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مارس    ، .2022، 27یکشنبه

تیواقع — موضوع

: طالیی  4:17 یمت متن

کن"  نزد   رایز دیتوبه آسمان ."کیملکوت است 

: خواندن  7، 5-3، 1: 21مکاشفه پاسخگو

آسمان 1 زم  دیجد یو زم     رایز دم،ید دیجد ینیو و اول آسمان اّول نیکه
گذشت.

صدا 3 شن   یبلند یو آسمان م  دمیاز : یکه ا  و     مهیخ نکیگفت است مردم با خدا
آنها                 با خدا خود و بود خواهند او قوم آنها و شد خواهد ساکن آنها با او

خدا    و بود .یخواهد بود    خواهد آنها
4  . د          و کرد خواهد پاک چشمانشان از را اشک تمام خدا بود،   گریو نخواهد مرگ

گر    نه اندوه، ز    هینه درد، نه .یقبل یزهایچ رایو گذشت 
چ   نکیا5 همه م   زیمن نو : یرا      . بنو  گفت من به او و سخنان نیا رایز سیسازم

. است    وفادار و صادق

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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پ  یکس7 چ    یم روزیکه همه وارث .   زیشود خدا   من و بود خواهم  یخواهد او
. بود       خواهد من پسر او و بود

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
فقط( یسیع )23: 4 یمت.1

. . .یسیع23

2،( 1به ( )دنید )1: 5 یمت.2

د...  1 کوه  ت،یجمع دنیبا :یبه رفت 
تعل        2 آنها به و گشود را خود دهان :میو گفت    و داد

21: 7 یمت.3

بگو     21 من به که کس .دیهر شد        نخواهد آسمان ملکوت وارد خداوند، خداوندا،
کس  .یاما دهد            انجام است آسمان در که را من پدر اراده که

( -24: 13 یمت.4 .30را )

مرد   24 به آسمان ن     هیتشب یملکوت بذر که است .کویشده کاشت     خود مزرعه در
حال  25 در م          یاما در و آمد او دشمن بودند، خواب مردم گز   انیکه ها گندم

. رفت      خود راه به و کاشت
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هنگام 26 ت  یاما م   دهییرو غیکه و ن   وهیشد علف .زیآورد، شد   ظاهر
27  : آ        آقا، گفتند او به و آمدند صاحبخانه خادمان ن  ایپس خود   کویبذر مزرعه در

نکرد  م    ؟یکاوش کجا از زد؟یر یپس
28 : دشمن    گفت آنها به :  نیا یاو     . آ     پس گفتند او به خادمان است کرده را ایکار

کن     میبرو یخواهیم جمع را آنها م؟یو
29   .  : حال   در مبادا نه گفت او گ  یاما م   السیکه جمع ن   د،یکن یرا را با زیگندم

ر  کن  شهیآنها .دیکن
دروگران               دیبگذار30 به درو زمان در و کنند رشد هم با درو زمان تا دو هر

   : ها  علف ابتدا گفت کن    یخواهم جمع را ببند       دیحشره ها دسته در را آنها دیو
بسوزان  کن        د،یتا جمع من انبار در را گندم .دیاما

(3به  )23-10: 13 یمت.5
10      : م       صحبت مثلها آنها با چرا گفتند او به و آمدند شاگردان ؟یکن یو
11 : ز       گفت آنها به و داد پاسخ ملکوت        رایاو اسرار که است شده داده شما به

بدان   را .د،یآسمان است       نشده داده آنها به اما
فراوان           رایز12 و شد خواهد داده او به باشد، داشته که اما   یهر داشت، خواهد

حت    ندارد، که .یهر شد        خواهد گرفته او از دارد آنچه
م     13 مثلها آنها با من ب  رایز م،یگو یپس شن.   نندیب ینم نایآنها با ینم دنیو

نم   و .یشنوند فهمند 
اشع    14 نبوت آنها در م  ایو م  ابدی یتحقق شن:  دیگو یکه و دیشن دیخواه دنیبا

د.   دیفهم دینخواه با نخواه  د،ید دیخواه دنیو .دیفهم دیو
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ا  رایز15 گوشها    نیقلب و زمخت شن  شانیقوم بسته    دنیاز چشمانشان و کسل
بب    مبادا است. خود چشمان گوشها  و نندیبا بفهمند     شانیبا دلشان با و بشنوند

تبد  .لیو دهم        شفا را آنها من و شوند
م       16 که شما چشمان حال به خوشا ها   نندیب یاما گوش م   یو که .یشما شنوند 
راست  رایز17 م   یبه شما بس  میگو یبه انب  یاریکه خواستند    ایاز عادل مردان و

م    ییزهایچ شما که ند    نند،یبب دینیب یرا را آنها .     دهیاما م  که را آنچه و یاند
نشن  دیشنو .دیبشنو دیا دهیو

بشنو    18 را بذرپاش َمَثل .دیپس
کس  یهنگام19 م    یکه را ملکوت نم     یکالم را آن و شر   یشنود آن یم ریفهمد،

م           دیآ بود شده کاشته او دل در که را آنچه کس  نیا. ردیگ یو است یهمان
. گرفت      بذر راه کنار در که

کس 20 ها      یاما مکان در را دانه کس   افتیدر یسنگ یکه همان که  یکرد، است
م   را شاد      یکالم با را آن و .ردیپذ یم یشنود

ا 21 ر     نیبا خود در او مدت   شهیحال بلکه :یندارد، که یهنگام رایز است 
اذ   ای بتیمص و دل  تیآزار م   لیبه رخ آزرده      یکالم او توسط و توسط دهد،

.یم شود 
ن 22 م   زیاو در بذر   انیکه م     افت،یخارها را کالم که .   یاوست از  مراقبت و شنود

فر  ایدن م     بیو خفه را کالم ب    یثروت، او و م  یکند .یثمر شود 
زم    23 در که آن م     یکس افت،یبذر  کوین نیاما را کالم که را    یاست آن و شنود

.  یم م  که م   یم زین وهیفهمد و آورد، یآورد

40, 22, 20-16, 8-5, 1: 10 یمت.6
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برابر               1 در تا داد قدرت آنها به خواند، خود نزد را خود شاگرد دوازده چون و
ب     را آنها ناپاک، ب     رونیارواح گونه هر و ب    یماریکنند، گونه هر شفا  یماریو را

دهند.
:  نیا یسیع5 راه            به گفت و کرد امر آنها به و فرستاد را نفر دوازده

ه   دینرو انیهودیریغ به سامر  یشهر چیو نشو  انیاز .دیوارد
اسرائ        6 خاندان گمشده گوسفندان سراغ به است بهتر .دیبرو لیاما
م  7 چون کن  د،یرو یو بگو  دیموعظه نزد   دییو آسمان .کیملکوت است 
ده   مارانیب8 شفا کن   انیجذام د،یرا پاک کن    د،یرا زنده را را نیاطیش د،یمردگان

ا  افتیدر گانیرا: دیکن رونیب .دیبده گانیرا د،یکرده
م       نکیا16 در گوسفند مانند را شما م  انیمن .یگرگها مارها  پس فرستم  مانند

ب     کبوتر مانند و باش  یدانا .دیآزار
باش    17 برحذر مردم از تسل      رایز دیاما شوراها به را شما در    میآنها و کرد خواهند

تاز    یها سهیکن را شما .انهیخود زد   خواهند
بر              18 تا برد خواهند پادشاهان و فرمانداران حضور به من خاطر به را شما و

غ  شانیا ده  انیهودیریو .دیشهادت
هنگام 19 تسل    یاما را شما نکن   میکه فکر چ      دیکردند، چه به و چگونه یزیکه

بگو           رایز د،ییبگو چه که شد خواهد داده شما به ساعت همان .دییدر
ن  نیا رایز20 م   دیستیشما سخن سخن       د،ییگو یکه شما در شما پدر روح بلکه

.دیگو یم
خواه        22 متنفر شما از من نام خاطر به کس   دیو اما کند،     یشد، صبر آخر تا که

خواهد   .افتینجات
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بپذ    40 را شما که پذ  ردیهر بپذ      رفتهیمرا مرا که هر و مرا  ردیاست فرستنده
.رفتهیپذ است 

(27: 3 یوحنا.7 آ )
چ 27 در  ینم یزیانسان ا   افتیتواند مگر .نکهیکند، شود       داده او به آسمان از

(2به  )12، 10، 8، 6: 5 یمت.8
ز       6 عدالت تشنگان و گرسنگان حال به س  رایخوشا .ریکه شد   خواهند
ز     8 دالن، پاک حال به د     رایخوشا خواهند را خدا .دیآنها

کسان   10 حال به م      یخوشا جفا عدالت خاطر به ز  یکه آسمان  رایشوند، ملکوت
ا   آن .شانیاز است 

باش 12 بس  دیشاد باش  اریو ز     رایز دیشاد آسمان در شما .ادیپاداش است 

بهداشت   و علم
1.275 :10-14

واقع  یبرا با       تیدرک آن، علم در وجود نظم عنوان      دیو به خدا کردن حساب با
اله  کن      یاصل شروع هست واقعًا آنچه زندگ.  دیهر به  قت،یحق ،یروح، عشق،

ها  -   یم بیترک یکیعنوان  نام و برا   یشوند مقدس .یکتاب هستند   خدا
2.7 :13-18

اند  رس  شمندانیزمان . دهیفرا حق  نظامها     قت،یاست و آموزهها از یمستقل
بشر   ،یمیقد درگاه سرد      تیرضا. کوبدیم تیبر بودن مرسوم و گذشته از

فروپاش   سمیالیماتر حال .    یدر د  خدا به جهل ا  گریاست .ستین مانیپله
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3.95 :19-22 ،28-32

افزا   از پا   شیما و م   افتنی انیدانش استقبال اختراع یحت رایز م،یکن یخطا
ن  م        دیبا زیبشر ما و باشد داشته را خود مس   میخواه یروز علم ،یحیکه
ب      ،یاله تیواقع ارمغان به را روز .اوردیآن

کودک   جهان گهواره م          یدر خواب در را ها ساعت و است خواب حس. ندیب یدر
نم   یهست قیحقا یماد آشکار ;   یرا معنو  حس اما به   یآگاه یکند را انسان
.یم یابد قتیحق برد 

4.109 :32-7

حق  دانا      قتیسه همهجانبه، مطلق، قدرت روح، روح  - ییبزرگ تمام  یمطلق، که
م        پر را فضا همه دارد، را تشک    کند،یقدرت را علم با شهیهم یبرا - دهد،یم لیهمه

م    نیا ماده که . تواندیباور ا     دارد تناقض باشد، اول  یابد قیحقا نیبالفعل هیوجود
واقع    عنوان به خد   تیرا خلقت م  اتابناک او      سازند،یآشکار آنچه همه آن در که

ن       به او حکمت با است .شودیم انیب یکیساخته

5.472 :24- ) 3همه )

واقع  .     تیتمام م          او که را آنچه است جاودانه و هماهنگ او خلقت و خدا یدر
م        کوین ندیآفر ساخته که را آنچه هر و م  یاست . یشود بنابرا  تنها ن،یسازد

ب  تیواقع ا  ای یماریگناه، باورها    تیواقع نیمرگ، که است یوحشتناک
واقع   انسان م   ینادرست نظر زمان   یبه تا مب    یرسد، لباس خدا از   دلکه را آنها

.  نیب حق  آنها ز  قتیببرد ن    رایندارند، خدا از مس.    ستندیآنها علوم در یم یحیما
ناهماهنگ   میآموز تمام فان  ایذهن  یکه واقع     کی یبدن نه که است تیتوهم

هو    نه و واقع    ت،یدارد نظر به .کسانیو  یاگرچه است 
6.335 :27-31

تغ  ،یمعنو تیواقع اله  ر،یناپذ رییهماهنگ، . یابد ،یجاودانه، ه  ریغ زیچ چیاست
واقع  ینم یمعنو .  یابد ایهماهنگ  ،یتواند ب  گناه، فناپذ  یماریباشد یریو

با    یفرض یپادپاها و هستند واقع  دیروح .تیبا باشند    داشته تضاد
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7.186 :11-5

نف  ز  یشر، حق  رایاست، . قتیفقدان چ  چ  رایز ست،ین یزیاست .یزیفقدان است 
ز  یواقع ریغ م         بتیغ رایاست، فرض را جا همه و مطلق قادر . یخداوند هر  کند

واقع          اموزدیب دیبا یانسان نه و دارد وجود قدرت نه شر در .تیکه

 . م   است خودتفکر واقع  کیمن: " دیگو یشر خوب    یموجود بر که مسلط یهستم
ا."  با  نیهستم بزدا      دیباطل ادعاها همه از را ا.    دیشر شر قدرت که  نیتنها است

  . نم    هرگز کند نابود را خوب  کیتواند  یخود ب   یذره از .    نیرا برا  شر تالش هر یببرد
ب  خ  نیاز مجازات       ریبردن به فقط و است م   یاجبارشکست کمک . یبدکار اگر  کند

واقع  هماهنگ       تیهمان مورد در اختالف به نسبت همان   م،یریبپذ یرا به اختالف
هماهنگ   که مدع    یمدع یاندازه ما بر .     یاست خ  اندازه به شر اگر یواقع ریاست
ن   شر .     زیباشد، زندگ      اندازه به مرگ اگر است جاودانه اندازه همان یواقع یبه

جاودانگ  .       کی یاست، واقع   درد فقدان اندازه به درد اگر است هر  یافسانه باشد،
با  .   دیدو چن   اگر و باشند هارمون  نیجاودانه .ینم یاست، باشد     وجود قانون تواند

فان  است      یذهن ناآگاه خود به نم  اینسبت فر    یهرگز را خود . بیتواند اگر  دهد
فان  .  یم یذهن آنجا        از بود بهتر باشد، بهتر چگونه که با  ییدانست چ  دیکه یزیبه

م             ریغ تخت بر خدا عنوان به را ماده باشد، داشته اعتقاد خود . یاز ذهن  نشاند
خدا        و بوده پرست بت ابتدا از ب    یگرید انیانسان به و ذهن کیاز  شیداشته

. است   داشته اعتقاد

فان  ییآنجا از حت  یکه فان  یها نم   یوجود درک با   یرا چقدر و    دیکنند، دانا ذهن از
ب   او .یمخلوقات باشند   خبر

8.122 :1-7

ف   حواس واقع   یکیزیشواهد علم م   یهست یاغلب معکوس بنابرا  کند،یرا نیو
ا    یحکومت را اختالف حقا.  کندیم جادیاز زندگ  قیاما درست   ،یبزرگ به درک یکه

ا  یم م      نیشوند، شکست را خطاها گانه دروغ    یسه شاهدان با آنها نیدهند،
م  پادشاه   یمخالفت و م    یکنند، آشکار را س  - یآسمان یواقع لطنتکنند

رو  یهماهنگ .نیزم یبر

9.590 :1-3

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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.  یپادشاه هماهنگ  افسار اله   یآسمان علم خطاناپذ;   یدر ذهن و یابد ر،یقلمرو
جا     روح، جو مطلق؛ .ییقادر است     برتر روح که

10.242 :9-14

هماهنگ      کیفقط  دارد، وجود بهشت به مس  ،یراه اله   حیو علم را  نیا یدر راه
م    نشان ما . یبه ا  خ    نیدهد جز که ه     ر،یاست او، انعکاس و تیواقع چیخدا

باش  یگرید زندگ  یگرید یآگاه - مینداشته باش  یاز و     م،ینداشته درد از برتر و
باش   حواس .میلذت

11.503 :9-15

ا   و تشک  یمعنو یهماهنگ یاله دهیاصل ابد  -   یم لیرا و بهشت عالم.  تیدهد در
. قت،یحق ه    است ناشناخته نم     یفرض چیماده آنجا وارد خطا .  یاز اله  علم ،یشود

تار    به خدا، م  یرو یکیکالم چ: "  دیگو یخطا همه "   زیخدا عشق  نور و است
م     شهیهم روشن را جهان .یحاضر کند 

12.560 :11-19

اله       عشق انسان، نظر از بزرگ، دست       یمعجزه به وجود، بزرگ ضرورت و است،
ا  .  یواقع دهیآوردن حال        در است انسان در آسمان ملکوت آنچه از  یاز که
متنفر  هیهمسا کس  ای میخود برا     یاز را او خدا تع   انیب یکه خود کرده نییکالم

تخم  دار  نیاست، ا   م،ینادرست به نم  نیهرگز درک   زبا. میرس یهدف بدون هم،
عال  حیصح نم    یمرئ دهیا نیتر یاز هرگز ما اله  میتوان یآن، درک  یاصل را

.میکن

13.291 :13-18

ن  کیبهشت  uذهن  کیبلکه  ست،یمحل مظاهر      یاله یحالت همه آن در که است
ز      است، جاودانه و هماهنگ ن    رایذهن آنجا در عدالت     ستیگناه خود از انسان یو

دارا   بلکه "     یندارد، م "   مقدس کتاب که همانطور ، است پروردگار .دیگو یذهن
فقط 27: 14.207

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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چ   یعلم قتیحق یمعنو تیواقع همه .زیدر است 

15.372 :14-17

مس انسان  یوقت .  یحیعلوم نه          او بود خواهد کامل دهد، نشان مطلق طور به را
خدا               یم قانون از نه و باشد ماده تابع نه بکشد، رنج نه کند، گناه تواند

. یچیسرپ بنابرا  .نیکند بود        خواهد بهشت در فرشتگان مانند او

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 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

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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                  ، 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 

_____________________

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


