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2022 ، 23 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
صداقت- موضوع

ژانو   ، .2022، 23 هییکشنبه

صداقت — موضوع

: طالیی  18: 1 عقوبی متن

راست"         کالم با را ما خود خواست به نوع     دیآفر یاو به را ما ثمره نیاول یتا
باش   او ."میمخلوقات

: خواندن  6، 3-1: 1زبور پاسخگو
14-12: 92زبور 
86:11زبور 

کس   1 حال به نم      یخوشا راه ستمکاران مشورت به گناهکاران    رودیکه راه در و
نم      ستدیاینم کنندگان تمسخر مسند بر .ندینشیو

شر    2 در او لذت شر     عتیاما در و است م     عتیخداوند روز و شب .شدیاند یاو

نهرها        3 کنار در شده کاشته درخت مانند او م     یو که بود خواهد را  وهیآب خود
م    خود فصل .   یدر ن  او برگ کار      زیدهد هر و شد نخواهد انجام  یپژمرده که

خواهد    رونق .افتیدهد

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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م     رایز6 را صالحان راه .یخداوند داند 
خواهد             12 رشد لبنان در سرو مانند و کرد خواهد رشد خرما درخت مانند عادل

کرد.
م      ییآنها13 کاشته خداوند خانه در خدا   شوندیکه صحن شکوفا  یدر ما

. شد  خواهند
پ   14 در هنوز .وهیم یریآنها       . شد   خواهند شکوفا و چاق آنها داد خواهند
ب       یا11 من به را خود راه حق.   اموزیخداوند در .قتیمن زد     خواهم قدم تو

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
11-8،( ،3به  )3، 1: 55 ایاشع.1

ب       یا1 آب به است تشنه که . دییایهر ب      ندارد پول که هر و دیبخر د،ییایو
ش   ا،یب ،یآر. دیبخور و ق      ریشراب بدون و پول بدون .متیرا بخر 

متما   3 را خود ب     لیPگوش من نزد و .    ا،یکن تو       با من و شود زنده تو جان تا بشنو
ابد  بست،  یعهد خواهم

م 8 راهها       دیگویخداوند و شما افکار من افکار راهها  یکه ن  یشما .ستندیمن

زم     رایز9 از آسمانها که راهها   نیهمانطور است ن  یباالتر راهها  زیمن و  یاز شما
. است       باالتر شما افکار از من افکار
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م        رایز10 آسمان از برف و باران که نم     باردیهمانطور باز آنجا به بلکه گردد،یو
س  نیزم م    کندیم رابیرا را آن م   باراندیو جوانه نان     دهدیو و افشان بذر تا

. بدهد   خورنده به
ن  11 من ب      نیچن زیکالم دهانم از که بود باز   هودهیب: دیآیم رونیخواهد من به

م        گردد،ینم انجام به بخواهم که را آنچه چ   رساندیبلکه در برا  یزیو آن یکه
. شد    خواهد موفق فرستادم

1: 13 یمت.2

ع   1 روز همان ب   یسیدر خانه در     رونیاز کنار در و .ایرفت نشست 

15-11، 8-4: 8لوقا .3

بس   4 مردم چون َمَثل             اریو به آمدند، او نزد شهر هر از و شدند جمع هم یدور
گفت:

:رونیب یکاشتن5 بکارد       را خود بذر تا ح  و رفت مقدار  نیدر کنار  یکاشت، در
  . پا  و افتاد .مالیراه خوردند        را آن آسمان پرندگان و شد

برخ 6 .    یو ا    محض به و افتاد صخره ز    دهییرو نکهیبر شد، خشک رایشد،
. نداشت  رطوبت

برخ 7 م  یو .     انیدر رو   آن با خارها و افتاد .دندییخارها کردند      خفه را آن و
د 8 زم  یگریو م         نیبر برابر صد و شد سبز و افتاد .   وهیخوب ا  چون و نیداد

فر    گفت، را :   ادیسخنان برا  که هر .دنیشن یزد بشنود    دارد، گوش
ا  11 مثل :نیPحاال .بذر است  خداست   کالم
کسان      یکسان12 هستند راه کنار در م   یکه که .  یهستند ش  سپس یم طانیPPPشنوند

دلها     دیPPPPآ از را کالم ا    یم شانیو مبادا تا نجات   اورندیب مانیبرد .ابندیو
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رو 13 م     یآنها چون که هستند شاد     یصخره با را کالم ا.  رندیپذ یم یشنوند نهایو
مدت   شهیر که م      یم مانیا یندارند وسوسه وقت در و .یآورند افتند 

آنها 14 م   ییو در شن       انیکه چون که هستند آنها افتادند، رونیب دندیخارها
خوش       روندیم و غنا و غم در م  یزندگ نیا یهایو ه  شوندیخفه چیو
نم   یوهایم کمال .رسندیبه

آنها 15 زم   ییاما در کسان  کوین نیکه دل    یهستند، با که ن   یهستند و کو،یصادق
شن   از م     دنیپس نگاه را آن شک      یکالم، و صبر با و یم وهیم ییبایدارند

دهند.

35-31: 13 یمت.4

د 31 ب  یبرا یگریPPPَمَثل که      ملکوت گفتن کرد، انیآنها است خردل دانه مانند آسمان
.یمرد کاشت         خود مزرعه در و برداشت را آن

کوچکتر    32 دانهها همه از گ       نیکه از کرد، رشد چون اما بزرگتر اهانیPPPPاست،
م    درخت و طور  شود،یاست م    یبه آسمان پرندگان شاخهها   ندیآیکه در یPو

م   اقامت .کنندیآن

د 33 .    یبرا یگریمثل خم   مانند آسمان ملکوت گفت زن   یPا هیPPPما ریآنها که یاست
پ       سه در و گرفت را ا     مانهیآن تا کرد پنهان خم   نکهیآرد آن .هیما ریتمام شد 

ا 34 ع  زهایچ نیهمه تمث  یسیرا .لیPPPPبا گفت    مردم :و به نگفت      آنها به مثل بدون
نب   35 توسط آنچه تحقق    یتا شده م  ابدیگفته َمَثل:     دیگویکه به را خود دهان

ب  ییزهایچ من .میPPPگشایم مخفP       انیرا جهان آغاز از که کرد مانده یخواهم
است.

6، 2، 1: 9لوقا .5
همه                1 بر تا داد قدرت و قدرت آنها به و کرد جمع را خود شاگرد دوازده سپس

شفا  نیاطیش .هایماریب یو
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پادشاه     2 تا فرستاد را آنها ب      یو و دهند بشارت را .مارانیخدا دهند    شفا را
انج        6 و رفتند شهرها در و رفتند آنها شفا        لیو را جا همه و کردند موعظه را

دادند.

( 6: 9 انسینتیکور 6.2 ( ، ( 7او  ( ، ؛ ( 10، 8به  ( ، ؛ 11به
ن      6 درو کم کاشت، کم که .     زیهر بکارد،   سخاوتمندانه که هر و کرد خواهد

ن  .زیسخاوتمندانه کرد    خواهد درو
م         7 اراده خود دل در که طور آن کس .یهر بدهد    پس کند،
ز           8 شما به نسبت را فضل همه که است قادر خداوند .   ادیو که  شما تا کند

چ   شهیهم همه هست  زیدر ن   یبرا د،یبسنده کار داشته یفراوان کویهر
.دیباش

م      10 خدمت را افشانده بذر آنکه برا   یحال هم م   یغذا یکند، نان هم   یشما و دهد
ز      را شما شده کاشته ز       یم ادیبذر را شما عدالت ثمره و .یم ادیکند کند 

چ    یغن11 هر از طر      زیشدن از که فضل، تمام شکرگزار   قیبه باعث م  یما یخدا
شود.

15،( 1به ) 14-11: 2 پطرس 7.1

م   زان،یعز 11 شما غر  خواهمیاز نفسان     بانیPPPPکه شهوات از زائران، روح   یو با که
م  .دیزیبپره کنند،یجنگ

م    یگفتوگو 12 در را ده   انیPPPPهودیریغ انیخود انجام حال   دیصادقانه در یتا
عل   آنها م   هیکه بدکار ن   ند،یگویشما اعمال د    کیبا خواهند که را  د،یPشما خدا
د   روز .حیتسب داریدر کنند 

تسل     13 خداوند خاطر به را کن    میPPPPخود انسان احکام برا  د،یهمه پادشاه، یخواه
. برتر   عنوان به
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6
صفحه

2022 ، 23 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
صداقت – موضوع

فرمانداران،  ای14 به
چن   رایز15 خدا کارها     نیاراده انجام با تا انسانها   یاست، جهل را  یخوب، نادان

کن  .دیخاموش

9، 8: 3پطرس  8.1
نها 8 باش  کی یهمگ ت،یدر باش   گریکدیبا  د،یفکر داشته مانند د،یشفقت

کن   محبت باش   د،یبرادران داشته باش  د،یترحم .دیمهربان
بد   یبد9 به جا   ای ،یرا به ; ینرده    : م  برکت برعکس اما سو   دیدانینرده به یکه

شدها   خوانده برکت  د،یآن ببر    یتا ارث به .دیرا

بهداشت   و علم
1.293 :28-31

مس  برتر  قتیحق یحیعلم هماهنگ  یو خ  تیPPPکل ،یجهان یآن، وجود   ریخدا، عدم و
م    آشکار را .یشر کند 

2.322 :31-5

رها   قتیحق یآرزو از . ییآسانتر فان      است خطا از خود به    یاز است ممکن ها
مس    علم درک نم   تیحیدنبال اما مس    یباشند، علم از را  قیحقا یحیتوانند وجود

برا   تالش . یبدون ا    کنند استخراج برا      نیآنها تالش از است عبارت هر  ینزاع ترک
آگاه     داشتن و خطا خ  یگرید ینوع .ریجز

3.4 :12-24) ؛ )  به
هم  دعا   یبرا یشگیمبارزه بودن، . یب یخوب انگ   است برکات   یزههایPPPPوقفه در یآن

م    ارمغان به م  آورندیکه حت  یینعمتها - شودیآشکار کلمات   یکه با اگر
شا  قیتصد یدنیشن برا   یستگینشوند، را تأ    کیشر یما عشق در دییشدن

.کنندیم

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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باش         نیا صرف داشته دوست را خدا است ممکن که باعث  میدرخواست هرگز
بدار      ینم دوست را او که اشت.  میشود در        اقیاما که بودن، تر مقدس و بهتر به

برا     یاریهوش تالش در و ب  یروزانه شود، یم انیب یاله تیشخص شتریجذب
م     نو از را زمان   یما تا ب     یسازد او شباهت در شینما قیطر ازما.  میشو داریکه

مس   یاله تیماه علم .میرس یم تیحیبه

4.323 :13-16

ب  یبرا با  شتر،یدرک م     دیما قبالً که را با.  میکن یعمل م،یدان یآنچه خاطر  دیما به
باش  حق  میداشته زمان          یزمان قتیکه تا خوب و شود، درک که است اثبات یقابل

نم     درک نشود اثبات .یکه شود 
5.361 :23-30)  ( ، به

اله     علم از انسان با     ،یبرداشت باشد، محدود چند علم   حیصح دیPهر تا باشد
  . ا      جوانه باشد اثبات معرض در و حق  یباشد ملکوت    ،ینامتناه قتیاز در چند هر

ام  رو  دیآسمان زمان    نیPPPPکمتر نیزم یبرتر تا اما برا     یاست، را خاک خداوند یکه
 . چ        شد خواهد ناسزا و مردود نکند، آماده م   یوقت هک یزیبذر شود وهیکاشته

م    بار به زمان  آورد،یجاودانه غن      یتنها را انسان شود، درک .کندیم یکه

6.272 :3-8

حق    درک از معنو  دیبا قت،یقبل . قتیحق یحس ا     آورد دست به تنها  نیرا حس
م  یزمان ب     یجذب صادق، ما که داشتن   یشود دوست حل  یخود، .میباش میPPPPو

ن  »    و صادق دل خاک .  دیبا کو«یدر غ    در شود کاشته ثمره  نیا ریبذر صورت،
نم   یادیز بار ز  یبه ش  رایآورد، طب  طونیعنصر ر    عتیدر را آن کن شهیانسان
.یم کند 

7.535 :1-5

حق  آر        قتیبذر درک، و باور و ضاللت بذر گزنه        ،یو و گندم ماده، بذر و روح بذر
م       جدا هم از زمان که م  یکیشود،  یهستند د   یسوزانده و . یم یگریشود در  شود

ها  .یبهشت یمکان است    شده جمع
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8.428 :8-12

ها      امانت از فکر انداختن ماد   نیدروغ یدور شواهد قیحقا نکهیا یبرا یو
ا  انینما یهست یمعنو بزرگ  نیشود، وس    یدستاورد به که از    لهیاست را باطل آن

جا  میبر یم نیب م   یو را .میده یحق

9.418 :5-11 ،20-32

حق  ا     قتیبه با بودن تضاد جوهر     نیدر جان، که م  ایخطا ماده   یهوش در تواند
بچسب  حق.     دیباشد، به صادقانه اعتقاد تأث     قتیبا از روشن درک ریو

قطع  ریخطاناپذ ر،یرناپذییتغ اله  یو کن  یعلم وفا.   دیدعا اگر نصف  یآنگاه تو
دعا  مر  تیصدق م   ضیباشد، شفا .یده یرا

هماهنگ   یدییتأ قتیحق و م    یاست ارمغان به .   یرا متاف  منطق تمام یکیزیآورد
ا  حق   نیاز ساده واقع        قتیقاعده تمام بر که است شده گرفته حاکم تیالهام

ها.    استدالل با ا  یاست م    یصادقانه کار به و   د،یبر یکه به روح  ژهیو با
عشق  قتیحق م   یو سرگرم خواه   مارانیPPPPب د،یکن یکه شفا .داد دیرا

برا  یتالشها در ب  یخود اخالق    نیPPPPاز اعتقاد خطا، همچن  یبردن را یکیزیف نیو
کن  بد.   دیلحاظ گونه ب  یهر موجود  »  رونیرا هر به «.لیانج یکن کن    موعظه را

اشتباه     نوع هر برابر بگو  قتیحق یدر التهاب.      دییرا ها، غده ها، زخم تومورها،
تغ    مفاصل دردها، تصاو  داریب ییایرو یها هیسا افته،یشکل  رییها، ریهستند،

اند  یکیتار حق     یفان یها شهیاز نور برابر در م  قتیکه .یفرار کنند 

10.419 :4-16

ا  یواقع ریمس کن      نیشما نابود را دشمن که م  دیاست زندگ    دانیو خدا، به ،یرا
بسپار   قتیحق عشق باش  ادیبه  د،یو ا    دیداشته و خدا تنها   یها دهیکه به ییاو

.یواقع هستند    هماهنگ و

علت    ماریب اگر هر به ذهن      یشما را علت شد، عود بررس   یدچار شجاعانه د،یPPPPکن یو
ه  دیبدان رایز حق  یواکنش چیکه .   قتیدر ب   خود نه ندارد نه    ،یماریPPPوجود و گناه نه

ا   قدرت . ای یماریب جادیترس ب    ندارند را آن    یهوش چیه یماریعود با که ندارد
شکل     از را خود د   یبتواند شکل .  ییتغ گریبه ب  اگر دهد نه    یماریر ذهن، کند، حرکت
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م     حرکت را آن . یماده، بنابرا  شو  نیدهد ا      دیمطمئن کرده حذف را آن هر. دیکه
کن       ینامطلوب طیشرا مالقات آن استاد عنوان به .دیرا

11.183 : 17-) 29-26، 18را )

حق...      ممکن و مشروع .یهماهنگ جادیا قت،یعمل است 

روحان   قتیحق قانون بد  یواقع یبا ها    یهمه روش و ب  یماد یها کند  -یم رونیرا
ب  یقانون ناب   یینایکه به م             ییشنوا نا،یرا لنگ به را پا و الل به را صدا کر، به یرا
دهد.

12.232 :26-31

نمي               توجه آنها به ما اما رسد، مي گوش به مهمي صداهاي حقيقت حرم در
زمان.   تنها دردها        یكنيم و ها لذت اصطالح به که زندگ  یحس یاست ب   یدر از نیما

ها   نشانه چرا   یب یبرود، و رستاخ    یچون و ضاللت زندگ  زیدفن را یمعنو یبه
.میابی یم

14( - دنیپرس )9: 13.496

بپرس   خود زندگ  ایآ: دیاز خ    یا یمن به که آ  یم کینزد یعال ریدارم من ایشود؟
حق   شفابخش م     قتیقدرت نشان را عشق چن   یو اگر تا    "نیدهم؟ راه آنگاه است،

        .     " برا  خدا درک که را آنچه شما ثمرات شد خواهد تر روشن کامل به  یروز انسان
م  .یارمغان کرد     خواهد ثابت آورد

14.326 :16-22

م  انگ    یاکنون و هدف ز  زهیتوان . ستنیدرست ا     آورد دست به برد،  ازیامت نیرا را
با    که همانطور ا   دیشما کرده گذار.     دیشروع شماره جدول از مس  یشما تیحیعلم

ا   کرده ه  دیPPPPشروع ن  زیچ چیو نم  تیجز پ   یاشتباه مانع .شرفتیتواند شود   شما
انگ     با دعا و ر    ،یواقع یها زهیکار راه شما . " اپدر کس    چه کرد خواهد شما  یباز مانع

نکن      اطاعت را حق که "د؟یشد
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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 Pشخصی 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
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مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده



11
صفحه

2022 ، 23 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
صداقت- موضوع

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 

_____________________
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