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جوال  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،17  یماه
یزندگ- موضوع

جوال    ماه ، .2022، 17  ییکشنبه

یزندگ — موضوع

: طالیی  3: 3 انیکولس متن

مس   یزندگ" با ."حیشما است     پنهان خدا در

: خواندن  16، 15، 4-1: 7 انیعبرانپاسخگو

خدا    سدک،یملک نیا یبرا1 کاهن سالم، ابراه   یپادشاه که از   میمتعال، که را
. داد           برکت را او و کرد مالقات بود بازگشته پادشاهان کشتار

.   کی زین میابراه2 تعب        به نخست داد او به را همه از و   ریدهم عدالت، پادشاه
ن    آن از .زیپس است       صلح پادشاه که سالم، پادشاه

پا           3 نه و روز آغاز نه نسب، بدون مادر، بدون پدر، شب.  یزندگ انیبدون هیاما
 . پ   شد خدا .یم شیکش کی وستهیپسر ماند 

بب 4 حت      نیا دینیحال که بود بزرگ چقدر ابراه  یمرد دهم کی میپدرساالر
. داد     او به را غنائم

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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ا 15 : اریبس نیو ز   است ملک     رایآشکارتر َمَثل از پس د  سدک،یکه یگریکاهن
زد،یخی����برم

قانون      یکس16 اساس بر نه جسمان  کیکه اساسقدرت     ،یفرمان بر کیبلکه
.انیپا یب یزندگ است    شده ساخته

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
ها  .1 المثل 28: 12 ضرب

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

10-5: 36زبور .2

.  یا5 وفادار       و است آسمان در تو رحمت م    یخداوند ابرها به .یتو رسد 
کوهها   6 مانند تو . یعدالت داور   است ژرفا  یبزرگ : یبزرگ یتو ا  یاست

ح     و انسان تو م   وانیخداوند، حفظ .یکن یرا
عال 7 ا    یچه تو محبت ! یاست بنابرا  ز   نیخدا انسان یبالها هیسا ریفرزندان

م   اعتماد .یتو کنند 
فربه  8 از بس   یآنها تو .      ریس اریخانه خوش   نهر از را آنها و شد تیها یخواهند

.ینوشخواه  کرد 
ح  رایز9 خواه        اتیچشمه را نور تو نور در توست، .دید مینزد

آنان      یا10 به نسبت را خود م    یمحبت را تو .   یکه تو    عدالت و ده ادامه شناسند
. دل   راست به
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17، 16: 90 زبور.3
16. شود           ظاهر فرزندانشان بر تو جالل و بندگانت بر تو كار
ز 17 دستها       یخدا هوهی ییبایو عمل و باشد ما بر .یما گردان       ثابت ما بر را ما

م       ،یآر استوار را آن ما دستان .سازدیکار

24-21، 18: 5 شیدایپ.4

زندگ       اردیو 18 سال دو و شصت و .یصد آورد      را خنوخ و کرد
زندگ      21 سال پنج و شصت خنوخ .یو آورد      را متوشالح و کرد
س      22 متوشالح تولد از پس خنوخ و        صدیو پسران و کرد سلوک خدا با سال

. آورد  دختران
ا  23 تمام س  امیو .صدیخنوخ بود       سال پنج و شصت و
م     24 راه خدا با خنوخ . یو ز     نبود او و گرفت    رایرفت را او خدا

17-14: 11 ايوب.5

خ            14 در شرارت و بگذار دور را آن توست، دست در گناه ساکن تیها مهیاگر
نشود.

خواه          رایز15 بلند خال بدون را خود صورت صورت آن . یدر آر  استوار ،یکرد
. نترس   باشو

فراموشخواه    یبدبخت رایز16 را آبها      یخود همچون را آن و م  ییکرد یکه
به   .یخواه ادیگذرند آورد 

17  . م        تو است تر روشن ظهر از تو سن خواه   ،یدرخش یو صبح .یمثل بود 

20، 19، 14-11: 30 هیتثن.6
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م      یفرمان نیا11 امر تو به امروز ن    کنم،یکه پنهان تو ن   ستیاز دور .ستیو

ن  12 آسمان بگوئ  ستیدر کس  یکه ما         یبرا یچه نزد را آن و برود آسمان به ما
بشنو  اوردیب ده   میتا انجام م؟یو

سو  13 آن بگوئ  ستین ایدر یو کس  یکه در   یبرا یچه از نزد    رودیم ایما را آن و
م  بشنو    آوردیما را آن ده   میتا انجام م؟یو

بس    14 تو به کالم بتوان          کینزد اریاما تا تو، دل در و تو دهان در را  یاست، آن
ده  .یانجام

زم  19 و م  نیآسمان ا  خوانمیرا زندگ        نیتا که کنند، ثبت تو بر را و   یروز مرگ و
نفر   و پ  نیبرکت زندگ     یرو شیرا پس دادهام، قرار تو     یتو تا کن انتخاب را

بمان    زنده نسلت .دیو
باش     یخدا هوهیتا 20 داشته دوست را صدا  یخود کن    یو اطاعت را او   یاو به و

ح   رایز یبچسب او روزها   اتیکه طول زم    یو در تا خداوند  ینیتوست که
شو    ساکن خورده ابراه.    یسوگند به پدرانت، و    م،یبه اسحاق تا عقوبیبه

بده   را .یآنها

( - 44،( 1به  )36، 35، 3-1: 12 یوحنا.7 :(به )50، 49، 47او )

ع     یسیسپسع 1 از قبل روز ب   دیشش به جا  ایعن تیفصح ا  ییآمد، لعازاریکه
. کرد           زنده مردگان از را او و بود آنجا در مرده

برا  2 آنجا .    یدر م     خدمت مارتا و کردند درست شام ا  کرد،یاو از یکی لعازاریاما
م        یآنان سفره سر بر او با که .نشستندیبود

مر 3 پاها       کی میآنگاه و گرفت را گرانبها مرهم و    یسیع یمثقال کرد مسح را
موها  پاها  یبا بو        یخود از خانه و کرد مسح را .یاو شد    پر عطر

ع 35 : یسیآنگاه اندک    گفت آنها .   گرید یبه دار    نور تا شماست با برو  دینور د،یراه
تار  ب   یکیمبادا شما تار   یکس رایز د،یایبر در م  یکیکه به داندینم رودیراه
م  .رودیکجا
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زمان 36 دار   یتا نور ا   د،یکه نور باش    دیاوریب مانیبه نور فرزندان .دیتا
ا    44 من به که ا    مانیهر من به کس    ینم مانیآورد، به بلکه .یآورد، فرستاد    مرا که
کس 45 م   یو مرا م   ند،یب یکه مرا .ندیب یفرستنده

نور 46 ا          یمن من به که هر تا ام آمده جهان تار   مانیبه در .یکیدارد بماند 
کس  47 اگر ا     یو و بشنود مرا داور   اورد،ین مانیسخنان را رایز کنم،ینم یاو

داور    امدمین را جهان برا   یتا بلکه ن   یکنم، جهان .امدهامینجات

.  رایز49 پدر      اما نگفتم سخن خود از که        یمن داد فرمان من به فرستاد مرا که
بگو  بگو   میچه چه .میو

م 50 ح     یو او فرمان که :یجاودان اتیدانم است 

41-36: 9اعمال .8

تاب   یشاگرد افایدر 36 نام تعب  که ،بود تایبه م    ریبه دورک را زن نیا: ندیگو یآن
کارها   از ها   کین یپر صدقه م    ییو انجام که .یبود داد 

مر        37 او که شد واقع روزها آن در مرد   ضیو 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 حجره به را او آمد، او که

ب     زنان همه و ا   وهیآوردند او گر   ستادهینزد و و    یم هیبودند کتها و کردند
ها  م         ییجامه نشان بود ساخته آنها با دورکا که .یرا دادند 
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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 
قد            41 و کرد بلند را او و داد او به را دستش ب  سانیو را     وهزنانیو او و خواند را

. کرد   حاضر زنده

14-12: 92زبور .9

خواهد             12 رشد لبنان در سرو مانند و کرد خواهد رشد خرما درخت مانند عادل
کرد.

م      ییآنها13 کاشته خداوند خانه در خدا   شوند،یکه صحن شکوفا  یدر ما
. شد  خواهند

پ   14 در هنوز .وهیم یریآنها       . شد   خواهند شکوفا و چاق آنها داد خواهند

بهداشت   و علم
1.394 :28-29

با  باش  ادیبه  دیما زندگ  میداشته .یکه است       مطلق قادر خداوند و خداست
2.246 :27-31

.  یزندگ با   ما است پ  نیا دیجاودانه نما  میکن دایرا کن    شیو آغاز را و یزندگ. میآن
.  یخوب ب   پس است هست    یدگاههاید دییایجاودانه از را جا  یخود و یریپ یبه

ز   به ده    یتازگ ،ییبایآفت، شکل تداوم .میو
(1به ) 18-20: 3.249

مس  یزندگ برا    روزید "حیمانند و امروز .    شهیهم یو ه"  زمان و سازمان چیاست
زندگ  یربط .یبه ندارند 
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4.584 :1-2 ،4-8

زندگ.   تابش ا  ؛یروز .قتیحق یمعنو دهینور، عشق   و

روشنا     اءیاش در حس و معنو  ییزمان با      یم دیناپد یدرک را زمان ذهن و شوند
خ   به م   یریتوجه آشکار م  یکه . یشود ا  و     نیسنجد خداست، روز شدن، آشکار

."یشب" بود     نخواهد آنجا در
5.245 :32-6

پا      ینامتناه هرگز و نشد آغاز ها.    افتینخواهد  انیهرگز تشکل و آن یذهن
نابود   قابل آونگ.  ستین یهرگز ب  ستین یانسان خوب  یبد نیکه و یشاد ،یو

ب  سالمت  یماریغم، . یزندگ ،یو زندگ      باشد نوسان در مرگ توانا  یو یها ییو
تقو   با .     ینم دهیسنج میآن ابد  مثابه جاودانه و کامل .القخ یشود هستند   خود
6.246 :10-26

سالها    با زشت    یجوان یشمس یسنجشعمر و ربوده پ   یرا به .یم یریرا بخشد 
فض  دیخورش حق  لتیتابناک هست  قتیو . یستیهمز یبا مردانگ  ابد  یدارد یظهر

آفتاب    که است نم       یآن محو را آن نزول حال .    یدر حسف  که همانطور و یکیزیکند
ز   یماد گذرا م  ییبایو با    یمحو روح درخشش حس   دیشود، شکوه  فتهیشبر با
ناپذ    یها فنا و .ریدرخشان کند   طلوع

نکن    هرگز ثبت را ها.  دیسن ا  یبخش شهیهم یبرا یزمان یداده گسترده نیاز
زمان.  ستندین ها     یجدول توطئه مرگ و زنانگ  یمردانگ هیعل یاریبس یتولد یو

خطا.    جز انسان گ  یاست خوب     یریاندازه همه کردن محدود ز   یو و ها، ییبایها
م        شیب لذت سال ده و سال شصت و      یاز نشاط همچنان و وعده  یشاداببرد و

م    حفظ را .       یخود م  اداره جاودانه ذهن توسط که انسان هم  یکرد بایز شهیشود،
   . بعد   سال هر است بزرگ ز  یو م     ییبایحکمت، آشکار را تقدس .یو کند 

7.247 :13-30

پ   ،یجاودانگ از .ای یریمعاف درخششروح       -   دارد را خاصخود شکوه زوال،
الگوها     جاودانه زنان و حسمعنو   ییمردان کامل     یاز ذهن توسط که هستند
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مفاه      میترس کننده منعکس و اند داشتن  یعال میشده از    یدوست فراتر که هستند
ها   حس .یماد یتمام است 

.  نجابت و       وجود است ماده از مستقل لطف درک     یها یژگیو از قبل را خود
. یانسان ز  زندگ  یزیچ ییبایدارد برا   یاز که ابد   شهیهم یاست ذهن ساکن یدر

جذاب   و ب    یکوین یها تیاست در را منعکسم        انیاو رنگ و طرح و شکل .یو کند 
ها        نیا رنگ با را گلبرگ که است م   یب یعشق رنگ نگاه  یشمار گرم   یکند، پرتو به

ز      یم دیخورش کمان با را ابر م  ییبایاندازد، گوهرها     یکمان با را شب یکند،
م  زم  د،یآرا یپرستاره ز   نیو با .یم ییبایرا پوشاند 

جا  ینتهایز پ    یوجود یتهایجذاب یبرا فیضع ینیگزیفرد بر که و یریاست
م     جاودانه و درخشان .درخشدیزوال،

8.243 :30-6

زندگ     ،یماریب ثمره مرگ و ناهماهنگ.  ستین یگناه حق   ییها یآنها که قتیهستند
ب    از را .     یم نیآنها نم  زنده را نقص کمال، .  یبرد آنجا  از خ   ییکند خداوند و ریکه

بدشکل     است، موجودات همه .ینم جادیا یجسمان ای یاخالق یسرچشمه کند 
است   ست،یttttن یواقع یبدشکل نیچن نیبنابرا توهم .  ،بلکه اله   علم خطا یسراب

م    قیحقا نیا آشکار را .    یبزرگ ع  آنها، اساس بر و    یزندگ یسیکند داد، نشان را
ه     به خطا از .دینترس یشکل چیهرگز نکرد    اطاعت و

31( - یفرسودگ )30: 9.245

ضرور        یفرسودگ...  از نه و است قانون طبق بلکه   عتیطب اتینه توهم کیاست،
است.
10.407 :21-28

هذ  "    دیگو یم انیاگر کن: "       مخالفت آن با ام داده دست از را ام چیه. دیحافظه
ذهن  ب  یقوه .     ینم نیاز ازل  موجودات همه علم، در در   ،یروحان ،یرود و کامل
عمل  .  یهر ده   اجازه هستند جا   یالگو دیهماهنگ به تضع  یکامل فیمخالف

 . ا        باشد داشته حضور شما افکار در خود به   شهیاند یسازیمعنو نیشده را نور
م  اله   دهدیدرون ذهن آگاه     یزندگ ،یو به را مرگ م  ینه .آوردیشما

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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صفحه

جوال  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،17  یماه
یزندگ- موضوع

11.289 :1-4 ،14-20

زندگ    قتیحق شده داده .  یابد ینشان فان  انسان نم  یاست از  یهرگز تواند
ا  یموقت یآوارها ب   مانیخطا، گناه، برخ   یماریبه مرگ ا  زد،یو ردیبگ ادی نکهیمگر

زندگ    تنها خدا .یکه است 

مس  تیواقع نیا کرد،          قتیحق ای حیکه غلبه مرگ بر همچنان و کرد غلبه مرگ بر
م  "کندیثابت وحشت  "  پادشاه حق   یفان یخطا ایباور  کیفقط  که که با قتیاست

معنو  ب    یزندگ یشواهد از را ا.  بردیم نیآن م  نیو حواس     ینشان در آنچه که دهد
م   نظر فقط     یبه است، مرگ فان  کیرسد واقع  یبرا رایز ،است یتوهم و یانسان
واقع  .چیه یجهان ندارد     وجود مرگ روند
12.214 :5-8

ماد         حواس از قبل شواهد به خنوخ ادراک م   یاگر محدود هرگز   یاو او شد،
"   ینم نما  "    به و برود راه خدا با .تیهدا یابد یزندگ شیتوانست نشود 

13.376 :10-16

ب  م  یناتوان ماریبه م       دییگویکه تلف را او خون مصرف خون   دیبا د،یکنیبا که گفت
زندگ  نم   دهدینم یهرگز هرگز ب    تواندیو از را زندگ  - نیآن و   یببرد است روح
جاودانگ  یزندگ .      زهیانگ کیدر  شتریب یو خون   تمام از کن، عمل و است که یخوب

رگها     از حال به حس   یجار یفان یتا و زندگ  یجسمان یشده شب  یاز یساز هیرا
. است  کرده

14.206 :25-31

تصو  یبرا ایآ تشب  یروحان ریانسان، تولد   هیو به    ایخداوند، دارد؟ وجود مرگ
ب  نکهیا یجا م       یماریخدا نابود را آنها بفرستد، مرگ جاودانگ   یو و آشکار  یکند را
.     یم ب  و مطلق قادر ذهن م       تینها یکند همه شامل و ساخته را . یهمه ا  نیشود

نم   اشتباه اص      یذهن را آنها متعاقبًا و .    یم الحکند مرتکب  را انسان خداوند کند
مر  نم  ای ضیگناه، .یمرگ کند 
15.492 :3-4 ،7-12

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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جوال  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،17  یماه
یزندگ – موضوع

با   یبرا درست، باشد،       تیواقع کیفقط  دیاستدالل داشته وجود فکر از یعنیقبل
معنو  .یوجود

هماهنگ  یهست .        یجاودانگ ،یتقدس، ا  به علم که است شده ثابت قبالً نیاست
حت  م  یامر، ارتقا   زانیبه موجب اخالق  یجسم یارهایمع یاندک، انسانها، یو
اعتال     شیافزا و صفا عمر، . یم تیشخص یطول بنابرا  نها  شرفتیپ نیشود تیدر

م     نابود را خطاها جاودانگ   یتمام و م   یکند آشکار .یرا کند 

16.496 :9-19

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 عشق  قتیمن و

م   نشان چن   یرا اگر "   نیدهم؟ خواهد    "   تر روشن کامل روز تا راه آنگاه است،
برا.         خدا درک که را آنچه شما ثمرات م    یشد ارمغان به ثابت  یانسان آورد

 . هم  کرد باش      نیا شهیخواهد داشته نظر در را ا  د،یفکر روح ،یروحان دهیا نیکه
مس   م      حیالقدسو قادر را شما که اطم   یاست با را   ،یعلم نانیسازد شفا قانون

اله    اساساصل ز   یبر عشق، دربرگ   ربنا،یآن، و حقا  رندهیپوشاننده ق،یتمام
ده  .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 ،

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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صفحه

جوال  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،17  یماه
یزندگ- موضوع

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
4بخش 

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

_____________________

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


