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جوال    ماه ، .2022، 10  ییکشنبه

ساکرامنتو — موضوع

: طالیی  ها    متن المثل 8: 15ضرب

دعا      ریشر یقربان" اما است، مکروه خداوند ما  ینزد ."هیراستگو اوست   لذت

: خواندن  17 - 15، 12 - 10 : 51زبور پاسخگو

دل   ایخدا10 من ب  یدر روح.  نیافریپاک تجد     یو من در را .دیدرست کن 
11        . مگ      من از را القدسخود روح و مکن دور خود حضور از .ریمرا
.      یشاد12 حما       مرا آزادت روح با و بازگردان من به را خود .تینجات کن 
لبها  یا15 .    یخداوند، ستا    من دهان و کن باز .شیمرا گفت     خواهد را تو
غ.  یکن یقربان یخواهی����نم رایز16 م    نیا ریدر را آن :   یصورت قربان  از تو یدهم

.یستین یراض یسوختن
: یها یقربان17 ا     است شکسته روح پش     یخدا و شکسته دل تحق  مانیخدا ریرا

.ینخواه کرد 

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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درسخطبه   د

مقدس  کتاب
8-6: 6 کاهیم.1

طر  6 چه ب    یقیبه خداوند حضور خدا      میایبه برابر در را خود متعال یو
آ  میتعظ قربان  ایکنم؟ ها   یسوختن یها یبا گوساله او    کی یو حضور به ساله

م؟یایب
شد        ایآ7 خواهد خشنود قوچ هزاران از آ      ایخداوند نفت؟ نهر هزار ده ایاز

برا   را برا      ینخستزادهام را بدنم ثمره و بدهم؟   یگناهم جانم گناه
چ        یا8 چه که داد نشان تو به .     یزیانسان چه   تو از خداوند و است خوب

ا  خواهد،یم کن    نکهیجز رفتار عدالت بدار    ،یبه دوست را خدا   ،یرحمت با یو
کن    رفتار فروتنانه ؟یخود

( - مانیسل )1: 8پادشاهان  2.1 کرد   11جمع

جم  لیاسرائ خیمشا مانیسل1 قبا  عیو رؤسا  لیسران بن  یو لیاسرائ یپدران
سل   نزد اورشل   مانیرا در شهر         میپادشاه از را خداوند عهد تابوت تا آورد گرد

صه.    اورندیب رونیب که داوود .ونیاز است 
تمام 2 اسرائ  یو ع  لیمردان اتان   دیدر ماه سل      میدر نزد است، هفتم ماه مانیکه

. شدند   جمع پادشاه
تمام 3 .لیاسرائ خیمشا یو برداشتند       را تابوت کاهنان و آمدند
خ    4 و خداوند تابوت خ         مهیو در که را مقدس ظروف تمام و و  مهیاجتماع بود،

الو   و .انیکاهنان آوردند     باال را آن

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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سل 5 جم   مانیو و اسرائ  عیپادشاه او        لیجماعت با بودند، شده جمع او نزد که
جلو  قربان        یدر را گاو و گوسفند و بودند کثرت    کردندیم یتابوت جهت از که
م  شمارشم     توانینه نه و .شدیگفت

پ          6 به او، مکان به را خداوند عهد تابوت کاهنان مکان   شگاهیو به خانه،
حت  .ان،یکروب یبالها ریز یمقدس، آوردند 

جا      انیکروب رایز7 بر را خود بال کروب     یدو و کردند باز و  انیتابوت تابوت
.یچوبها پوشاندند      باال در را آن

ب   8 را عصاها انتها   رونیو که مقابل      یآوردند در مقدس مکان در عصاها
د  شگاهیپ ب  شدیم دهیعبادت .شدندینم دهید رونیو هستند      آنجا امروز تا و

تابوتچ  9 سنگ    یزیدر تخته دو موس  یجز حور  یکه هنگام  بیدر یگذاشت،
بن    با خداوند هنگام   لیاسرائ یکه بست، سرزم   یعهد از ب  نیکه رونیمصر

. نبود  آمدند،
ب         10 مقدس مکان از کاهنان چون که شد واقع را     رونیو خداوند خانه ابر آمدند،

. کرد  پر
برا     کهیبهطور11 نتوانستند ابر بهخاطر با  یکاهنان که رایز ستند،یخدمت

. بود        کرده پر را خداوند خانه خداوند جالل

2، 1: 12 انیروم.3
ا 1 خواهشم        یپس شما از خدا رحمت به ها    یبرادران، بدن که را  یکنم خود

پسند    یقربان مقدسو تقد      دهیaزنده، شماست، معقول خدمت که میخدا،
.دیکن

ا  2 با نشو   نیو متشکل تجد   د،یجهان با شو    دیبلکه متحول خود تا دیذهن
پسند     دیبتوان و خوب اراده کن      دهیآن ثابت را خدا کامل .دیو

29-26، 20-17: 26 یمت.4
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ع    17 اول روز در ع   ر،یفط دیو نزد : یسیشاگردان کجا      گفتند او به و آمدند
ع  یبرا یخواهیم برا  دیخوردن کن   یفصح آماده م؟یتو

18  : چن  نزد گفت م         یمرد نیو استاد بگو، او به و برو شهر من  د،یگویبه وقت
.  کینزد ع  من .دیاست کرد           خواهم برگزار شاگردانم با تو خانه در را فصح

ع     19 که کردند چنان شاگردان .  یسیو ع      و بود کرده مقرر را را  دیآنها فصح
. کردند  آماده

20. نشست        دوازده آن با شد، شب چون و
ع     26 بودند، خوردن مشغول چون و         یسیو کرد پاره و داد برکت گرفت، را نان

 : بگ     گفت و داد شاگردان است   نیا. دیبخور د،یریبه من بدن
27    : بنوش             آن از همه گفت و داد آنها به و کرد شکر و گرفت را .دیپسجام
جد   نیا رایز28 عهد برا    دیخون که است گناهان  یبرا یاریبس یمن آمرزش

.یم ختهیر شود 
م    29 شما به من ا   میگو یاما از ا   نیکه از نوش   وهیم نیپس نخواهم آن  دیتاک تا

. بنوشم           نو پدرم ملکوت در شما با را آن که روز

18-16، 1: 19 یوحنا.5

پ 1 تاز    یسیع الطسیپس و گرفت .انهیرا زد 
16  . ع         و شود مصلوب تا سپرد آنها به را او .یسیپس بردند     و گرفتند را
صل  17 او مکان       بیو به دوشگرفت، بر را در      یخود که جمجمه aمحل نام به

عبر  ب  یم دهینام یجلجتا .رونیشود رفت 
د         18 نفر دو و کردند مصلوب را او که طرف      گریآنجا دو در او، ع  یکیبا یسیو

م  .انیدر

17، 16، 1: 20 یوحنا.6
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مر   1 هفته، اول اوا  هیمجدل میروز هنگام  لیدر تار    یصبح، هنوز هوا کیکه
. برداشت           قبر از را سنگ و آمد مقبره به بود، شده

: یسیع16 مر    گفت او : »میبه ربون.       گفت او به و برگشت استاد یعنی. یزن
. یسیع17     : ز    نزن دست من به گفت او ن      رایبه باال پدرم نزد هنوز و. امدهامیمن

خدا  خدا   یبه و .یمن شما 

،( به  )1: 21 یوحنا.7 17-15؛

به             1 طبریه دریای حوالی در را خود دیگر بار موارد این از پس عیسی
.          . داد   نشان را خود او عاقالنه این در و داد نشان شاگردان

پسر              15 ، سیمون ، گفت پیتر سیمون به عیسی ، خوردند شام آنها پسچون
 . تو                 پروردگار ، بله ، گفت او به او داری؟ دوست این از بیش مرا تو ، یونس

. کن                سیر را من های بره ، گفت او به او دارم دوستت که دونی می
او                 16 به او داری؟ دوست مرا ، یوناس پسر ، سیمون ، گفت او به دوباره دوم بار

           .     ، گفت او به او دارم دوستت که دونی می تو پروردگار ، بله ، گفت
. کن     خوراک را من گوسفندان

پیتر                17 داری؟ دوست مرا ، یوناس پسر ، سیمون ، گفت او به سوم بار برای او
                 ، گفت او به او و داری؟ دوست مرا ، گفت او به سوم بار زیرا شد ناراحت

        . به        عیسی دارم دوستت که دونی می تو دانی می را چیز همه تو ، پروردگارا
. کن        خوراک را من گوسفندان ، گفت او

ده ) 15: 13 انیعبران.8 16،( دیاجازه

پ   یقربان دییایaaaaب… 15 را تقد   وستهیحمد خدا مانیلبها وهیم یعنی م،یکن میبه
م      شکر را او نام .کنندیکه

ن 16 ز       یکیاما فراموشمکن، را ارتباط و چن  رایکردن خدا ییهایقربان نیاز
.یراض است 
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بهداشت   و علم
1.241 :19-22

نما      و انعکاس عبادت، هر اله  شیجوهر ب   یماریب یشفا ،یعشق از گناه  نیو بردن
   " : دار.    دوست مرا اگر گفت ما استاد دار    د،یاست نگاه مرا ."دیاحکام

2.25 :3-12

معنو  فداکار  یجوهر . یخون اثربخش  تینها یب یسیع یروحان یایهدا یاست
ب            شتریب انسان خون از احساسما با بتوان که است آن .  انیاز ماد  خون یکرد
« یهنگام یسیع ر   »  ملعون درخت بر برا  ختهیکه کارآمدتر   یپاکساز یشد، گناه از

زمان  رگها   یاز در حال   یجار شیکه در ب    یبود، روز هر پدرشم   هکه رفت،یکار
واقع.     خون و گوشت زندگ  ینبود .       یاو م   را او گوشت واقعًا آنها و بود خورند یاو

م     را او خون زندگ     یو آن در که .کیشر یاله ینوشند، هستند 
3.32 :28-26

ع   دیع که ن     یسیفصح ماه شاگردانشدر مصلوب     سانیبا از قبل شب در
انگ   کیشدنشخورد،   غم شام  زیمراسم انگ  یبود، پا   زیغم در در  انیکه روز،

م   و سا    کی شیگرگ با باشکوه م       ییها هیحرفه فرو اطراف در سرعت به یکه
.  لیم زند،یر ا  و برا  نیکرد به ار یسیع ازاتیامت ای فاتیتشر شهیهم یشام

. بود   بسته ماده

غمگ  روانیپ ساعتخ      نیاو، انتظار در ساکت، بهشت     انتیو مانا از خود، یارباب
قد   از ب  میکه اذ   روانیپ ابانیدر و تغذ  قتیحق تیآزار شر  یم هیرا کیکرد،

راست.     به آنها نان . یشدند ا     شد نازل بهشت روحان   قتیحق نیاز وجود یبزرگ
ب   که م   مارانیبود شفا ب     یرا را خطا و .     یم رونیداد چ  همه قبالً آنها استاد زیزد

توض  ا     حیرا اکنون و بود تغذ    نیداده را آنها م   هینان نگه .  یو ا  آنها نان نیدارد
م       حمل خانه به خانه از برا   یرا و توض  )یم گرانید یکردند یم حیشکستند

آرامشم(       خودشان به حاال و .یدادند دادند 
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روحان  قتیحق نیا یبرا نزد   ،یوجود آنها ببرد      کیاستاد رنج خشونت از که بود
  . با        او بکشد خاک به را خود غم جام .   دیو عظ     شکوه با کند ترک را میآنها

سا    یابد یروزیپ او بر : "   هیکه بنوش       آن از همه گفت و کرد شکر بود، ".دیافکنده

انسان   یهنگام عنصر اله     یکه امر با او : "یدر نه       گفت ما بزرگ معلم کرد، مبارزه
 - "! شود       انجام تو اراده بلکه من، متجل       یعنیاراده من در روح بلکه جسم، ینه

ا.  جد  نیشود معنو   دیدرک عشق .  یاز چ  همه برا  زیاست قتیحق ای حیمس یرا
.     یم م  برکت را خود دشمنان ب  یدهد م  ار مارانیدهد، گمراه  یشفا را یدهد،
م         یم رونیب زنده گناهان و گناهان از را مردگان انج   یکند، و به  لیکند، را

م  رانیفق حل    یموعظه دل که .میکند هستند 

4.34 :29-2

تضاد  آخر     نیآخر نیب یچه و ما خداوند روحان  نیشام شاگردانش   یصبحانه با او
شاد       جلسه در صبح روشن ساعات در    یدر ساحل در او!    لیجل یایآور اندوه و غم

تبد        توبه به شاگردانش اندوه و شکوه تنب   -  لیبه دلها بود سرزنش   هیشده غرور و
. بود  شده

5.35 :10-19 ،25-29

معنو  نیا جد       یمالقات نور طلوع در ما خداوند غذا  د،یبا یصبحگاه ییوعده
مس    دانشمندان که گرام   یحیاست را .    یم یآن مس  برابر در آنها ح،یدارند

ب   یم میتعظ قتیحق تا در    شتریکنند او ظهور اصل      افتیاز با سکوت در و کنند
.  ،یاله پ     آنها کنند برقرار ارتباط ب  یروزیعشق آزما  رپروردگارشان شیمرگ،

ا      یجسمان نمونه مرگ، از پس آزما  یاو روحان    شیاز عروج و نها  یانسان، ییو
ماده    بر م    ایاو جشن را د    یهنگام رند،یگ یجسم از او .امیق یماد دیکه کرد 

پاکساز  دیتعم غسل .یما است     خطا هرگونه از

معنو   یربان یعشا ارتباط خدا  یما .   »   گانهی یبا نازل  آسمان از که ما نان است
« یم حق  .   قتیشود صل  ما جام .     بیاست بخشعشق  الهام ما شراب است

پ  نوش    یسینو شیاست، ما استاد پ   دیکه به .شیستا روانشیو کرد 
6.43 :11-4
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ساکرامنتو – موضوع

ع  نیآخر باالتر  یبرا یسیبرهان سودمندتر  نیقانعکنندهتر ن،یشاگردانش نیو
.   لیدل وحش  جفاگران شرارت خودکش  انتیخ انه،یبود توسط    یو او، به خائن

اله  ا   لیتجل یبرا یعشق و ع    یواقع دهیانسان جفاگران که را  یسیخدا، آن
سع     و بودند کرده . یمسخره نما       کرد غلبه داشتند، آن کشتن یقتیحق یینها شیدر

ع  جد         میتعل یسیکه عصر شد، مصلوب آن خاطر به و برا  یدیداد جهان یرا
کسان.  باق       یگشود نفوذش تا کشتند را او بخش     یکه تداوم را آن و دندیبماند،

. دادند  گسترش

تلخ    یسیع جام خاطر نوش  یبه .  د،یکه بشر     قانون رفت باالتر تظاهرات را  یدر او
اله       علم او اما بود، کرده م   یمحکوم نشان .     یرا دسترسوحش  از دور او انهیداد

روحان     قانون اساس بر سرپ   یدشمنانش، در فان    یچیو و ماده م  یاز و  یعمل کرد
معنو   قانون م    یآن حفظ را . یاو اله  .دیبا یکرد کند        غلبه انسان بر نقطه هر در

ع  یعلم زندگ   میتعل یسیکه و با  یداد باورها   دیکرد همه ح   یماد یبر مورد ات،یدر
خطاها     هوشو و ناش  یجوهر چن  یمتعدد .روزیپ ییباورها نیاز شود 

پ   دیبا عشق نفرت . روزیبر حق  زندگ  قتیشود پ  دیبا یو گمراه  یروزیمهر و یبر
ا     از قبل باشد، برا  نکهیمرگ دعا     یخارها شوند، گذاشته کنار ن،یآفر "ر،یخ یتاج

ام    و خوب برتر"  نیبنده .یو شود     داده نشان روح

7.33 :31-17

کسان  ایآ به   یهمه م  یسیع ادیکه م    ینان شراب و واقعًا  یخورند نوشند،
صل      بنوشند، را او جام چ      بیحاضرند همه و بردارند را برا  زیاو مس  یرا حیاصل

ا    پسچرا م       نیبگذارند؟ نسبت مرده مراسم به را جا  م،یده یالهام نکهیا یبه
ده  «  مینشان حق     »    بدن، خدا مقبول مقدسو و خطا دفع رس   قتیبا درک دهیبه

مس   اگر ه      یبرا قت،یحق ح،یاست؟ است، آمده ما نزد بزرگداشت چیتظاهرات
ن  یگرید عمانوئ  رایز ست،یالزم .   ای لیتظاهرات دوست    اگر و ماست با با یخدا

به     چرا باشد، ن   ادبودیما دوست م؟یدار ازیآن

کسان  اگر م        یهمه راز مراسم از حال به تا ع    یکه مصائب واقعًا را یسیگرفتند
م      یم ادیبه  او جام از و م    دند،ینوش یآوردند متحول را . یجهان اگر  کردند

کسان  طر       یهمه از او بزرگداشت دنبال به صل  یماد ینمادها قیکه بیهستند،

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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برم  ب  یرا م   مارانیدارند، شفا بد  یرا را   یدهند، مس   یم رونیبها و ای حیکنند،
برا  قتیحق م   یرا موعظه پذ  -  یفقرا فکر .رایکنند آورد -      خواهند را هزاره آنها

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 aشخصی 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 

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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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 

_____________________

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


