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2022 ، 9 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
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ژانو   ، .2022، 9 هییکشنبه

ساکرامنتو — موضوع

: طالیی  8: 40زبور  متن

م       یخدا یا" لذت تو اراده انجام از آر  یمن، ."عتیشر ،یبرم، است      من قلب در تو

: خواندن  7-1: 119 زبورپاسخگو

ب   1 حال به شر     شانیآال یخوشا در که راه م   عتیدر سلوک .یخداوند کنند 
م         2 نگاه را او شهادات که آنان حال به م        یخوشا را او دل تمام با و یدارند

.ندیجو

همچن 3 :   ینم یگناه چی8888ه نیآنها ها  راه در م    یکنند بر گام .یاو دارند 
کرد    4 امر ما به کن        یتو عمل دقت با را خود احکام .میکه
راهها  یا5 برا  یکاش فرا  ی8من هدا  ضیحفظ !یم تیتو شد 
6. بگذارم            احترام تو احکام تمام به چون شد، نخواهم شرمنده من آنگاه

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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راست          یهنگام7 به را تو فراگرفتم، را تو عادالنه احکام ستا  یکه شیدل
. کرد  خواهم

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
11, 10,( 1به ) 9, 6: 30 هیتثن.1

ذر     تیخدا هوهیو 6 قلب و تو تا       تیقلب کرد خواهد ختنه را تیخدا هوهیتو
بمان             زنده تا کن محبت جانت تمام با و دل تمام با .یرا

ساخت         تیخدا هوهیو 9 خواهد فراوان دستت کار هر در را تو
صدا 10 بشنو  تیخدا هوهی یاگر فرا    یرا و اوامر نگاهدار   ضیتا را در که یاو

است،     نیا شده نوشته قانون به          و کتاب خود جان تمام با و دل تمام با اگر
.یرو تیخدا هوهی یسو آور 

م     یفرمان نیا11 تو به امروز .دهم،یکه دور         نه و است پنهان تو از نه

( یبرا )8،( ،2به ) 2،( 1به ) 1: 34 خیتوار 2.2  ، 14،( رکردنیتعم )8ارسال
،(1به ) 30، 29، 27( ،مانند ،)26(،1به ) 23( ،3به ) 22، 19،( ،1به ) 16،( هیحلک)

30 - ) خواند )   او (33، 32و همه )  و
کرد،      ایوشی1 سلطنت که بود ساله هشت
راهها             2 در و داد انجام بود درست خداوند نظر در که را آنچه داود  یو پدرش

رفت.
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هجدهم 8 هنگام    نیدر خود، سلطنت زم  یسال پاکساز    نیکه را خانه یو
خانه ...     تا فرستاد تعم   یخدا هوهیکرد، را .ریخود کنند 

کتاب  هیحلک14 شر  یکاهن موس    عتیاز که را بود   یخداوند .افتیداده

برد،      16 پادشاه نزد را کتاب شافان و
شر       19 کالم پادشاه چون که شد واقع شن  عتیو در    د،یرا را .دیلباسخود
کسان  هیحلکو 22 تع   یو پادشاه نب     نییکه هولده نزد بود، رفتند، یکرده
23: داد      پاسخ آنها به او و
پادشاه...    26 مورد برا    هودایدر را شما فرستاده      یکه خداوند از جو پرسو

بگو    او به سخنان   لیاسرائ یخدا هوهی: دییاست، مورد شن  یدر نیچن یدیکه
.دیگو یم

وقت     رایز27 و شد نرم عل    یدلت را او شن     نیا هیسخنان آن ساکنان و یدیمکان
کرد     فروتن خدا برابر شد      یدر فروتن من برابر در ها   یو جامه پاره  تی8و را

گر     یکرد من برابر در م.  یکرد هیو حت:  دیگویخداوند ن   یمن را زیتو
.دهامیشن

تمام    29 و فرستاد پادشاه اورشل  هودای خیمشا یآنگاه .میو آورد    گرد را
خانه      …         30 در که را عهد کتاب سخنان تمام و رفت، خداوند خانه به پادشاه و

ا    افتیخداوند  گوش در .شانیشد، خواند 
جا   31 به پادشاه ا  ی8و دنبال        ستاده،ی8888خود به که بست عهد خداوند حضور به

فرا         و شهادات و اوامر و کند حرکت تمام        ضی8خداوند با و دل تمام با را او
     . ا          در که عهد کلمات آورد جا به را آن تا دارد نگاه خود نوشته  نیجان کتاب

. است  شده
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کسان  32 همه اورشل    یو در که بن  میرا آن     نیامیو مقابل در داشتند حضور
اورشل.   ستندیبا ساکنان خدا    میو خدا، عهد .یبه کردند     عمل خود پدران

روزها   33 تمام در پ   یو از خدا  یرویاو .یخداوند، نشدند     دور خود پدران

1: 15 یمت.3

فر   1 و کاتبان اورشل  انیسیسپس ع  میاز :یسینزد گفتند    و آمدند

( - 5: 7مرقس .4 8چرا )

پ     5 سنت طبق را شاگردانت دستها   روند،ینم رانیچرا با نان  یبلکه شسته
خورند؟یم

6 : اشع       گفت آنها به و داد پاسخ ر    ایاو شما مورد است،   اکارانیدر کرده نبّوت
ا    است، مکتوب لبها    نیچنانکه با مرا گرام  یقوم دلشان   یم یخود اما دارند،

. است    دور من از
ب 7 م  هودهیاما برا      یمرا را مردم احکام و .یم میتعل میتعال یپرستند دهند 
د         یبرا8 شستن مانند را مردم سنت خدا، فرمان ها    گیکنارگذاشتن فنجان و ها

بس  کارها  یاریو د  یاز م  گریمشابه .دیده یانجام

34-28: 12مرقس .5
شن      یکی888و 28 چون و آمد کاتبان م     دیاز استدالل هم با که     یکه شد متوجه و کنند

خوب   به پرس        یاو او از است، داده پاسخ آنها است؟   نیاول: دیبه کدام فرمان
: یسیع29 اول     داد پاسخ او ا   نیبه احکام : نی8888همه ا  . لیاسرائ یاست هوهیبشنو 

:یخدا است     واحد خداوند ما
قوت                 ی8خدا هوهی888و 30 تمام با و عقل تمام با و جان تمام با و دل تمام با را خود

 : ا   بدار دوست .نیاول نیخود است   فرمان
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دوم 31 ا  یو همسا   نیمانند که . هیاست ه       بدار دوست خود مانند را چیخود
ا   یفرمان از .ستین نهایبزرگتر

32     : گفت     راست تو استاد، خوب، گفت او به کاتب . کتایخدا  رایز ،یو و  است
کس   او :ستین یجز

و                   33 قدرت تمام با و جان تمام با و عقل تمام با و دل تمام با او داشتن دوست و
همسا   داشتن قربان      هی8دوست همه از خود مانند و یسوختن یها یخود

ب  یقربان .شتریها است 
ع  34 چون احت    دید یسیو با او :    اطیکه خدا      ملکوت از تو گفت او به داد، پاسخ

ن  سوال         چیه و .یستی8888دور او از نداشت جرأت آن از .یکسپس بپرسد 

39: 5 وحنای.6
ز    39 مقدس؛ متون در م  رایجستجو زندگ    دیکن یفکر آنها در یجاودان یکه

کسان   دیدار آنها م      یو شهادت من درباره که .یهستند دهند 

13، 12، 4، 3: 1 انیافسس.7

ع        3 ما خداوند پدر و خدا باد برکات      حیمس یسیمتبارک همه با را ما که
مکانها  یروحان مس  یآسمان ی8در :حیدر است    داده برکت

پ        4 او در را ما او که تأس  شیهمانطور برگز  سیاز در    دیجهان محبت در تا
ب     و مقدس او باش  یحضور .میگناه

با  12 ما ستا  دیتا باش   شیدر او مس    میجالل به ابتدا .حیکه کرد   اعتماد
راست     13 کالم که آن از شن     ،یپس را خود نجات اعتماد   د،یدیبشارت او به

ن     دیکرد آن از پس ا   زیو او ُمهر      د،یآورد مانی8به القدسموعود روح آن با
.دیشد
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بهداشت   و علم
مس )  6 : 1.496 علم 8( - یحیدر

مس...    علم کن      نیا فهیوظ نیاول یحیدر اطاعت خدا از که ذهن کی د،یاست
باش  د  د،یداشته بدار     یگریو دوست خودتان مانند .دیرا

2.9 :5-16

ا       به پاسخ در دعاها همه : نیآزمون آ    است نهفته ا   ایسؤاالت خاطر سؤال، نیبه
دار     هی8همسا دوست بهتر را خودخواه    ایآ م؟یخود دنبال به میرویم یمیقد یما
ا   از کردها  یبهتر زیچ یبرا نکهیو ه  م،یشویم یراض م،یدعا دال یمدرک چیاگرچه

درخواستها   صداقت زندگ  مانیبر دعا   یبا با نم  مانیمداوم اگر م؟یدهیارائه
همسا     یمهربان یجا یخودخواه به است، داده ب  هیرا خواه   یخود نگاه میخود
کسان    به و نفر    یکرد را ما خواه   یم نیکه برکت .    میکنند، ا  هرگز ما اما نیداد

نخواه         فهیوظ انجام آن انجام درخواست با صرفًا را .   میبزرگ ا  از قبل نکهیداد
ثم   میبتوان به ام  راز ا  دینشستن ببر   مانیو لذت .یبیصل دیبا م،یخود شود   برداشته
3.239 :13-32

مس  دواژهیکل : "تیحی8888علم شر      مقدساست کتاب اساس را   ریبر خود راه
". را        خود افکار ناراست انسان و کند ترک

پ  نانیاطم یبرا با  شرفتیاز ها   میاموزیب دیخود، محبت قرار    یکه کجا در ما
کس   ردیگ یم چه م     یو خدا عنوان به م     میشناس یرا اطاعت آنها از اگر. میکن یو

اله  نزد   یعشق ما واقع  زتریعز کتر،یبه تسل  شود،یم تریو روح میماده
م   ییایاش. شودیم دنبال روح  میکنیکه نشا  یهایو را  دگاهید میدهیم نکه ما

م  م   کندیآشکار نشان چ   دهدیو چه م  یزیکه .میشویبرنده

انگ  رفتهیپذ گاهیجا یفان ذهن . یانسان یها زهیشده مفاه  را یماد میاست
م  ا        یشکل را بدن ناسازگار عمل هر و .     یم جادیدهد اله  ذهن از عمل اگر یکند

بگ  .    رد،یسرچشمه فان    عقل از اگر است هماهنگ ناش  یعمل شود، یخطاکار
ب      گناه، به و است م   ،یماریناسازگار ختم .   یمرگ منب  دو آن هرگز  عشود متضاد

فونت   نم    انیجر ای8در مخلوط هم .     یبا م  را کمال کامل، عقل فرستد، یشوند

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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.  رایز فان    عقل است عقل م     یخدا را خود حک   یناقصتشابهات که میفرستد
". است: "   باطل همه گفت

4-25،.( 1به  )17-21: 4.9

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

ماد  .یصرفًا است 

چ  دیحاضر ایآ برا  زی888همه کن  قت،یحق یبرا ح،یمس یرا بنابرا  د،یرها جزو نیو
شو   محسوب ! د؟یگناهکاران آ  ما  اینه رس  لیواقعًا ا  دنیبه هست  نیبه د؟ینقطه

ا!     در پسچرا دعاها  نینه بخواه  دیبکن یطوالن یباره رایز د،یشو یحیمس دیو
اهم  عز     دیده ینم یتیشما استاد رکاب در ق  زیکه نم  د؟یبگذار دمما دیخواه یاگر

بگ    الگو او کن     د،یریاز دعا لب با شر     دیچرا او فطرت در مستمر یدعا د؟یباش کیتا
.   لیم ا     به دعا است درست انجام م    نیبه ما که دار    لیمعناست رفتن راه تا  میبه و
در   ییجا نور ردپا    م،یکن یم افتیکه با چند برو    ییهر راه آلود و    میخون صبر با و
آرزوها    ییبایشک پروردگار، انتظار کن       یواقع یدر واگذار او پاداش به را .میخود

5.256 : 19-23

م     ستیک را ما اطاعت کس  یکه آسمان      "  یطلبد؟ لشکر در مقدس کتاب زبان به که
م   در زم  انیو م     نیساکنان عمل او اراده ه   یبه و نم  چیکند دست  یکس تواند

دارد     نگه را بگو   ای888او او م    دیبه چه تو "؟یکن یکه
6.184:12-18

خواستهها    یزندگ قت،یحق تنها عشق ابد   یو و و   یمشروع هستند انسان
روحان  طر      یقانونگذاران از را اطاعت و اله  قیهستند لیتحم یاحکام

.کنندیم

اله    انسان هوش کنترل .  یبا چ     هر است جاودانه و توسط   یزیهماهنگ کیکه
م    اداره نادرست فان    یباور و ناسازگار .یشود، است 

7.375 : 11-20
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مس  م  یحیدانشمند اله    ینشان ذهن که م  یدهد حال   یشفا در که یدهد،
فرد  زمیپنوتیه م   ماریب تیکننده سلب . یرا ه       کند کنترل را او تا با یفرد چیکند

ذهن  میتسل ذهن      تیکردن استبداد هرگونه برابر در نم    ای یخود سود رفتار یسوء
ذهن.    اعمال تمام با      یرعلمیغ یبرد و است ناتوان و به   دهیفهم دینادرست و شود

.  جهینت یب بیترت نیا مس  دانشمند ذهن   لیاص یحیماند قدرت اخالق  یبر یو
م  ماریب افزا    دیافزا یخود حال در ع     ماریب تیمعنو شیو در و است حال نیخود

طر    از را اله  قیاو جسم   یعشق نظر .یم یابیباز یاز کند 

8.381 :8-12 ،15-4

قوان  یبرخ یوقت ز  یفرض نیاز م  ریرا وجود   دییگو یم د،یگذار یپا خطر که
ا.  جسمان      نیدارد اثرات و است خطر .    یترس، نم     واقع در ما دارد همراه به یرا
چ   میتوان شکستن ببر  یزیاز اخالق  کیمگر  میرنج خدا. ... یمعنو ای یقانون

نو     او اما است، زندگ.  ستین انهیوحش نیقوان سندهیقانونگذار عشق  یدر و
م        ایگناه  ،یماریب ،ینامتناه اعالم مقدس کتاب و ندارد، وجود ما   یمرگ که کند
م  م،یکن یم یزندگ خدا   میکن یحرکت در .میهست ینامتناه یو

فان    کمتر ذهن اعمال کن  یبه خداداد     دیفکر سلطه به زودتر پ  یو یانسان
.  دیخواه با  شما تئور     دیبرد از را خود سالمت   یانسان یها یراه با درک یمرتبط
نخواه    د،یکن باور هرگز برخ     دیوگرنه از کامالً که ا    یماریب یکرد شده رها .دیها

جاودانگ  یهماهنگ ا    یو درک بدون ن     نی8انسان ماده در ذهن هرگز ستیکه
نم  . یحاصل ب  عنوان    یماریب دییایشود به از  م،یکن رونیب یاغیقانون  کی8888را و
هماهنگ  پ -   - ،یشگیهم یقانون خدا اخالق  نیا. میکن یرویقانون انسان یحق

که   حکم      کیاست کند، باطل را ناعادالنه اله     یحکم حجت توسط هرگز یکه
. است   نشده صادر

جر   ییخطا یسیع حیمس که برا  ییها مهیرا قوان  یتخط یرا یجسمان نیاز
م    نظر در ناد  یسالمت .  دهیگرفت، قوان  او کرد،    یفرض نیگرفت باطل را ماده

هماهنگ  اله    یمخالف اقتدار فاقد تأ   یروح، تنها .دییتأ یبرا یانسان دییو آنها 

30( - یاله )25: 9.307
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اله  چ          یذهن همه بر تسلط انسان به و است انسان .  یم زیروح از  انسان دهد
ماد  قوان        دهیآفر یاساس از اطاعت به نه و است، هرگز   یماد نینشده روح که

 . وال    است نساخته را قوان   تیآنها در .،یمعنو نیاو است      ذهن برتر قانون در

10.311 :22-25

برا     نیا تیبشر یوقت کند، درک را زندگ    یعلم قانون به شد   -لیتبد یانسان خواهد
عال  یحت طر    یقانون از که جاودانگ  یهماهنگ قیروح، ماد   یو حس .یبر دارد   غلبه

11.497 :24 - ) 27و )

جد    با ما م  تیو ب  میدهیقول کن   میباش داریکه دعا ذهن   میو آن در  یتا که
.  زین یسیع حیمس د     با باشد ما در کن   گرانیبود رفتار دار   میهمانطور دوست میکه

.        . باشد   پاک و عادل و مهربان و بکنند ما با

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 
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اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
کلیسای             اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید شخصی8 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

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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