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2022 ،13 هیفور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ریضم- موضوع

فور   ، .2022،  13 هییکشنبه

ریضم — موضوع

: طالیی  22: 34زبور  متن

فد"      را خود بندگان جان ه  دهدیم هیخداوند کسان  کی چیو توکل    یاز او بر که
."شوندینم رانیو کنندیم

: خواندن  22، 5-1: 34زبور پاسخگو

ستا         1 و داد خواهم برکت زمان هر در را پ  شیخداوند من   وستهیاو دهان در
. بود  خواهد

شن              2 خواهند را آن فروتنان و کرد خواهد افتخار خداوند در را او من و دیجان
. شد   خواهند شادمان

نما      3 بزرگ من با را ستا       ییخداوند هم با را او نام .میکن شیو
طلب  4 را شن    دمیخداوند مرا او ترسها     دیو همه از مرا .میو داد   نجات
ها          5 چهره و شدند سبک و کردند نگاه او به .شانیآنها نشد   شرمنده

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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فد     22 را خود بندگان جان ه  دهدیم هیخداوند کسان  کی چیو او   یاز بر که
م  .شوندینم رانیو کنندیتوکل

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
8-1: 121زبور .1

سو   1 به را .یچشمانم آنجاست         از من کمک کرد، خواهم بلند تپهها
زم         2 و آسمان که است خداوند جانب از من آفر  نیکمک .دیرا
پا     3 که داد نخواهد اجازه .یاو بخورد    تکان تو
اسرائ  یکس نک،یا4 م   لیکه حفظ م   یرا نه م    یکند، نه و .یخوابد خوابد 
سا    5 خداوند توست، نگهبان .هیMMMMخداوند توست      راست دست بر تو
خورش 6 .دینه شب             در ماه نه و زد خواهد ضربه تو به روز در
بد     7 هر از را تو .یخداوند کرد           خواهد حفظ را تو جان و کرد خواهد حفظ
ا       8 از را تو ورود و خروج حت     نیMMMMخداوند و بعد به خواهد    یزمان حفظ ابد تا

کرد.

( - 1: 22جاشوا .2 6جاشوا )

روبن 1 جاد  انیجاشوا ن  انیو نام  یمنس لهیقب میو .دیرا

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      : موس    که را آنچه تمام شما گفت آنها به کرده      ،یو امر شما به خداوند بنده
دار   نگاه صدا  د،یبود، کرد          یو اطاعت کردم امر شما به آنچه هر در .دیمرا

ا    3 را خود برادران نکرد     نیشما ترک امروز تا فرمان   د،یروزها یخدا هوهیبلکه
داشت    نگاه را .دیخود

اکنون  4 برادران          یخدا هوه،یو به بود، داده وعده آنها به که همانطور شما،
آسا  .   شیشما بازگرد   اکنون پس است خ   دیداده به به   یها مهیو و خود
موس  ینیسرزم برسان       ،یکه است، داده شما به خداوند سرزم   دیبنده به ینیو
اخت   در جردن.  دیبرسان د،یدار اریکه طرف

باش  5 مراقب شر    دیاما و فرمان موس   یعتیتا که شما    ،یرا به خداوند بنده
ده    انجام است، خدا   د،یداده خداوند، بدار    یتا دوست را تمام   د،یMMMخود در و

بردار   یراهها گام دار     د،یاو نگاه را او بچسب    د،یاوامر او به تمام   د،یو با و
کن         خدمت او به وجود تمام با و .دیوجود

خ           وشعیپس 6 به و فرستاد را آنها و داد برکت را .یها مهیآنها رفتند   خود

14، 6-1: 23جاشوا .3

مدت   1 از بعد تمام      یو دست از خداوند که ا  یگذشت اطراف  شانیدشمنان در
اسرائ  بخش  لیبه پ  ریپ وشعی د،یآرامش .ریو شد 

مشا  لیMMMاسرائ عیجم وشعیو 2 ا   شانیا خیو سران افسران    شانیو و قضات و
ا      شانیا به و زد صدا پ   شانیرا من پ  ریگفت .ریو شدهام 

که      3 را آنچه همه شما ا       یخدا هوهیو همه با شما خاطر به کرده  نیشما امتها
د  کس  یخدا هوهی رایز. دیا دهیاست، برا   یشما که جنگ  یاست .دهیشما است 

ا  نک،یا4 برا    ماندهیباق یقومها نیمن قرعه به تقس  یرا م   میشما تا راثیکردم
قومها      لیقبا تمام با اردن، از حت     ییشما، ام، کرده منقطع در  یکه بزرگ یایتا

. غرب   سمت به

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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ا  یخدا ُهَوه،َی5 ب     شانیشما، شما حضور از شما      رونیرا نظر از و کرد خواهد
    . که   همانطور و کرد خواهد است،     تانیخدا هوهیدور داده وعده شما به

خواه    نیزم تصرف را .دیآنها کرد 
بس 6 باش  اریپس شر      دیشجاع کتاب در آنچه همه شده  یموس عتیکه نوشته

کن    حفظ را ده   دیاست انجام راست      دیو به آن از نشو   ایتا منحرف .دیچپ
ا 14 زم     نک،یو تمام راه من م  نیامروز .        یرا تمام  با و دل تمام در شما و روم

م   خود ه  دیدان یجان چ   زیچ چیکه همه شما یخدا هوهیکه  ییکوین یزهایاز
ن       کوتاه است گفته شما مورد .  امدهیدر برا  همه و    یاست افتادند اتفاق شما

.زیچ چیه نبود     ناکام آن از

( - 10: 58 ایاشع.4 12اگر )

سو…      10 به را خود جان بکش  یاگر رنجد   یگرسنه روح س  دهیو آنگاه. یکن ریرا
تار    در تو تار     یکینور و کرد خواهد .یکیطلوع بود      خواهد ظهر مانند تو

پ    11 را تو خداوند خشکسال        ییراهنما وستهیو در را تو جان و کرد یخواهد
استخوانها    ریس و کرد باغ        تیخواهد مانند تو و کرد خواهد فربه و  یرا پرآب

آب   چشمه آبها   یخواه یمانند که نم  شیبود .یکم شود 
آنان 12 خرابهها      یو بود، خواهند تو از .یمیقد یکه ساخت    خواهند را  و را تو

برا      میترم ها راه بازساز شکاف، خواه   یکننده خوانده .یسکونت شد 

28-21: 16 یمت.5
ع     21 بعد، به زمان آن با        یسیاز چگونه که داد نشان خود شاگردان به دیبه

مشا    میاورشل از و بس       خیبرود، رنج علما و کاهنان سران کشته  اریو کند،
. شود       زنده سوم روز در و شود،

22    : دور            تو از خداوندا گفت و کرد سرزنش به شروع و گرفت را او پطرس آنگاه
ا  .یبرا نیباشد، بود    نخواهد 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 ،
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23 : ا       گفت پطرس به و برگشت او !طان،یش یاما شو     دور من چ  رایز از یزهایتو
نم   را چ  ،یچشیخدا م       ییزهایبلکه است، انسان به متعلق که .یچشیرا

ع 24 :  یسیآنگاه کس     اگر گفت خود شاگردان ب    خواهدیم یبه من دنبال د،یایبه
صل      و کند انکار را ب        بیخود من دنبال به و بردارد را .دیایخود

جان                 رایز25 که هر و داد خواهد دست از را آن دهد، نجات را خود جان که هر
خواهد            را آن بدهد، دست از من خاطر به را .افتیخود

سود   رایز26 چه دن    یانسان تمام که از         ایدارد را خود جان و آورد دست به را
بدهد؟   ازا   ایدست در داد؟     یانسان خواهد چه خود جان

.   رایز27 به            سپس و آمد خواهد خود فرشتگان با خود پدر جالل در انسان پسر
. داد        خواهد پاداش اعمالش اساس بر کس هر

م   28 شما به ا  یبرخ م،یگویهمانا نخواهند     ستادهاندیMMMMا نجایدر را مرگ طعم که
بب     دیچش را انسان پسر پادشاه   نندیMMMتا در م  یکه .دیMآیخود

ها  .6 26-24: 3نوحه
م  24 من .    دیگو یجان ام      او به پس است من سهم خداوند .دیکه داشت   خواهم
برا 25 جان     یخداوند با و او م    یمنتظران را او .کوین دیجو یکه است 
ام     26 هم انسان که است ب    دواریخوب هم و نجات     یباشد منتظر صدا و سر

. باشد  خداوند

بهداشت   و علم
1.6 :14-16

هماهنگ   دنیرس یبرا بهشت، اله  دیبا ،یهست یبه کن   یهست یاصل درک .میرا

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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2.120 :4-6

تغ   ایروح  خداست، ابد  ریرناپذییروح همز.      یو خدا روح، با انسان و یستیو
ز     است، آن کننده تصو  رایمنعکس .ریانسان خداست 

3.477 :22-29

ح   جوهر، فرد      اتیروح که است انسان هوش ن     یو ماده در اما روح. ستیاست،
نم  چ  یهرگز .نییپا یزیتواند کند       منعکس را روح از تر

.  انسان زمان    سرخپوستان است روح روح  " بایز اچهیدر کیکه  یمظهر لبخند را
نام"  واقع  دند،یبزرگ .ییربنایز تیبه کردند   نگاه

4.587 :25-27

هارمون.  اله       ؛یبهشت اصل اساس بر حکومت روح؛ سعادت ت؛یمعنو; یسلطنت
روح یفضا
5.390 :4-11

نم  کن  میتوان یما زندگ  میانکار خود  یکه م   یبه ادامه نبا    یخود هرگز و دیدهد،
کن    یابد یهماهنگ انکار را ا   م،یروح به برا  لیدل نیصرفًا فان  یکه، به ،یحواس

 . ا    دارد وجود اختالف اله      نیظاهر اصل خدا، از ما اختالف    یجهل باعث که است
هماهنگ       یم یظاهر او از درست درک و م   یشود باز . یرا حق  در قتیگرداند

م     تینها وادار را ما دردها      یهمه و ها لذت تا شاد   یحس یکند با روح یها یرا
کن  .میمبادله

6.311 :7-25

ز    است جاودانه ه    رایروح که است و  یبرا یعنصر چیروح یرانگریخود
آ.  روح    ایندارد نظر از م       یانسان فقط او نه، است؟ شده ماده کیتواند  یگم

. یحس      . نم     است جسم از گناهان همه بدهد دست از معنو  یرا .یتواند باشد 
ا   در زمان      ای نجایگناه تا فقط آن از ذهن      یبعد توهم که دارد باق  دروجود یماده

ا.  نه      کی نیبماند و است گناه م      کیحس دست از که گناهکار .  یروح با  شر رود
ب    از خوب .یم نیحس رود 

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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عنوان           ینهایتخم قیطر از به ذهن و حس در ساکن عنوان به روح نادرست
موقت           دادن دست از احساس به باور ماده، در روح،   ایساکن وجود عدم

م  یمعنو قتیحق رؤ   نیا. شودیمنحرف خطا، جوهر  اتیح یفان یایحالت و
مستق      و است ماده در واقع   مًایموجود مقابل . ریفناناپذ تیدر تا   است وجود

باش    یزمان داشته باور م   میکه روح کند    یکه گناه فناناپذ  ایتواند در ریروح
فان  نم   یبدن هرگز هست  میتوان یاست، کن   یعلم درک نیا تیبشر یوقت. میرا

برا     کند، درک را زندگ    یعلم قانون به حت   - لیتبد یانسان شد قانون یخواهد
طر    یعال از که جاودانگ  یهماهنگ قیروح، ما   یو حس .یدبر دارد   غلبه

7.427 :2-7

حت    یزندگ است، روح حق   یقانون روح نما     قت،یقانون بدون هرگز روح ندهیو
فرد.  ستین نم     یوجود روح اندازه به بم  یانسان ب  ای ردیتواند دیناپد یهوشیدر

ز  .رایشود، هستند     جاودانه دو هر
8.307 : 25- ) 30در )

اله  چ          یذهن همه بر تسلط انسان به و است انسان .   یم زیروح اساس  از انسان دهد
قوان        دهیMMMآفر یماد از اطاعت به نه و است، را     یماد نینشده آنها هرگز روح که

 . وال  است قوان   تینساخته در .،یمعنو نیاو است      ذهن برتر قانون در
9.302 : 15 - ) 24هماهنگ )

برا...      جاودانه و هماهنگ هم     شهیهم یانسان و است داشته و  شهیوجود فراتر
فان    توهم از ح   یفراتر گونه . ات،یهر ا        است ماده در موجود هوش و گفته نیجوهر

واقع   اساس .  تیبر هست    علم افسانه نه م     یاست، نشان کامل را دهد، یانسان
ز      یحت است، کامل پدر که انس  ایروح  رایهمانطور اصل  ،یروحان انذهن خدا،
ا      یاله چون و است، موجودات واقع  نیهمه جا  یانسان روح   یبه توسط حس،

م  .      یاداره قوان  با نه روح، قانون با .نیشود ماده    اصطالح به
10.322 :3-13

د   یهنگام درک از     یزندگ یMها دگاهیکه را هوش معنو  یماد یمبنا کیو رییتغ یبه
واقع   یم ما خواه        ،یزندگ تیدهد، دست به را حس بر روح و  میکنترل آورد

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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اله    قتیحق ای تیحیمس اصل در خواه   یرا درک . میآن ا  اوج  دیبا نیکرد نقطه
آ         دست به جاودانه و هماهنگ انسان تا توانا  دیباشد .شیها ییو شود   آشکار

عظ   -     اریبس کار به توجه با است رس    یمیمهم از قبل ا  دنیکه علم  نیبه شناخت
م  یاله ا  - یانجام اله        نیشود اصل سمت به را خود افکار کن  یکه م،یمعطوف
خطا         نیا از تا باشد آماده است ممکن محدود پوش   یباور چشم .یخود کند 

11.60 :24-11

هماهنگ     را اختالف ناهماهنگ، قدردان   یم یگوش نه . یخواند، بنابرا   توافق حس نیاز
تشخ  ،یکیزیف مبنا     یواقع یخوشبخت صیعدم بر را آن م   ییوجود، قرار یکاذب

هارمون.         و کرد خواهد اصالح را اختالفات علم زندگ  نیریش یدهد ما   یتر به را
.یم آموزد 

ب  روح م     یتینهایمنابع آن با که روح        توانیدارد در اگر و داد، برکت را انسان
کن  م    یخوشبخت م،یجستجو دست به .دیآیآسانتر بود        خواهد امنتر ما حفظ در و

ها  تنها   یلذت به ها   یم ییباالتر هوس .  یتواند نم      ما کند ارضا را جاودانه یانسان
شخص     یشاد میتوان حس محدوده در ه.  میکن حدودم یرا واقع  چیحواس یلذت

نم    شما به .یرا دهند 

ها   ریخ محبت معنو    دیبا یانسان یدر و شرارت ح  تیبر باشد  یبرتر وانیبر داشته
نم     حاصل هرگز سعادت . یوگرنه دست  ا  یابیشود فرزندان ،یآسمان تیوضع نیبه

م    بهبود را جنا    یما و جرم م   تیبخشد، کاهش باالتر    یرا اهداف و جاه   یMدهد به را
. یم یطلب با  واد  دیدهد خودخواه        یهر کوه هر و برد باال را پا  یگناه تا  نییرا آورد

خدا  .یشاهراه شود      آماده علم در ما
12.210 :11-16

ا     به علم با برا     نکهیاستاد آن صفات و طر  شهیهم یروح تجل  قیاز افتهی یانسان
مر  ناب    ضیاست، داد، شفا ب  انینایرا شنوا  انیناشنوا نا،یرا را    ،ییرا پاها را لنگان
بد  د،یبخش علم  بیترت نیو اله  یعمل آشکار       یذهن انسان بدن و ذهن بر را

رستگار.       و روح بهتر درک و .یساخت
13.9 :17-24

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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دوست               یخدا ُهَوهَی "ایآ خود ذهن تمام با و جان تمام با و دل تمام با را خود
بس   نیا ؟"یداریم شامل و    میتسل یحت ،یاریفرمان محبت احساسات، تمام

ماد   صرفًا . یعبادت ا  مس  نیاست .  تیحیالدورادو زندگ  علم بر   یاست در را
اله    ردیگ یم کنترل فقط رسم    یو به را که   یم تیروح ارباب   درشناسد روح آن

ماد    حس و انسان  یماست .ییجا یو داشت   نخواهد

فقط 18: 14.273
زمان  .یانسان شود        اداره روح توسط که است 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 Mشخصی 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

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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. 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 

_____________________
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