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ژوئن    ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،12ماه
انسان  - موضوع حافظ خداوند

ژوئن    ماه ، .2022، 12  یکشنبه

انسان   — موضوع حافظ� خداوند

: طالیی  1: 16زبور  متن

ز    ایخدا" کن حفظ ."رایمرا ام      کرده توکل تو بر

: خواندن  11، 5-1: 56زبور پاسخگو

ز     ایخدا1 کن رحم من م   رایبر انسان .    یکه م    روز هر او ببلعد مرا یخواهد
م     ظلم من به .یجنگد کند 

م    2 مرا روز هر ز  یدشمنانم بس  رایبلعند، م    ارندیکه من با ا  یکه یجنگند،
.یاعل

م  3 وقت م     یهر اعتماد تو به .یترسم کنم 
ستا     4 خدا بر را او .    شیکالم که       آنچه از من کردم توکل خدا بر کرد، خواهم

م  نم      یجسم دهد انجام من با .یتواند ترسم 
م       5 هم به را من سخنان روز :      یهر عل  شرارت خاطر به افکارشان تمام هیزنند

. است  من

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        11 انسان آنچه از و کردهام توکل خدا نم    تواندی����بر کند من .ترسمیبا

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
22، 5، :(1 به) 1: 45 اهیسعی.1

چن   1 مسحشدهاش به :دیگویم نیخداوند
ه    5 و هستم خداوند د  چیمن ن    ییخدا ست،ین یگریکس من کنار .ستیدر

کن      یاقص یا22 نگاه من به جهان نجات   دینقاط و    رایز د،یابیو هستم خدا من
د  چیه .ستین یگریکس

20-9: 21 شیدایپ.2

مصر    9 هاجر پسر سارا برا   یو که دن  میابراه یرا د   ایبه بود که دیآورده
م  .کردیمسخره

ابراه  10 به : میپس ا  ب    زیکن نیگفت را پسرش ز  رونیو ا  رایکن، با زیکن نیپسر
حت   من، .یپسر بود      نخواهد وارث اسحاق، با

ا 11 ابراه    نیو نظر در بس    میامر پسرش خاطر .اریبه بود    کننده ناراحت
ابراه   12 به خدا :     میو کن  و پسر خاطر به انگ     زتیگفت غم تو نظر . زیدر در  نباشد

صدا         به است، گفته تو به سارا آنچه . یتمام ز    کن گوش به   رایاو تو نسل
. شد    خواهد خوانده اسحاق
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همچن 13 کن   نیو پسر ز   یقوم زیاز ساخت، .رایخواهم توست    نسل او
ابراه 14 بطر       میو و نان و برخاست زود .یصبح داد       هاجر به و گرفت آن آب

ب                 در و رفت او و کرد روانه را او و گذاشت او دوش بر را بئرشبع ابانیکودک
. شد  سرگردان

بطر   15 در آب ز      یو را کودک و شد .یکی ریخرج انداخت     ها درختچه از
خوب        16 راه از را او و رفت او ت      یو مانند نشست، او مقابل کمان، یراندازیدر

:    رایز نب  را کودک مرگ صدا.      نمیگفت و نشست او مقابل کرد    یو بلند را خود
گر  .ستیو

صدا  17 خدا شن   یو را او.            دیپسر به و زد صدا را هاجر آسمان از خدا فرشته و
ا:  دار     یگفت چه را تو ز  ؟یهاجر، صدا  راینترس؛ جا    یخدا در را که ییپسر

شن  .دهیاوست است 
بگ         ز،یبرخ18 خود دست در و کن بلند را ملت   رایز. ریپسر را خواهم  یاو بزرگ

ساخت.
چاه       19 و گشود را او چشمان خدا د  یو بطر.     دیآب و رفت او آب    یو از پر را

. داد       آب بچه پسر به و کرد
20      . ب      در و کرد رشد و بود پسر آن با خدا ت    ابانیو و شد .راندازیساکن شد 

8، 7، 3-1: 121زبور .3
سو   1 به را .یچشمانم آنجاست         از من کمک کرد، خواهم بلند تپهها
زم         2 و آسمان که است خداوند جانب از من آفر  نیکمک .دیرا
پا     3 که داد نخواهد اجازه .یاو بخورد    تکان تو
بد     7 هر از را تو .یخداوند کرد           خواهد حفظ را تو جان و کرد خواهد حفظ
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ا       8 از را تو ورود و خروج حت     نیخداوند و بعد به خواهد    یزمان حفظ ابد تا
کرد.

50-47، :(1 به) 46،:(1 به) 45، 40-37، 33، 32، 11، 10، 4: 17 لیسموئ 4.1

پهلوان 4 فلسط   یو لشکر ب      انینیاز َجت از جالوت نام قدش   رونیبه که آمد
و    ذراع .کیشش بود   دهانه

فلسط 10 :   ینیو لشکر  با امروز م  لیاسرائ انیگفت . یمخالفت مرد  من  یکنم به
بجنگ     هم با تا .میبده

تمام   یوقت11 و فلسط  نیا لیاسرائ یشائول شن  ینیسخنان هراسان دند،یرا
بس   و .دندیترس اریشدند

32  : کس     دل گفت شائول به داوود ناام   یو او .      دیبر ا  با و برود تو غالم نینشود
.ینیفلسط بجنگد 

33  : نم     تو گفت داوود به شائول ا   یبرا یتوانیو با رایز ،یبرو ینیفلسط نیجنگ
جوان  جوان     یتو دوران از او بود  یمرد یو .یجنگجو

ن 37 : زیداوود خداوند  ش     یگفت پنجه از مرا داد،      ریکه نجات خرس پنجه از و
ا    دست از رهان  ینیفلسط نیمرا :  دیخواهد و.      برو گفت داوود به شائول و

. باشد    تو با خداوند
کالهخود          38 و کرد مسلح خود زره به را داوود شائول او     یو سر بر برنج از

همچن.  کت    نینهاد با را .یاو کرد   مسلح
شمش  39 داوود کوش        ریو و بست خود زره بر را . دیخود ز   برود را   رایکه آن او

       . نم   من گفت، شائول به داوود و بود نکرده ا   یثابت با . نهایتوانم ز  رایبروم
.       . گذاشت      کنار را آنها داوود و ام نکرده ثابت را آنها من

عصا 40 برا            یو نهر از صاف سنگ پنج و گرفت دست در را برگز  یخود و دیاو
ک    در را حت   یچوپان سهیآنها داشت، کت  یکه .  بهیدر زنج  و در  ریگذاشت او

فلسط      به و بود او .کینزد ینیدست شد 
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فلسط   45 به داود :ینیسپس گفت 
46. سپرد         خواهد من دست به را تو خداوند امروز
تمام 47 شمش       نیا یو با خداوند که دانست خواهند ن  ریجماعت نجات زهیو

.رایز دهدینم داد                خواهد ما دست به را شما او و است خداوند آن از جنگ که
فلسط     48 چون که شد واقع د      ینیو به و آمد و نزد  داریبرخاست شد، کیداود

سو     به سرعت به دو  یداود فلسط  دیلشکر .ینیتا کند    مالقات را
ک      49 در را خود دست داوود سنگ    سهیو داده، قرار آن     یخود برداشته، آنجا از را

عام    زبان به پ      انهیرا به و آورد زبان در    ینیفلسط یشانیبه سنگ که زد
.   یشانیپ رو    بر و رفت فرو .نیزم یاو افتاد 

فلسط       50 بر سنگ و فالخن با داوود فلسط   روزیپ ینیپس و را     ینیشد او و زد را
.یریشمش چیه اما کشت. نبود     داوود دست در

6-1: 23زبور .5

1  . نم    من است من شبان .یخداوند خواهم 
آبها          2 کنار در مرا و خواباند سرسبز مراتع در مرا هدا  یاو .تیساکن کرد 
م    3 باز مرا روح ها          یاو راه در مرا خود نام خاطر به و هدا  یگرداند تیعدالت

.یم کند 
واد    ،یآر4 در چه ه     هیسا یاگر از بردارم، قدم ترس  یبد چیمرگ د،ینخواهم

هست    رایز من با عصا   یعصا. یتو و تسل   یتو مرا .یم یتو دهند 
ا     5 سفره دشمنانم حضور در م   یبرا یتو آماده روغن.    یکن یمن با را سرم

م  م.   یکن یمسح من گذرد یفنجان
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روزها     یکین نًایقی6 تمام در رحمت پ   یزندگ یو در تا     یمن و بود خواهد من
. بود       خواهم ساکن خداوند خانه در ابد

بهداشت   و علم
1.131 :10-11

برتر   یاصل تیواقع مقدس معنو  یکتاب ف   یقدرت قدرت .یکیزیبر است 
2.340 :15-22

خدا"    من جز ." ) ینخواه یگرید یتو خروج  مورد   نیاول.( 3: 20داشت متن فرمان
 . ا   است من مس  نیعالقه م   یحیعلم نشان . یرا ا  خدا،    نیدهد گانه سه وحدت

تلق    را ذهن . یم نیروح، ا  م  نیکند روح     ینشان انسان که د  ایدهد جز یگریذهن
خ  ها       یابد ریخدا، انسان همه و داشت، . خواهندذهن  کینخواهد اصل  داشت

هست   یاول یاله علم پا  یاالمر وس    یم یگذار هیرا به که سالمت،   لهیکند انسان آن
ح   و م    اتیتقدس نشان را .یجاودانه دهد 

3.151 :20-21 ،23-24 ،26-30

واقع    انسان کارکرد اله   یهر ذهن م  یتوسط . ...  یاداره اله  ذهن که یشود
آفر   را م      ریتصو د،یانسان حفظ را خود شباهت . ...   یو وجود  واقعًا آنچه کند

اله   ذهن ا  یدارد، ا     دهیو در و است، هست   نیآن کل جاودانه   یذهن و هماهنگ
مستق.   راه بار  میاست تصد  دنید ک،یو برابر   میتسل قت،یحق نیا قیو در شدن

پ   نیا و رهنمودها  یرویقدرت .یاز است   حق

4.550 :5-8

ح  شخص    ای اتیخداوند که است هو  تیهوش همچن  واناتیح تیو را  نیو انسانها
م  م    یشکل حفظ و .  یدهد نم  خدا ماد       یکند محدوده در و شود محدود یتواند

. شود  محدود
5.167 :24-31
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دارد    - کیفقط  وجود ا   یعنیراه و معنو  -    دهیخدا وجود به که یم یمنته یاو
علم.   حکومت با  یشود طر  دیبدن اله  قیاز .   یذهن از   بدن کنترل شود حاصل

د  .  رممکنیغ یگریراه ا  در اساس  نیاست کار  ،ینکته مطلقًا  یمحافظه ترسو
.   رقابلیغ طر   از تنها است حق  کالیراد هیتک قیقبول قدرت   یم قتیبه به توان

علم  .یپ یشفابخش برد 
6.169 :29-2

ب     انسان به چه قوان  اموزدیهر قوا     یگرید نیکه به و باشد از ریغ یگرید یداشته
اله  مس    یذهن ضد کند، . یحیاعتراف خ  دارو  یریاست م  یسم یکه دهد، یانجام

ز   است، خدا     رایشر بر را انسان م    یتوکل سلب مطلق اعتقاد،    یقادر طبق و کند
م    ستمیس مسموم را .یانسان کند 

7.104 :13-18

مس  ذهن    یحیعلم کنش ته تئود   یم شیپ یتا و م   یسیرود آشکار بر   یرا که کند
اله   یدرست اعمال اله     ،یهمه ذهن تراوش عنوان نت   ،یبه در بودن  جهیو نادرست

غ    -   شر، مخالف، اصطالح به . بت،یعمل مغناط     دارد داللت مسحور، سینکرومانس،
زمیپنوتیه ،یوانیح

8.494 :30-24

ش   ما (  نیاطیاستاد ب ) را ب   رونیشر و .   مارانیکرد پ    مورد در داد شفا ن  روانیرا زیاو
بد      دیبا هر و ترس که د     یگفت و خود از ب  زندیریم رونیب گرانیرا شفا  مارانیو را
ب.         دهندیم خداوند باشد، خدا فرمان تحت انسان گاه طر   مارانیهر از انسان قیرا

 . حق   داد خواهد ب  قتیشفا پ    نیقیهمان  هاکنون قرن نوزده م  شیکه داد، یانجام
ب    از را .  یم نیخطا حق  تمام نم  قتیبرد .  یدرک ا  از آن    نیشود شفابخش قدرت رو

. است       نشده داده نشان کامل طور به

باشد   یماریب اگر نم   قتیحق دهیا ایدرست شما ب   یماریب دیتوان یباشد، از نیرا
ا  د،یببر .  نیو ب     سپس بود خواهد پوچ طبقه       یماریتالش ما استاد مانند را خطا و
ب   یهنگام د،یکن یبند از ش   " مارانیکه که کرد، " طانیصحبت و     است بسته را آنها

مستقل  ح    یبرا یپادزهر قدرت در عمل     قتیحق شبخ اتیخطا انسان باور بر که
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ب  یم م     یقدرت د،یابیکند باز را زندان . یکه درها  رو   ییکند به بسته  ییآنها یرا که
م  یم اس  دیگشا یشود، جسم    ریو نظر از اخالق  یرا م  یو .یآزاد کند 

ب  یوقت ا          ای یماریتوهم و خدا به محکم کرد، وسوسه را شما بچسب  دهیگناه .دیاو
چ   نده شب  یزیاجازه اند   هیجز در .  شهیاو ده   اجازه بماند بر      دیتو شک نه و ترس نه

سا       شما آرام اعتماد و روشن تشخ   هیحس که هماهنگ  -یزندگ صیافکند،
زندگ   که م  - یابد یهمانطور احساس    یاست هر چ   ای دردناکتواند به یزیاعتقاد

زندگ   که ب  ستین یرا .  نیاز ده  اجازه مس  دیببرد جا  ،یحیعلم جسمان  یبه ،یحس
هست     از شما درک ا   یبانیپشت یاز و جا    نیکند، را خطا خواهد قتیحق نیگزیدرک،

فناپذ  جا  یریکرد، هماهنگ      یم یریفناپذ نیگزیرا با را اختالف و خاموش یکند،
.یم کند 

9.203 :13-16

بين               از را خدا جز چيزي به اتكا ميآورد، بيرون را هستي امكانات معنوي ادراك
. ميسازد             خود خالق صورت به حقيقت و عمل در را انسان و ميبرد

10.155 :15-25

جهان  ف  یاعتقاد حقا   کیزیبه برابر متاف   یعال قیدر قدرتمند یحیمس کیزیو
عموم  نیا. سنجدیم پزشک   یباور که م   ینادرست، حفظ نتا    یرا تمام و جیکند

ا  یپزشک مس     یم جادیرا علم خالف بر م  تیحیکند، .   یعمل قدرت  درصد و کند
ا  با  نیطرف عموم      دیعلم باور قدرت از شدت ت  شتریب یبه مورد کیبتوان  اباشد

الت  یماریب برا.   دیبخش امیرا انسان ناسازگار  یذهن و  یهایجبران ماده
م  تریقو یجسم یهایماریب کمتر      کند،یعمل وزن که نسبت همان ترازو  یبه به

ب   یجسمان ای یماد وزن معنو   یشتریو ترازو .دهدیم یبه

11.14 :25-30

رو      یاله یزندگ و اعتقاد از جدا معنو    یماد یزندگ یایکامالً درک که و یاست
زم      یآگاه سراسر بر انسان تسلط م   نیاز آشکار . یرا ا  از    نیکند را خطا درک،

ب   یم نیب و م   مارانیبرد شفا م     یرا آن با و اخت "  دیتوان یدهد، صاحب "اریمثل
کن  .دیصحبت

12.593 :20-22

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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زندگ.  برتر     قت،یحق ،ینجات عنوان به عشق داده       یو نشان و شده درک همه بر
  . ب  گناه، است .یماریشده شد     نابود مرگ و

:( 2به) 10-11: 13.207

ن   برتر ن.   ستیشر درمانده ست؛یخوب
14.577 : 32-18

ز   مزمور نور     کی ر،یدر کمرنگ، چند هر مس    یکلمه، علم که جا  یحیرا ینیگزیبا
جسمان  یبرا م    تیالوه یمعنو ای یجسمان ریغ یمعنا ،یحس مقدس کتاب یبر

م   نشان :یافکند، دهد 

23زبور 

اله]  .  یعشق نم[    من است من .یشبان خواهم 
   ] م] وادار مرا :یعشق بکشم       دراز سبز مراتع در کند

    ] آبها] کنار در مرا هدا  یعشق .یم تیساکن کند 
 [   ] معنو] احساس مرا روح م[  یعشق :یباز گرداند 

        ] ها] راه در مرا او نام خاطر به هدا  یعشق تیعدالت
.یم کند 
واد    ،یآر در چند ه     هیسا یهر از بردارم، قدم چیمرگ
ترس  یبد . رایز د،ینخواهم    ] م ] است من با لهیعشق

  ] عصا] و [  یعشق دلدار ] مرا .یم یعشق دهند 
     ] ا] سفره دشمنانم حضور در من یرو شیپ یعشق

م  .   یآماده م  من فنجان گذرد یکند
روزها     ریخ نًایقی تمام در رحمت پ   یو در من یعمرم

آگاه       ] خانه در ابد تا و بود [ یخواهد ساکن[ ] عشق
. بود  خواهم
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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 yشخصی 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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ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 

_____________________
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