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2022 ، 16 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
یزندگ- موضوع

ژانو   ، .2022، 16 هییکشنبه

یزندگ — موضوع

: طالیی  16: 5 یمت متن

ن         دیبگذار" اعمال تا بدرخشد مردم برابر در شما بب   کینور را را    نندیشما شما پدر و
. دهند      استجالل آسمان در "که

: خواندن  18، 17: 1 عقوبیپاسخگو
15-11: 4 انیافسس

هد 17 هد   کوین هیهر هر م        یکامل هیو نازل نورها پدر از و باالست که  یاز شود
تغ  سا   یریپذ ریینه نه .هیو اوست    نزد عطف

پد         18 حق کالم با را ما خود خواست به نوع    دیاو ما تا ثمره نیاول یآورد
باش   او .میمخلوقات

برخ  11 او .  یو برخ    و داد رسوالن برخ;  امبرانیپ یاز برخ;  نیمبشر یو ،یو
.شانیکش معلمان   و

مقدس   یبرا12 شدن برا   یبرا ن،یکامل خدمت، مس   یکار بدن :حیساختن

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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زمان 13 ا      یتا وحدت با ما همه به      مانیکه خدا پسر شناخت کامل  کیو انسان
مس        کمال قامت و قد اندازه به .مییایب حیو

ا 14 د  نیاز ا    مینخواه یفرزندان گریپس به که شده      نیبود پرتاب سو آن و سو
آموزها     باد هر با تدب  یو ح   ریبا و کم   یلهگریانسانها در تا نندینشیم نیکه

.بیفر دهند 
حق  15 گفتن چ       قتیاما همه در است ممکن عشق، سر      زیدر که کند، رشد او در

حت  .حیمس یاست،

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
ها   .1 المثل 28: 12ضرب

.      یزندگ28 ن     مرگ آن راه در و است حق راه .ستیدر

11، 6، 5: 16زبور .2

بخش 5 م  یخداوند .      راثیاز م     حفظ را من سهم تو است من جام .یکن یو
ها   6 مکان در .   ریدلپذ یخطوط م     من بله، است افتاده من .یخوب راثیبر دارم 

زندگ 11 خواه     یراه نشان من به .     یرا خوش  تو راست دست در ابداالباد   یداد تا ها
است.

19-16، 9، 6-1: 38 ایاشع.3

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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حزق   1 روزها آن ب    ایدر مرگ حد .  ماریتا اشع  و آمد     ینب ایبود او نزد آموز پسر
  : چن    خداوند گفت او به ز:      دیگویم نیو کن مرتب را خود یخواه رایخانه

نخواه    زنده و .یمرد شد 
حزق 2 سو    یرو ایآنگاه به را دعا      وارید یخود خداوند درگاه به و برگرداند

کرد.
3 : ا  گفت به    یو اکنون راست       اوریب ادیخداوند، به تو حضور در چگونه و یکه

دل  ن           یبا تو نظر در که را آنچه و کردم رفتار . کویکامل و    دادم انجام بود
گر   ایحزق شدت .هی]]]]به کرد 

اشع    4 به خداوند کالم :ایآنگاه گفت     و شد نازل
حزق   5 به و :  ایبرو خدا  خداوند، چن   یبگو داوود، را  یدعا: دیگویم نیپدرت تو

د   یاشکها دم،یشن را روزها    نک،یا دم،یتو به سال .یپانزده افزود    خواهم تو
ا   6 و تو ا            نی]]]و از و داد خواهم نجات آشور پادشاه دست از را شهر نیشهر

. کرد   خواهم دفاع
حزق 9 ب  یهنگام هودا،یپادشاه  ا،ینوشته ب    ماریکه از و :افتیشفا  یماریبود

ا   16 به مردم ح   یم یزندگ زهایچ نیخداوندا، و ا     اتیکنند، همه در من نیروح
.زهایچ است 

تلخ  یبرا نک،یا17 گودال          یدی]شد یصلح، از را من روح عشق با تو اما داشتم،
داد   نجات انداخت       رایز ،یفساد خود سر پشت مرا گناهان .یهمه

نم  رایز18 ستا    یقبر را تو نم   شی]تواند مرگ بگ     یکند، جشن را تو رد،یتواند
م     یکسان فرو گودال در نم  یکه حق   یروند به ام  قتیتوانند .دواریتو باشند 

ستا    19 را تو زنده، م      شیزنده، امروز من چنانکه کرد، .یخواهد به پدر کنم 
حق  .قتیفرزندان کرد      خواهد آشکار را تو
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42-36: 9اعمال .4

تاب   یشاگرد افایدر 36 نام .تایبه تفس  که بود  دورکاسم    ریدر آن :ندیگو یبه
کارها    نیا از پر ها   کین یزن صدقه م    ییو انجام که .یبود داد 

مر        37 او که شد واقع روزها آن در .ضیو مرد    و در      پس شد را او او، شستن از
باال  .ییاتاق گذاشتند 

ل  38 چون نزد  دایو شن    افای یکیدر شاگردان و پطرسدر    دهیبود که بودند
آنها               نزد آمدن در که خواستند او از و فرستادند او نزد مرد دو آنجاست،

. نکند  معطل
39 . هنگام       رفت آنها با و برخاست باال        یسپسپطرس اتاق به را او آمد، او که

ب    همه و ا     وهیآوردند او کنار در گر   ستادهیزنان و لباس   یم هیبودند و کردند
ها    جامه و م         ییها نشان بود ساخته آنها با دورکا که .یرا دادند 

ب    40 را پطرسهمه .      رونیاما بدن        سمت به را او و کرد دعا و زد زانو و آورد
 : طب   گفت و را.          زیبرخ تایبرگرداند پطرس چون و کرد باز را خود چشمان و

.د،ید برخاست 
مقدس             41 چون و کرد بلند را او و داد او به را دستش ب  نیو خواند،  وهزنانیو را

. کرد     حاضر زنده را او
تمام   42 در .  اپایو بس   و بود ا   یاریمعروف خداوند .مانیبه آوردند 

7-1: 4 انیافسس.5
زندان   1 که خواهشم      یپسمن شما از هستم، شا   یخداوند که یستگی]کنم

ا      یفراز شده خوانده آن به کن  د،یکه .دیرفتار
فروتن  2 کمال فروتن  یبا شک    ،یو و صبر با    ،ییبایبا عشق م  گریکدیدر یمدارا

کنند.
برا 3 پ     یتالش در روح وحدت .وندیحفظ صلح 
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و   کی4 در       کیبدن شما که همانطور است، خوانده   دیام کیروح خود دعوت
ا  .دیشده

د،یتعم کی مان،یا کیپروردگار،  کی5
طر          گانهی یخدا6 از و همه، از باالتر که همه، پدر .قیو شماست      همه در و همه،
هر   7 به ف   کیاما ما عطا   ضیاز اندازه .حیمس یبه است    شده داده

( - 12: 2 انیپیلیف.6 16کار )
برا...     12 لرز و ترس کن    یبا تالش خود .دینجات
م      نیا رایز13 عمل شما در که بخواه   کندیخداست هم رضا    دیتا به هم تیو

کن   عمل .دیاو
ده         14 انجام مشاجره و زدن غر بدون را کارها :دیهمه
ب 15 ب  بیعیتا خدا،  یا د،یباش آزاریو قوم انیم در سرزنش، بدون فرزندان

منحرف   و م   یکجرو در چراغ   انیکه همچون م   یآنها جهان .دیدرخشیدر
زندگ  16 کلمه مس    ؛یحفظ روز در ب   یشاد حیتا که و دهامیدو هودهیکنم
.هودهیب نکردهام   تالش

10-7: 1 یموتیت 7.2

.         رایز 7 از        و عشق، از و قدرت، از اما است نداده ترس روح ما به ذهن کی]خدا
سالم.

اس            8 من از نه و مکن شرم ما پروردگار شهادت از .ریپس حسب   اما او  بر تو
انج     مصائب در خدا .کیشر لیقدرت باش 
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ما،                 9 اعمال اساس بر نه مقدسخواند، دعوت با را ما و داد نجات را ما که او
ف      و اساسهدف بر مس    ضیبلکه در که جهان    یسیع حیخود شروع از قبل

شد،    عطا ما به
ع       10 ما دهنده نجات ظهور با اکنون آشکار      حیمس یسیاما کرده لغو را مرگ که

جاودانگ  یزندگ و شود، یم طر   یو از :لیانج قیرا است    کرده آشکار

14: 22مکاشفه .8
م         14 انجام را او احکام که آنان حال به درختح     یخوشا حق تا را اتیدهند

. شوند          وارد شهر به ها دروازه از و باشند داشته

28 :8 انیروم.9

م   28 ما چ   میدان یو همه برا       یبرا زیکه دارند، دوست را خدا که که یکسان یآنها
جهتخ            در هم با اند، شده خوانده او اساسهدف .ریبر است 

بهداشت   و علم
(،1به  )12( - یزندگ )11 : 1.200
ا    یزندگ انسان و خداست دهیخداست
2.63 :5-11

 . ز      است روح فرزند انسان علم، تشک         با،یدر را او نسب و اصل پاک و یم لی]]]خوب
فان.     مانند او منشأ غر   یدهد در ن  یب زهیها شرا    ست،یرحمانه از نه از  یماد طیو قبل

م    دنیرس هوشعبور .   یبه اول  منبع روح غا  هیکند .  ییو پدر   خدا اوست وجود
زندگ   و .یاوست اوست    وجود قانون

3.202 : 3-5 ،17-23
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علم  ب  یوحدت با      نیکه دارد وجود انسان و زندگ   دیخدا عمل و  جادیا یدر شود
با   خدا جهان   دیاراده طور .یبه شود   انجام

جا   یارتی]]]]ز یروزها به زم        یما بر خدا ملکوت آمدن با شدن برابر  ن،یکم چند
 . ز  شد راست  رایخواهد جا  نیراه زندگ   یبه به تجربه   یم یمنته یمرگ و شود

ظرف     ینیزم و خطا بودن حق  یها تیمحدود م   قتینامحدود آشکار که  یرا کند
زم         تمام بر تسلط انسان به خداوند آن .یم نیدر دهد 

4.516 : 4-12

ح  حق  ات،یجوهر، الوه    قتیهوش، که عشق تشک  تیو توسط دهند،یم لیرا
منعکسم    او هنگام.  شوندیخلقت حواسجسمان     یو نادرست شهادت تابع  یکه را

کن  قیحقا واقع   هیتشب نیا م،یعلم بازتاب خواه     یو جا همه در .دی]]]]د میرا

چ  خداوند م     زی]]]]همه خود مثابه به . یرا زندگ  هست  یسازد شود، یمنعکسم  یدر
ن     قتیحق در خدا صداقت، م         ،یکی]]]]در آنها به را خود دوام آرامشو .یکه بخشد 

5.487 :3-12

زندگ   یب یزندگ است غا   یمرگ و طر      تی]]]]مبدأ از هرگز که است به  قیانسان مرگ
نم  مس      د،یآیدست در نهادن گام با مرگ       قت،یحق ریبلکه که آن از بعد و قبل
م   شود،یم دهینام دست د  تیحی]]]]مس. دیآیبه شن  دنی]در از شتریب یمعنو دنیو
.  یماد تمر  در دا    شیب یذهن یقوا یدائم نیاست دست از وجود   دناز علم آنها،

نم.   آنها حال     یدارد در شوند، گم باق   یتوانند ذهن .  یم یکه ا  درک امر نیماند
پ  ناب  شیقرنها ناشنوا  انینایبه شگفت  دیبخش ییشنوا انیو خواهد   یو تکرار را

کرد.
6.376 :10-16

ب  م    یناتوان ماری]]]]به اعالم شما م       دیکنیکه تلف را او خون مصرف دیبا د،یکنیبا
زندگ     هرگز خون که نم   دهدینم یگفت هرگز ب    تواندیو از را زندگ  - نیآن یببرد

زندگ    و است جاودانگ  یروح .    زهیانگ کیدر  شتریب یو از   کن، عمل و است خوب
خون  رگها      یتمام در حال به تا حس   یجار یفان یکه و زندگ  یجسمان یشده یاز

شب  .یساز هیرا است   کرده

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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8
صفحه

2022 ، 16 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
یزندگ – موضوع

7.550 : 15-24

خطا   یخطا در منعکسم   یفکر .      یعمل ماد  عنوان به وجود مستمر تفکر و یشود
پا -     یجسمان و آغاز عنوان مراحل         انیبه عنوان به انحالل و زوال تولد، با و
زندگ   - لیتشک آن معنو  یواقع یدهنده م   یو پنهان م    یرا باعث و که  یکند شود
.  اریمع زندگ      اگر شود دنبال غبار در شروع  یما بزرگ     ینقطه پسمن باشد، داشته

.      کیهستم  م   نشان مقدس کتاب که همانطور است زندگ   یافسانه اگر خدا یدهد،
زندگ   پس .    تینها یب ست،ین ینیجن یباشد، ا  محفظه مرغ تخم رممکنیغ یاست

.یتیید یبرا است 

8.260 : 13-7

دست   امکان خوب   یابیعلم همه م   هایبه آشکار کار     کندیرا به را انسانها و
ب             اندازدیم اما کنند، کشف است داده انجام قبالً خدا که را آنچه به یاعتمادیتا

برا  ییتوانا خوب    یخود آوردن دست نتا       یبه آوردن دست به و نظر جیمورد
آزما     اغلب باالتر و مخت   ی]بالها شیبهتر را تضم    کندیم لفرد را شکست نیو

.کندیم ابتدا.   در

ها  دهیا دیبا یفان یها انسان تغ   یآل را الگوها   رییخود تا بهبود   یدهند را خود
ب.   بدن ب   ماریبخشند افکار . افتهیتکامل  ماریاز ب  ناش   یماریب ،یماریاست مرگ یو

  . گرا   حس ترساست ف  طی]]]شرا ییاز اخالق  یکیزی]]]]بد ا  یو .یم جادی]]]]را کند 

گرا   یخودخواه نفس فان   ییو ذهن افکار  یدر هم  یبا تکرار    شهیکه فرد خود در
لذت           یم انتظار با و بدن، مورد در گفتگو با دائم  ایشوند، ترب   یدرد آن یم تیاز

ا.   و ق   نیشود به معنو  متی]]]]آموزش م  یرشد .    یتمام در  را فکر اگر شود
را   ریفناناپذ تیماه دیبا م،ینیبچ یفان یلباسها بده  ازخود .میدست

کن     ی]برا اگر نگاه بدن به م   م،یلذت را م    ،یزندگ یبرا. میابی]]] یدرد را مرگ یما
پ    قت،یحق یبرا. میابی را خطا را      یبرا. میکن یم دایما ماده آن، مخالف ما روح،
ا.  میابی یم کن    نیحاال معکوس را حق.    دیعمل به بدن عشق،   قتیاز یعنیو

خوشبخت   همه جاودانگ  یهماهنگ ،یاصل کن  یو چ.    دینگاه به را یزهایفکر

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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واقع   دار،یپا و دار   یخوب نگه ا   د،یاستوار شما اشغال    نهایو تناسب به را
خواه      وارد خود تجربه در .دیافکارتان کرد 

9.289 :1-6

زندگ    قتیحق شده داده .  یابد ینشان فان  انسان نم  یاست آوارها   یهرگز از یتواند
ا  یموقت ب   مانیخطا، گناه، برخ   یماریبه مرگ ا  زد،یو خدا  ردیبگ ادی نکهیمگر که
زندگ  . یتنها ا  زندگ   نیاست که با      یباور است بدن در احساس آنچه   دیو درک با

تصو     عنوان به را م  ریانسان غلب  یخدا .هسازد کرد 

10.324 :7-18

زمان  هماهنگ  یتا جاودانگ  یکه ا     یو به نشود، آشکارتر دست  یواقع دهیانسان خدا
حق.              میابیینم خواه کرد، منعکسخواهد است حاکم آن بر که را آنچه بدن قتیو

درک   ایباشد  روح   ایخطا، . ایباور، بنابرا  در "        نیماده و کن آشنا او با را خود اکنون
  ". هوش  مراقب، باش هوش  اریآرامش مستق.  دیباش اریو بار  میراه که  کیو است

ا   درک زندگ    رسدیم نیبه تنها خداوند . یکه ا  در     یجنگ نیاست که جسم، با است
با  ب   دیآن گناه، ا     یماریبر در چه مرگ، کن      ای نجایو غلبه آن، از پس مطمئنًا، - م،یچه

ا   از روح،    میبتوان نکهیقبل هدف برس   یزندگ ایبه خدا .میدر
11.249 :1-11

بپذ   دییایب را نظر  م،یریعلم شهادتحس   یمبتن یها هیهمه بگذار   یبر کنار م،یرا
ها   مدل ها    یاز آرمان بردار  یواه یناقصو بنابرا.  می]دست ده  نیو ما دیاجازه

آن    کیخدا،  کی و باش   یکیذهن، داشته الگوها  م،یکامل را  یبرتر یکه خود
.یم دیتول کند 

. نر"     " ب   شود ظاهر خدا خلقت ماده کن    یاله یانرژ دییایو احساس را را  م،یروح ما
زندگ  ه   یم دیجد یبه و ماد  یفان یروین چیبرد نم  یو به   میشناس یرا قادر که

  . ا   از باشد کردن ها   " نینابود قدرت تابع " یکه اله  خوشحال م،یهست یموجود
واقع.  میباش .  نیچن یهست یعلم نظر  هر زندگ  یگرید هیاست خدا، ای یدرباره
ا   زیآم نیتوه اسطوره .یو است 

12.496 :9-19
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با   ما زندگ  میریبگ ادی دیهمه .   یکه بپرس  خود از زندگ  ایآ: دیخداست یا یمن
خ    به که آ  یم کینزد یعال ریدارم شفابخشحق    ایشود؟ قدرت را   قتیمن عشق و

م  چن   ینشان اگر .نیدهم؟     " شد    "   خواهد تر روشن کامل روز تا راه آنگاه است،
برا        خدا درک که را آنچه شما م    یثمرات ارمغان به .یانسان کرد     خواهد ثابت آورد

باش      نیا شهیهم داشته نظر در را ا -  دیفکر القدسو   ،یروحان دهیا نیکه روح
م      حیمس قادر را شما که اطم    یاست با تا اساس     ،یعلم نانیسازد بر را شفا قانون

اله  دربرگ      یاصل و نهفته، نهفته، عشق، حقا  رندهیآن، ده  ق،یتمام .دینشان

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 شخصی] 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
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                  ، مشاوره ، محکومیت ، قضاوت ، پیشگویی از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا و
. خالصشوند      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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