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2022 ،20 هیفور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
معرفت- موضوع

فور   ، .2022،  20 هییکشنبه

معرفت — موضوع

: طالیی  5: 1 عقوبی متن

کس"  م             یاگر مردم همه به که بخواهد خدا از است، خرد فاقد شما و بخشدیاز
نم  ."کندیسرزنش شد.       خواهد داده او به و

: خواندن  28، 23، 20، 15-12: 28 وبیاپاسخگو

پ  12 کجا جا   یم دایعقل و کجاست؟  گاهیشود؟ تفاهم
بها 13 نم   یانسان را .   یآن سرزم  در نه .یم افتیزندگان  نیداند شود 
م  14 ن   دیگو یژرفا من در  ستیدر ن   دیگو یم ایو من .ستیبا

ق            ینم15 به را نقره و آورد بدست طال با را آن سنج  متیتوان .دیآن
م    20 کجا از عقل جا  د؟یآ یپس کجاست؟  گاهیو تفاهم
م    23 را آن راه جا   یخداوند و م   گاهیفهمد را .یآن داند 

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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28 : ا    گفت انسان به .      نکیو فهم      شر، از شدن دور و است حکمت خداوند از ترس
است.

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
34، 33: 119زبور .1

فرا   یا33 راه ب     ضیخداوند من به را خواهم.        اموزیخود حفظ آخر تا را آن من و
کرد.

شر    34 تا کن درک .        عتیمرا خود     قلب تمام با را آن من بله، دارم نگاه را تو
.تیرعا کرد   خواهم

ها   .2 المثل 7-1: 2ضرب

م  1 اگر بپذ   یخواه یپسرم، مرا کن       یریسخنان پنهان خود نزد مرا احکام .یو
متما      2 خرد به را خود گوش .یكن لیتا آور         بكار عقل به را خود دل و
فر     ،یآر3 دانش از پس صدا  یبزن ادیاگر برا  تیو کن   یرا بلند .یفهم
م     4 نقره مانند را او گنج     ییجویاگر مانند را او .ییجویم یمخف ینههایو

خواه     5 درک را خداوند ترس خواه      یآنگاه را خدا معرفت و .افتی یکرد

م   رایز6 حکمت ب        دهدیخداوند فهم و دانش او دهان از .دیRRRRآیم رونیو

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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سالم  7 حکمت برا  یاو م   یرا قرار برا  دهدیعادالن م   یآنان یو راست روندیکه
. است  سپر

؛(به  )12-9، 7-5،:( به )3: 3پادشاهان  3.1
سل 3 فرا        مانیو اساس بر و داشت دوست را رفتار   ضیخداوند داود پدرش

.کردیم

سل     5 به شبانه جبعون در : مانیخداوند چه        گفت خدا و شد ظاهر خواب در
.یزیچ داد     خواهم تو به

سل 6 :       مانیو بزرگ  رحمت داوود، پدرم خود، غالم به داد  یگفت چنانکه ،ینشان
راست     به تو حضور راست    یدر و عدالت م     یو سلوک تو با ا.  کردیدل نیو

برا   یمهربان را داشت   یبزرگ نگه پسر  یاو کرد    یکه عطا او او    یبه تخت بر تا
.ند،یبنش امروز   مانند

ا  7 اکنون خدا  یو جا       یخداوند، به را خود غالم تو به   یRمن، داوود پدرم
کوچک    ،یا دهیبرگز یپادشاه کودک من نم   یو و ب   یهستم چگونه رونیدانم

.ایبروم  شوم   وارد
دل    9 خود بنده به داور      میفه یپس را قومت تا کن را      یعطا بد و خوب تا کند

.صیRRRRتشخ کس  رایز دهم  ا  یم یچه کند؟      نیتواند قضاوت را تو بزرگ قوم
ا 10 سل       نیRو که کرد خشنود را خداوند پرس  نیا مانیسخن .دیرا
11 : ز     گفت او به خدا ا  رایو خواست  نیRتو طوالن   یرا عمر نخواست   یو خود نه .یاز

ا     یبرا کرده طلب ثروت ا       یخود خواسته را دشمنانت جان نه یبرا اما .یو
خواستها     صیتشخ فهم خود از .یقضاوت

:نکیا12 کردم       عمل تو گفته طبق قلب    نکیا من تو به فه   یمن و .میRRRبخش میدانا

5-1: 11 ایاشع.4
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ساقه   1 از ا     رونیب یا لهیم یسیو شاخه و آمد ر  یخواهد او یها شهیاز
رو  .دییخواهد

خرد،          2 و حکمت روح نشست، خواهد او بر خداوند روح و   و مشورت روح
. خداوند       از ترس و دانش روح قدرت،

داور              3 خود چشمان حسب بر و ساخت خواهد دانا خداوند ترس در را او یو
شن      حسب بر و کرد .یگوشها دنینخواهد کرد     نخواهد مالمت خود

فق 4 داور    رانیاما عدالت به برا    یرا و کرد زم  یخواهد انصاف  نیفروتنان به
عصا     خیتوب با و کرد زم   یخواهد خود لبها       نیدهان نفس با و زد خواهد یرا

شر  .رانیخود کشت    خواهد را
وفادار      5 و او کمر کمربند عدالت، .یو بود      خواهد او افسار کمربند

(1به ( )یسیع )1: 2 یمت.5
ب  یسیع1 ه   هیRRRهودیلحم  تیدر روزگار .سیرودیدر شد    متولد پادشاه

،( به  )43-40: 2لوقا .6 52، 47، 46؛
قو       40 روح در و کرد رشد کودک ف        یو و شد پر حکمت از و او   ضیشد بر خدا

بود.
ع     نیوالد41 در سال هر اورشل   دیاو به .رفتندیم میفصح

ع       42 رسم طبق شد، ساله دوازده چون اورشل  دیو .میبه رفتند 
ا  43 چون پا  امیو ع   د،یرس انیبه بازگشت، اورشل   یسیدر در .میطفل ماند 
معبد            46 در را او روز سه از پس که شد واقع م   افتندیRRRRو در پزشکان انیکه

م         گوش آنها به دو هر و بود م      ینشسته سؤال آنها از و .یداد کرد 
کسان  47 همه شن    یو را او .دندیکه شدند         زده شگفت او پاسخ و درک از

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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ع 52 فزون           یسیو انسان و خدا نعمت بر و قامت و حکمت .افتی یدر

28-22: 12 یمت.7

ش  22 شخص شفا             یپرست طانیآنگاه را او و بود الل و کور که آوردند او نزد را
ا  به داد. م      یگونه هم گنگ و کور م    یکه هم و .دید یگفت

: عیجم23 آ      گفتند و کردند تعجب ن   نیا ایقوم داود ست؟یپسر
فر  24 چون شن  نیا انیسیاما : دند،یرا ا  ش  نیگفتند ب  نیاطیشخص رونیرا

بهوس  کندینم ام  لهیمگر .نیاطیش ریبلزبوب،
: » یسیع25 پادشاه         هر گفت آنها به و دانست را آنها خود    یافکار ضد بر که

و  میتقس .    یم رانیشود شهر  هر و ا  ایشود تقس     یخانه خود برابر در میکه
پا  .داریشود، ماند   نخواهد

26 . پس             است شده متفرق خود ضد بر كند، بيرون را شيطان شيطان اگر و
ماند؟    یپادشاه خواهد چگونه او

وس    27 به من اگر ش  لهیو ب  نیاطیبعلزبوب به    یم رونیرا شما فرزندان کنم،
کس  لهیوس ب   یچه را .یم رونیآنها بود        خواهند شما قضاوت آنها پس کنند؟

ش   28 من اگر وس   نیاطیاما به ب   لهیرا خدا پادشاه  رونیروح شما   یکنم، نزد خدا
. آمد  خواهد

( 9: 2 انسینتیکور 8.1 ( ، 12، 10مانند
چ...    9 است، مکتوب برا    ییزهایچنانکه خدا که کرده    یرا آماده او دوستداران

ند   چشم نشن   دهیRاست، گوش .دهیو است         نشده وارد انسان قلب به و است
وس     10 به را آنها خدا ز        لهیاما است، کرده آشکار ما بر خود همه  رایروح روح

بررس  زیچ آر  یم یرا .قیعم یزهایچ ،یکند، را   خدا

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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نگرفت    12 را جهان روح روح  م،یاکنون در     یبلکه خداست، از که .میکرد افتیرا
بتوان  را     ییزهایچ میتا طور به که شده       گانیرا داده ما به خدا جانب از

بدان  .میاست،

5: 2ها  ییایپیلیف.9
مس       نیا5 در که باشد شما در :زین یسیع حیفکر بود 

بهداشت   و علم
24-14،( 1به  )6-8 : 1.275

اله    علم شروع چ      نیا ینقطه همه روح، خدا، که ه   زیاست و و  چیاست قدرت
د  .یگریعقل ندارد   وجود

هست    همه حکمت، هوش، . ،یجاودانگ ،یجوهر، ا       خداست آن از معلول و نهایعلت
ابد    مظاهر اوست، ال  یصفات . ،یاله یتناهیاصل ه  او   یحکمت چیعشق حکمت جز

ن  یقتیحق چیه. ستین داشتن  یعشق چیه ست،یدرست چیه ست،ین یدوست
زندگ  یا یزندگ خ  ست،ین یریخ چیه. ستین یاله یجز عط   یریاما خدا یم اکه
کند.

معنو     ،یاله عهیمابعدالطب درک به که نشان      یهمانطور وضوح به است، شده نازل
دانا              یم حضور، جا همه مطلق، قادر خدا، ذهن، و است، ذهن همه که مطلق، یدهد
.  یعنی ا        از است علم همه حضور، همه قدرت، واقع    نیهمه در همه یتجل تیرو

. هستند  ذهن
2.591 : 16-20

من،    تنها اله      ایذهن اصل روح، روح، تنها زندگ  ،یما؛ .قت،یحق ،یجوهر، عشق 
اله        گانه؛ی یخدا اصل بلکه است، انسان در آنچه ب    ییخدا ای ینه انسان که انیاست

 . خدا     است آن کامل و م   ییکامل طرح ترس   یکه اما .ینم میکند شود 
3.204 :27- ) 29به )

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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نم...     هرگز علم ذهن     یدر انسان که گفت و     یتوان دارد خود به مخصوص
.زیمتما است    خداوند از

4.478 :14-17 ،20-26

آ -  م   ایسوال فکر م     یمغز احساس اعصاب و آ   یکند و وجود    ایکنند هوش ماده در
دارد؟

فان. -        پاسخ انسان و باشد راست خدا اگر . ...   ینه، م   هوش چگونه باشد یدروغگو
حال       در شود ساکن ماده در غ   یتواند ماده ها    رهوشمندیکه لوب و نم  یاست یمغز

نم     ماده کنند؟ فکر کارکردها  یتوانند .  یتواند م     خطا دهد انجام را :دیگو یذهن
  " ا"   اما هستم انسان فان  نیمن به   یباور واقع  دورو .     تیاز هر  انتها، تا ابتدا از است

فان  باورها   یآنچه از تشک  یماد یاست چ     لیانسان نه و است .یگرید زیشده
5.2 :23 - ) است )   هوش 25خدا

 . آ   است هوش نامتناه  میتوان یم ایخدا چ   یذهن از نکرده     یزیرا درک قبالً او که
کن   آگاه م؟یاست

6.151 :20-30

واقع    انسان کارکرد اله   یهر ذهن م  یتوسط .   یاداره قدرت  انسان ذهن یشود
ه    ایکشتن  یبرا و ندارد .  یکنترل چیدرمان اله     ذهن ندارد خدا انسان که یبر

آفر   را م      ریتصو د،یانسان حفظ را خود شباهت .    یو پل  سنت که همانطور کند
م  با         یاعالم و است مخالف خدا با انسان ذهن تعو  دیکند . قیبه آنچه  افتاد

اله     ذهن دارد، وجود ا  یواقعًا ا     دهیو در و است هست   نیآن کل هماهنگ یذهن،
  . مستق   راه است جاودانه بار  میو تصد  دنید ک،یو میتسل قت،یحق نیا قیو

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

7.206 :6-14

معنو  تیوال نیا . یحس اند       کند اداره را انسان که خطاکار، ،یماد شهیRRRاست
طر        از هم و بدن بر هم م      قیانسان عمل مضر طور به .یآن کند 

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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بد     اراده هر انجام به .  یقادر نم  هرگز ب  یاست ز    مارانیتواند دهد، شفا یدعا رایرا
  . حال  در است ام    - یستمکاران احساسات اعمال دعا  - مان،یا د،یکه یعشق

 . ا  است جا    نیصالحان به که م     یدعا اداره علم با ب  یحواس م   مارانیشود، شفا یرا
دهد.
8.315 :3-10

پدرم     "   نیا و من که ما استاد اله"    میRRRRهست یکیجمله از را ها  یمکتب اتیاو خاخام
      . برا  خدا از او بهتر درک کرد توب  یجدا .   خیآنها فقط  او م   کیبود را شناخت یذهن

ه  د   ییادعا چیو به .  یگرینسبت م  او جا     ینداشت به نفس که جسم، یدانست
ن         ذهن شر، و گناه ماده، و است د  ستند،یذهن ا   رکو از اله  نیاو و  ،یعلم کفر

برا    را عصر .یانزجار آورد     ارمغان به او
9.216 :11-18

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

. نیتام ا  م     نیکند هماهنگ را بدن .      یدرک غ  و مغز ها، استخوان اعصاب، رهیکند
جا   به م   یرا خدمتکار .     یارباب، قانون  تحت انسان اگر شود،  یاله ذهنکند اداره

تسل   او حق  یجاودان اتیح میبدن .قتیو است    عشق و
10.128 :11-19

ا     به آغشته انسان، معنو  نیذهن پذ  ،یدرک م  یم رتریانعطاف تواند یشود،
ب  حدود    یشتریRRRاستقامت تا باشد، م   یداشته خود کمتر    زدیگر یاز آرامش به یو

. ازین آگاه  توانا    یدارد رشد علم . ییاز فضا      انسان نهفته امکانات و را  یها فکر
م  ها     یگسترش انسان به و قلمر  یدسترس یفان یدهد و  عیRRRRوس یوهابه تر

م  .    یباالتر هوا  به را متفکر ب   یبوم یدهد از ت  نشیخود .یم ینیزبیو برد 

11.191 :4-13 ،16-20

آنجا  فان  ییاز ا   یکه از ب   نیRRRها که ب    کیاز  شیتوهم دارد، وجود کیاز  شیذهن
م         ظاهر خدا مثابه به انسان بردارند، دست ا   یخدا و ابد  نیشود آن  یانسان در

ه  ماد  چیشباهت نم   یعنصر شامل .یرا شود 

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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نظر  کیعنوان  به ماد  یاساس هست    ،یزندگ یو از نادرست معنو  ،یتصور و یاصل
اند   یاله بر م   شهیانسان سر جا     "زندیانسان به را آن "ییو بود     خردسال کودک که
تولد   یحت-  معنو   ده،یا. کندیم تیهدا - دیجد ریپ کیبه حس آنچه   یبه و وجود

م  یزندگ .یشامل شود 

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

غ.    ستین از قبل ن   ریهوش خاموش .ستیهوش

12.180 :25-30

م     یوقت اداره خدا توسط هم   یانسان ذهن چ    شهیشود، همه که درک  زیحاضر را
م   یم انسان چ      یکند، همه خدا با که .   زیداند رس   راه تنها است ا  دنیممکن نیبه

ب   قتیحق که م   مارانیزنده، شفا اله     یرا ذهن علم در توسط   یدهد، که است
.میتعل یسیع حیمس است      شده داده نشان و

13.276 :1-11

خدا  قدرت    یداشتن واحد، ذهن ب   یواحد، که م   مارانیرا شفا آشکار دهد،یرا
ا  سازد،یم شفا   "      یگفتهها نیو را تو که هستم خداوند من مقدس، کتاب
فد"  " دهمیم من م"   افتهامی هیو تحقق اله   یهنگام. بخشدیرا احکام درک یکه
پا  یم م    یRها هیشوند، آشکار را آن     یمشارکت در که ذهن   یکنند، با ذهن ک
ن   گرید جنگ دارا   ست،یدر همه خدا،    کی یبلکه هستند، هوشمند،  کیروح منبع

" : ا     مقدس کتاب دستور با ده      نیمطابق قرار خود در را در.   دیذهن که شما
آفر."   دیبود زین یسیع حیمس و اله    دگاریانسان علم در و  یهمبستگ یاو دارند

واقع  چ   یشعور به .یزهایفقط است    آگاه خدا

14.231 :30-2

م       اداره خود خالق توسط که د    یانسان، عقل و ا  -    یگریشود، به استناد با نیندارد،
انج  چ  " لیجمله همه [      زیکه او   ]  بدون و است شده ساخته خدا کالم او توسط

" - یزیچ م    است نشده پ    یساخته گناه بر .روزیRRRRتواند شود 

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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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 Rشخصی 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

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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. 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
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