانیها
حت  ،یشخص چ   یو ممتاز الوه   یزیمبتکران که تواندینم ای تواندینم تیهستند

. کند  خلق
5.216 :11-16

ا  فقط     گویا نکهیدرک و است بالفاصله    ایذهن  کیذهن دارد، هوشوجود
م  خطاها   یشروع تا فان  یشود ب   یحس از حق   نیرا و فناناپذ  قتیببرد ریحس

تام  . نیرا ا  م     نیکند هماهنگ را بدن .     یدرک و  مغز ها، استخوان اعصاب، کند
جا   رهیغ به م   یرا خدمتکار .یارباب، کند 

6.191 :1-3 ،16-20 ،32-3

ه  . یتصور چیمغز نم     ندارد خدا انسان ه  یاز داشته   یشناخت چیتواند ذهن از
نامتناه.     ذهن اندام ماده .ستین یباشد

با  شهیاند ماد    دیانسان از را . اتیخود د      کند رها خودساخته اسارت از دینبا گریو
قلب   :    هیر ایسر، برا   انسان انداز چشم بپرسد ؟یچ یزندگ یها درمانده  ست� ذهن

غ.    ستین از ن   ریهوشقبل .ستیهوشخاموش

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 ،
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بو  ذهن، فضا  یخدا، م   یروح، را . یهوش ا  که   نیفرستد خم  کیباور ریز یریماده
تقل      هوش، تمسخر است، ذهن .دیجمجمه است   ذهن

7.171 :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 عامل نادرست

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

8.570 :26-5

مر   یهنگام خداوند م    ای ضیکه شفا را با   یگناهکار آنها سود    دیدهد، چه که بدانند
.  یبزرگ همچن     آنها است آورده دست فان    دیبا نیبه ذهن بزرگ بدانند،  یتوهم را

ب    یهنگام را آنها م  ای ماریکه . یگناه بس  ن     لندیما یاریکند به را مردم یرویچشم
اله    ریخ ذهن در آ  ند،یبگشا یساکن ن  نچناناما بد  ستندیحاضر اند  یبه شهیدر

راهها     و کنند اشاره ش  یذهن یانسان .یبرا طانیپنهان کنند      آشکار را گناه انجام

ماندگ  نیا چرا ز   یعقب دارد، دور  نانیاطم یبرا رایوجود شدن    یاز آشکار شر، از
؟  اس�ت� م 
ل�از
9.407 :29- ) 30همه )

. است       جنون مختلف درجات در گناهان همه
10.423 :8-14 ،27 - ) 29هر )

مس  علم   ،یحیدانشمند درک چ   یبا همه عل    زیکه با است، ،یذهن تیذهن
م  ،یهست قتیحق ب      یشروع از را خطا تا . نیکند ا  کننده  نیببرد اصالح
س       ینیگزیجا از بخش هر به که .  یم یانسان ستمیاست کتاب  طبق رسد

   » م »   جستجو را مغز و مفاصل هماهنگ   یمقدس، و م    یکند باز را یانسان
گرداند.

وضع...   مستق     یآشفتگ ای یعیطب ریغ تیهر اندازه همان به ذهن  مًایبدن عمل
عقل     یفان زوال که .ایاست جنون 

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
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11.411 :13-22

که     است شده ع  کیثبت پرس  یماریب کینام  یسیبار آن    یماریب د،یرا ها مدرن که
م    عقل زوال . یرا د  لژ      طانیش ای وینامند او نام که داد .   ونیپاسخ آن  از پس است

ب   یسیع را تغ      رونیشر مجنون مرد آن و .  رییکرد، نظر      به شد سالم بالفاصله و کرد
ا     رسدیم به مقدس کتاب اشار  نیکه ع  کندیم هنکته خود     یسیکه شر که شد باعث
ب    دهید از و .نیشود برود 

ب    علت اساسهمه جهل    یماریو ترس، . ایها ب   است کیتوسط  شهیهم یماریگناه
ذهن      نظر از که کاذب م  یحس م   یسرگرم القا ب    یشود، از نه .یم نیشود، رود 

12.147 :32-4

ب   یسیع از خطرناک    یماریهرگز عنوان سخت  ایبه .یبه نکرد    صحبت درمان
شاگردانشمورد   یهنگام او          یکه دهند، شفا بودند نتوانسته که آوردند او نزد را

" : ا   گفت آنها ب  یبه ا"  مانیا ینسل به برا    یمعن نی، الزم قدرت ذهن   یکه در شفا
است.

13.414 :4-14

و    به جنون .        ژهیدرمان بس   به نسبت باشد، لجاجت مورد چند هر است یاریجالب
ب  مف    هایماریاز عمل از خنث    قت،یحق دیراحتتر را خطا میتسل کند،یم یکه
م       یلیدال. شودیم کار به جنون درمان در سا   یکه مانند :یماریب ریرود است   ها
ا   یعنی امکان کن      نکهیعدم را ذهن بتواند مغز رنج   ایکند  ترلماده، کند، مختل

. ایبکشد  همچن    شود رنج حق  تیواقع نیا نیباعث سالم    قتیکه حالت عشق را یو
م  فان   یبرقرار ذهن ب  ای یکند، هدا  ماریفکر م   تیرا حکومت را     یو خطا هر و کند

ب  نفرت      یم نیاز عقل، زوال خواه د   ایبرد، اختالف .یگریهر باشد 
14.372 :1-2

باش  ادیبه  ن   د،یداشته ذهن نم.  ستیمغز ب  یماده جاودانه    ماریتواند ذهن و باشد
است.
15.171 :12-13

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
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د        انسان، جمله از جهان، بر ذهن ن   کی گریکنترل باز قابل   ست،یسوال علم بلکه
. است  اثبات

16.184 :16-17

اله     هوش کنترل با .یانسان است     جاودانه و هماهنگ

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 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

. خالصشوند      اشتباه تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری

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
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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 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


