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جوال    ماه ، .2022، 24  ییکشنبه

صداقت — موضوع

: طالیی  23: 4 وحنای متن

رس    دیآی����م یزمان" فرا اکنون واقع    دهیو پرستندگان که به      ،یاست و روح در را پدر
ز    یراست کرد، خواهند چن  رایپرستش ."خواهدیم نیپدر بپرستند     را او که

: خواندن  8، 5: 13 انسینتیکور 2پاسخگو
6، 2، 1 :4 انسینتیکور 2

بررس  5 را آ  دیکن یخودتان کن.    ریخ ای دیدار مانیا ایکه ثابت را خودت
نم  رایز8 حق   میتوان یما برابر ده  یکار قتیدر برا  م،یانجام .قتیحق یمگر

ا   ن،یبنابرا1 ما دار   نیچون را گرفته      م،یخدمت قرار رحمت مورد که همانطور
نم  م،یا .میکن یغش

چ  2 از نادرست  یزهایاما پوش  یپنهان ا  یچشم ح   د،یکرده در بر  یگر لهینه گام
فر      دیدار یم را خدا کالم نه م   بکارانهیو کار تجل.   دیبر یبه با قتیحق یبلکه

انسان      هر وجدان به را تسل    یخود خدا نظر .میکن میدر

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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تار        ییخدا رایز6 از تا داد فرمان نور به دلها   یکیکه در ما یبدرخشد،
ع          دهیدرخش چهره در را خدا جالل معرفت نور تا .حیمس یسیاست ببخشد 

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
5: 25زبور .1

راست  5 به هدا  یمرا ب     تیخود من به و خدا   رایز اموزیکن تو من  یکه نجات
هستم.     یهست تو منتظر روز تمام

6-1: 1 ایزکر.2

دار      1 دوم سال در هشتم، ماه زکر    وش،یدر به خداوند برک  ا،یکالم پسر ا،یپسر
نب  :یعدو گفت     و شد نازل

خشمگ      2 شدت به شما پدران از .نیخداوند است   شده
بگو،    3 آنها به به دیگو یم وتیصبا هوهی. دیگو یم نیچن وتیصبا هوهیپس

بازگرد  یسو سو    دیمن به من .یو رفت    خواهم شما
نباش   4 خود پدران انب  دیمانند فر   نیشیپ یایکه آنان م   ادینزد و :ندیگویزدهاند

راهها.   دیگویم نیچن وتیصبا هوهی از خود       یاکنون بد اعمال از و خود بد
م   د،یبرگرد خداوند نشن     دیگویاما من به آنها .دندیکه نکردند      گوش من به و

پ     5 و هستند؟ کجا شما اند؟    ایآ امبرانیپدران زنده ابد تا
فرا   6 و سخنان انب      ضیاما خود، بندگان به که آ   ایمن کردم، را   ایامر شما پدران

   : که     همانطور گفتند و برگشتند پس با  دیدیپیم وتیصبا هوهینگرفتند؟ که
ش    برحسب بکند، ن      وههایما ما با ما، اعمال .نیچن زیو کرد 

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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11، 10: 2 ایزکر.3
صه  یا10 شاد   ون،یدختر و ز  یسرود م  رایکن، م  د،یگویخداوند در  میآیمن و

.انیم شد     خواهم ساکن تو
اّمتها 11 خواهند            یاریبس یو من قوم و شد خواهند ملحق خداوند به روز آن در

م     در من و خواه      انیبود و شد خواهم ساکن خداوند   یتو که دانست
.وتیصبا است      فرستاده تو نزد مرا

(6: 4 ایزکر.4 نه )
صبا 6 .دیگویم وتیخداوند من:            روح به بلکه قدرت، به نه و قدرت به نه

ا ) 13( ،2به ) 12-8: 7 ایزکر.5 ( نیاز فقط  (14 ، رو من )
زکر    8 به خداوند کالم :ایو گفت     و شد نازل
صبا 9 کن   نیراست یداور د،یگویم نیچن وتیخداوند اجرا به    دیرا کس هر و

ده       نشان شفقت و رحم خود .دیبرادر
ب  10 بر فق  بیغر م،یتیزن،  وهیو .  ریو ه   و مکن خود     کی چیستم دل در شما از

.یبد نکند     تصور برادرش بر
شن   11 از آنها گوشها         دنیاما و برداشتند را شانه و زدند باز بستند   یسر را خود

. نشنوند  تا
سنگ      ،یآر12 مانند را خود قلب ساختند،  یآنها استوار
ا 13 رو نیاز
گردباد   14 با را م  یآنها امتها  انیدر نم  ییتمام . یکه به    کردم پراکنده شناختند

و    نیزم بیترت نیا آنها از ه   رانیپس که نه       چیشد، و نکرد عبور آن از کس
ز  زم  رایبازگشت، و      نیآنها را هوا و آب .رانیخوش کردند 
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ا ) 19، 17، 16، 8، 7، 3: 8 ایزکر.6 ( - نیاز (23، 21رو  ما )
چن 3 صه.   دیگویم نیخداوند به م    ونیمن در و ساکن میاورشل انیبازگشتم

اورشل    و شد حق  میخواهم .   دهینام قتیشهر کوه   و شد وتیصبا هوهیخواهد
. مقدس  کوه

سرزم      نکیا. دیگو یم نیچن وتیصبا هوهی7 از را خود قوم از  یشرق نیمن و
.یغرب نیسرزم داد    خواهم نجات

ا 8 اورشل       شانیو وسط در و آورد خواهم من      میرا قوم و شد خواهند ساکن
خدا     من و بود راست  شانیا یخواهند .یدر بود     خواهم عدالت و

با   ییکارها نهایا16 که ده  دیاست حق.   دیانجام کس همسا   قتیهر با خود هیرا
حق.  دییبگو ها      قتیحکم دروازه در را صلح کن   یو اجرا :دیخود

ه 17 بد   کی چیو شما همسا       یاز به نسبت خود دل در . هیرا و    نکند تصور خود
باش      نداشته دوست را دروغ م  رایز د،یسوگند ا  دیگویخداوند نهایهمه

.ییزهایچ متنفرم       آنها از من که است
حق…  19 بدار     قتیپس دوست را صلح .دیو

ساکنان.        دیگو یم نیچن وتیصبا هوهی20 و مردم که شد خواهد واقع هنوز
.یاریبس آمد     خواهند شهرها از

ساکنان  21 د    کیو شهر به : گریشهر ب      گفت خواهند و رفت عًایسر دییایخواهند
کن     دعا خداوند حضور صبا   میبه خداوند بجو  وتیو ن.  مییرا خواهم زیمن

رفت.
خواه   23 شما با ز  میما .میدهایشن رایرفت، شماست     با خدا که

39-33،:( به )14: 4لوقا .7
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ع 14 جل     یسیو به روح قدرت :لیبا منتشر      و بازگشت  منطقه سراسر در او آوازه
شد.

کن  33 در ش  که بود، یمرد سهیو صدا     یطانیروح با و داشت فر  یناپاک ادیبلند
زد

34 . ا     کن رها را ما دار      ،یناصر یسیع یگفتن کار چه تو با ا  ایآ م؟یما که یآمده
کن    نابود را م    ؟یما را تو هست   یمن که خدا.  یشناسم مقدس

ع 35 :      یسیو ب       او از و کن سکوت گفت و کرد مالمت را چون و .ایب رونیاو
م    طانیش در را ب    انیاو او از آس     رونیافکند، او به و .یبیآمد نرساند 

36: گفتند         خود با و شدند زده شگفت همه ا:  و ا   نیگفت کلمه ! یچه ز  رایاست
م          فرمان ناپاک ارواح به قدرت و قدرت با ب    یاو آنها و .ندیآ یم رونیدهد

37. شد         منتشر اطراف نقاط تمام در او آوازه و
کن  38 از .سهیو شد       وارد شمعون خانه به تب     و برخاسته، به شمعون زن مادر

.    دیشد برا   را او و شد .یمبتال کردند    التماس او
ا    39 او بر او .        ستادیو بالفاصله      او و کرد ترک را او و کرد مالمت را تب و

. کرد      خدمت آنها به و برخاست

ها .8 ،(2به ) 1: 1 افسسی
ع  1 رسول خدا،   حیمس یسیپولس، خواست به

ها .9 25-23، 15-13، 1: 4 افسسی

آن               1 با که ای حرفه شایسته که خواهم می شما از ، خداوند زندانی ، من
      ، بگذارید قدم ، شوید می خوانده

کامل               13 انسان یک به خدا پسر دانش و ایمان وحدت در ما همه که زمانی تا
: مسیح       قد تمام اندازه تا ، برسیم
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پرت               14 طرف آن و طرف این به ، داشت نخواهیم فرزندی دیگر پس این از که
حیله                  گری حیله و انسان دستی تنگ با ، ها آموزه از باد هر با و شویم می

. مانیم              می منتظر ، هستند فریب انتظار در آنها وسیله به که ، گر
سر               15 که ، شود بزرگ چیز همه در است ممکن ، عشق در حقیقت گفتن اما

: مسیح    حتی ، است
تجد     23 خود ذهن روح در .دیو شود 
ا 24 جد  نکهیو بپوش  یدیانسان قدوس        دیرا و عدالت در خدا از پس تیکه

.دهیآفر یواقع است   شده
بگذار    25 کنار را دروغ همسا    د،یپس با کس بگو   هیهر راست ما رایز د،ییخود

.میهست گریکدی یاعضا

بهداشت   و علم
1.2 :16-17

حق   یکین اثبات .یم قتیبه رسد 
2.3 :32-5

حال  حق    یدر از دل اله   قتیکه عشق نم    یو ما است، یزندگ یناسپاس میتوان یدور
کن    یها پنهان را .مینازا

ب  آنچه ن     شیما آن به همه ف  یبرا دیشد لیم یدعا میدار ازیاز که  ضیرشد است
نرم   صبر، ن    ،یدر کردار و .یم انیب کیمحبت شود 

3.232 :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 زندگ  یحس یکه ب   یدر از نیما
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ها   نشانه چرا   یب یبرود، و رستاخ    یچون و خطا زندگ  زیدفن را یمعنو یبه
.میابی یم

4.593 :4-5

ماد   دیناپد ؛یروحان نندهیب. امبریپ - ینب حس حقا   یشدن برابر آگاهانه قیدر
.یمعنو قتیحق

5.308 :14-15

صدا      روح، از گرفته الهام شن  قتیحق یپدرساالران با    دند،یرا آگاهانه همانقدر و
م         صحبت انسان با انسان که کردند صحبت .یخدا کند 

6.213 :30-4

ا   از بشر  نکهیقبل در     یدانش خود عمق چ    کیبه از نادرست رود   -زهایحس فرو
ماد     منشأ به اعتقاد واقع      یبه منبع و واحد ذهن م   یهست یکه دور اندازد  -یرا

تأث     نیا که دارد وجود حق  راتیامکان متما    قتیاز صدا اندازه آنها   زیبه و باشد
   . صدا  عنوان به باشند شنوا.   یدوب امبرانیپ یبرا ییآمده رسانه کامالً ییاگر

طب  یروحان غ  یعیباشد، تخر  ریو .بیقابل است 

7.388 :1-4

پ  یحیمس یشهدا مس  امبرانیاز .   تیحیعلم طر  از آنها تعال  قیبودند یقدرت
تقد   و جسمان   ،یاله قتیحق سیبخش حواس پ  روزیپ یبر به   یروزیشدند، علم که

توض    یم ییتنها را آن .حیتواند دهد 

8.225 :5-13

بدان    است ممکن اول  دیشما حق  نیکه زمان  قتیبار و     یچه بودن کم واسطه به
. یم یرهبر روانشیپ یوفادار بنابرا  راهپ   نیا نیکند که پرچم  ییمایاست زمان

پ   یآزاد به . یم شیرا قدرتها  جنگ   نیا یبرد خواهند خود    دیجهان نگهبانان به و
حق       ندهند اجازه که داد خواهند نگهبا  قتیفرمان زمان    ناناز تا کند به  یعبور که

.      یستمهایس سرن    به توجه بدون علم، اما شود ملحق ت  زهیآنها یم شیپ ز،ینوک
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هم.  اما      یبرخ شهیرود دارد، وجود غوغا حق    کیاز استاندارد به وجود قتیتجمع
دارد.
9.238 :12-13 ،15-21

حق    از افتادن اذ     قتیدور و آزار زمان م  تیدر حق     ینشان هرگز ما که را قتیدهد
نکرد  . …میدرک

ن  یفرصتها م    افتهیبهبود سرزنش را تالشم   یزمان کنندیما یایمزا میکنیکه
ساختها    یتجربها خود که کن  میرا م  م،یادعا کاشتها   یمحصول میکنیتالش که میرا

کن  م  م،یدرو غ  میخواهیو د   یرقانونیبهطور کار اغلب قتیحق. میشو گرانیوارد
باق  زمان   یم یناخواسته تا ا     یماند، دنبال به ما برا  نیکه انسان  یچاره یمصائب

م      رایز میباش رنج خطا از شدت .میبر یبه
10.28 :24-31

ا  مس            نکهیتصور و است گذشته به متعلق عدالت خاطر به شکنجه و تیحیآزار
ز       است صلح در جهان با م        رایامروز احترام آن به جوامع و ها گذارند، یفرقه

د    ذات در .   نیاشتباه م  تکرار خطا . یاست آزما  پ  ییشهایشود شاگرد امبر،یکه
ال  »   جهان که رسول «  قیو نوع   به ، نبود انتظا  یآنها پ  ردر قتیحق شگامیهر

است.

11.540 :11-16

ش  یایمیدر تشد    یوقت ،یاخالق یسازی�� وهم، شر، در   شوند،یم دیعالئم است ممکن
کن    فکر خود شرارت   میجهل خداوند .   یکه با    ما اما است داده که میبدان دیانجام

م           آشکار را آن آثار و گناه اصطالح به خدا ا   یقانون فقط حق  نیکند، ممکن قتیکه
ا          را گناه قدرت تمام و شرارت حس تمام .نیب زاست ببرد 

12.30 :19-25

فرد    آرمان عنوان خطا   یسیع حیمس قت،یحق یبه تا گناه،    یآمد همه و خاخام
حق      -   یماریب راه تا کند سرزنش را مرگ زندگ  قتیو . یو ا    دهد نشان آرمان نیرا

زندگ   سراسر ب      یسیع ینیزم یدر تفاوت و شد داده و   نینشان روح فرزندان
ماد  .قتیحق ،یحس داد      نشان را خطا و

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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صداقت- موضوع

13.229 :23-8

مر     را انسان خدا ب  ضیاگر سالمت       دیبا یماریکند، آن، مقابل در و باشد ،یخوب
ز   دیبا باشد، م    رایشر او چه باق      سازدیهر ابد تا و است . یخوب اگر   ماند خواهد

ب     یتخط باعث خدا قانون ب  یماریاز صح  ماریشود، .   حیبودن بخواه  اگر و میاست
م   میتوانینم اگر حک  دینبا میتوانیو کن   متاحکام باطل کیاز  یتخط نیا. میرا

فان   ذهن از    یباور نه اله       کیاست، ذهن از نه و ماده به    ،یقانون اعتقاد باعث که
.  یم یماریب حق  درمان حق    - قتیشود ماده، نه ب   نیا قتیاست، که ریغ یماریاست

.یواقع است 

ب  جاودانگ    یواقع یماریاگر به متعلق .    یباشد، بخش  باشد، درست اگر از یاست
. قتیحق آ  م     ایاست تالش مخدر مواد ک   ای د،یکنیبا آن، طیشرا ای تیفیبدون
ب   قتیحق از ب   د؟یببر نیرا اگر ب     یماریاما هستند، توهم گناه ا  یداریو یایرو نیاز
جاود        ای یفان و تقدس سالمت، به را ما . یم یانگتوهم، ا  آمدن یداریب نیرساند
پ   حیمس یابد ظهور ب     قت،یحق شرفتهیاست، از را خطا ب   یم نیکه و را مارانیبرد

م  .یشفا دهد 

14.120 :15-24

ن   یسالمت ماده .  ست،یشرط همچن     و است ذهن شرط ینم یحواسماد  نیبلکه
گواه  اعتماد  یتوانند .  یقابل شفا      علم باشند داشته سالمت مورد نشان  یدر ذهن

برا  دهدیم غ   ریغ زیچ چیه یکه ذهن دهد      رممکنیاز شهادت واقعًا که ایاست
نما    یواقع تیوضع به را . شیانسان بنابرا  ا  ن،یبگذارد برعکس   یلهاصل با علم،

جسمان    حواس شهادت حق       ،یکردن در هماهنگ طور به را مبنا   قتیانسان تنها یکه
م   یسالمت آشکار .  یاست، بنابرا  و ب   نیسازد همه م    یماریعلم انکار را کند، یها

م   مارانیب شفا ب      یرا از را نادرست شواهد ماد    یم نیدهد، منطق و انهیگرا یبرد،
م   رد .یرا کند 
15.242 :9-21

هماهنگ      کیفقط  دارد، وجود بهشت به مس  ،یراه اله   حیو علم به   نیا یدر را راه
م   نشان . یما ا  ه   نیدهد که نشناس  یگرید تیواقع چیاست خ -   میرا جز ر،یبه

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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ه     او، انعکاس و زندگ  یگرید یآگاه چیخدا باش  یاز به    م،ینداشته از برتر و
باش      حواس لذت و درد .میاصطالح

.     عشق خدا         از صبور اطاعت در است استوار بدن از تر مبهم خود صبور، یبه
کن  دییایب جهان    میتالش حالل با توج    -  یتا اراده، خطا، قاطعانه و  هیعشق، خود،

کن   -    حل را خود به معنو   میعشق با .یم تیکه است        گناه و گناه قانون و جنگد
مرگ.

.قتیحق یزندگ لباس است 

16.255 :1-6

تغ   یابد قتیحق حال .   رییدر فان   که همانطور است ذهن   یجهان قنداق خود یها
زم   به ب    یم نیرا به فکر "ابدی یگسترشم  انیاندازند، باشد. "   نور بگذار

هم  را             قتیحق یشگیخواسته اختالف و نظم به را مرج و هرج که است عشق و
موس  تبد   یقیبه ها .یم لیحوزه کند 

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 

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 ،
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اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
کلیسای             اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید uشخصی 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

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 

_____________________
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