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مارس    ، .2022، 6یکشنبه

بشر — موضوع

: طالیی  4: 34زبور  متن

طلب"   را شن    دمیخداوند مرا او ترسها     دیو همه از مرا ."میو داد   نجات

: خواندن  20، 18، 17، 13-10: 41 ایاشعپاسخگو

ز 10 . راینترس؛ ز     هستم تو با خدا  رایمن . یمن آر   هستم کمک    ،یتو تو به من
 . آر  کرد حما        ،یخواهم تو از خود عدالت راست دست .تیبا کرد   خواهم

کسان  نک،یا11 خشمگ    یهمه تو بر خواهند     نیکه شرمنده و شرمنده شدهاند،
کسان.   و .یشد شد         خواهند هالک کنند مجادله تو با که

خواه     12 جستجو را آنها نخواه   یتو و تو   یکسان یحت افت،ی یکرد با که
.زهیست م     کردند  تو با که ه   یآنها مانند چ   چیجنگند مانند خواهند  یزیو پوچ

بود.
م          تیخدا هوهیمن  رایز13 تو به و گرفت خواهم را تو راست :میگو یدست

. کرد.       خواهم کمک شما به من نترس

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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فق  یهنگام17 فق  ریکه جستجو  ریو ه    یدر و باشند و  یزیچ چیآب نباشد
تشنگ   از شن        یزبانشان خواهم را آنها خداوند من شود، خدا   دیسست من یو

.لیاسرائ کرد      نخواهم ترک را آنها
بلند   18 در را م       ینهرها در را ها چشمه و ب      انیها و گشود خواهم ها را ابانیدره

خشک    و آب ها   یحوض چشمه .یرا ساخت    خواهم آب
بب 20 ب    نندیتا و بدانند ا        شندیندیو خداوند دست که بفهمند هم با را  نیو کار

اسرائ     قدوس و است آفر   لیکرده را .دهیآن است 

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
( )یا )19: 10 الیدان.1 به  (1مرد

بس  یا19 :    اریمرد قو   تو، بر درود نترس آر  یمحبوب، .یقو ،یباش، باش 

14، 13، 5-3، 1: 27زبور .2

1      . زندگ      قوت خداوند بترسم؟ که از است من نجات و نور .یخداوند است   من
کس   چه بترسم یاز

لشکر 3 نم        یاگر من دل بزند، اردو من ضد :      یبر بلند  من ضد بر جنگ اگر ترسد
ا    به من .نانیاطم نیشود، داشت   خواهم

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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.   زیچ کیمن 4 روزها          تمام تا خواست خواهم را آن و ام خواسته خداوند یاز
بب            یزندگ را خداوند جمال تا شوم ساکن خداوند خانه در را در  نمیخود و

تحق   او .قیمعبد کنم 
سخت   رایز5 زمان .یدر کرد        خواهد پنهان خود غرفه در سنگ   او مرا بر یمرا

. نشاند  خواهد
ا     13 مگر بودم کرده غش خوب  اورمیب مانیا نکهیمن سرزم    یکه در را نیخداوند

بب  .نمیزندگان

قو           14 را تو قلب او و باش شجاع باش، خداوند انتظار .یدر کرد   یم من خواهد
باش    میگو خداوند منتظر .دیکه

(2 به )21، 20، 18، 8-6، 3( - بیسناخر )1: 32 خیتوار 3.2

وارد      بیسناخر1 و آمد آشور شهرها     هودایپادشاه مقابل در و حصاردار یشد
ا     به و زد برا      نیاردو را آنها که افتاد .یفکر آورد     دست به خود

حزق  2 چون سناخر  دید ایو است،  بیکه با    نکهیا و آمده داشت قصد او
بجنگد، میاورشل

ام  3 با ن   رانیاو مردان چشمهها      رومندیو آب تا کرد مشورت که  ییخود را
را        رونیب او آنها و بازدارند بودند، .یاریشهر کردند 

جنگ  6 فرماندهان نزد            یو شهر دروازه کوچه در را آنها و گماشت مردم بر را
: گفت           و گفت سخن راحت آنها با و کرد جمع خود

دل  یقو7 جماعت        ریو همه از و آشور پادشاه از و     یباش، نترس اوست با که
ز   مباش، ب   رایهراسان ما .شتریبا اوست   از

بازو  8 او اما   یگوشت یبا را       یخدا هوهیاست، ما تا ماست با در   یاریما و کند
.     یجنگها حزق   سخنان بر مردم و بجنگد .هودایپادشاه  ایما کردند   استراحت

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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سخنان   18 در صدا  انیهودیآنگاه برا  یبا اورشل  یبلند د   میمردم بر بودند واریکه
اذ       ادیفر و بترسانند را آنها تا .  تشانیزدند شا  تا بگ   دیکنند را .رندیشهر

هم  20 به اشع   ایحزق لیدل نیو و آسمان       ینب ایپادشاه به و کردند دعا آموز بن
. کردند  ندا

فرشتها  21 خداوند جم    یو که فرستاد در       عیرا را فرماندهان و رهبران و دالوران
ب     از آشور پادشاه .   نیاردوگاه شرمسار  با پس سرزم  یبرد .نیبه بازگشت   خود

:( 1: 56زبور .4 ( ، 4، 3به

:ایخدا1 کن     رحم من به
م  3 وقت م     یهر اعتماد تو به .یترسم کنم 
ستا     4 خدا به را او .    شیکالم که        آنچه از من کردم توکل خدا بر و کرد خواهم

م  نم      یجسم دهد انجام من با .یتواند ترسم 

42-40, 35, 9, 1: 1مرقس .5
انج 1 خدا؛  ح،یمس یسیع لیآغاز پسر
ع       9 که شد واقع روزها آن در جل   یسیو ناصره توسط     لیاز اردن در و آمد

.افتی دیتعم وحنای

حال   35 در بامداد بس     یو روز از قبل ب  اریکه مکان    رونیبرخاست، به و آمد
.یخلوت کرد       دعا آنجا در و رفت

جذام 40 : یو اگر                گفت و زد زانو او نزد و کرد التماس را او و آمد او نزد
کن   یتوان یم ،یبخواه پاک .یمرا

ع 41 دلسوز  یسیو :،یبا گفت             او به کرده، لمس را او کرده، دراز را خود دست
باش.  خواهمیم» پاک

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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42. شد             پاک و شد جدا او از جذام گفتن، سخن محض به و

34-25: 5مرقس .6
زن 25 .یو گرفت      خون سال دوازده که
بس  26 از ها    یاریو رنج پزشکان خرج      دهیکش یادیز یاز داشت چه هر و بود،

ه    و بود، شد،    یبهتر زیچ چیکرده بدتر بلکه نداشت،
ع    یهنگام27 از او لمس         د،یشن یسیکه را او لباس و آمد مطبوعات در پشت

کرد.
.رایز28          : بود   خواهم سالم بزنم، دست او لباس به اگر گفت او
29         . آن       از که کرد احساس خود بدن در و شد خشک او خون چشمه فورًا و

شفا   .افتهیطاعون است 
ع 30 فض      یسیو که دانست خود در در        لتیفورًا را او است، شده خارج او از

  : کس    چه گفت و برگرداند زد؟     یمطبوعات دست من لباس به
31 : م    گفتند او به جمع  ینیبیشاگردانش م    تیکه ازدحام را و کنندیتو

کس  ییگویم کرد؟   یچه لمس مرا
بب         32 را او تا کرد نگاه اطراف به او ا  ندیو .نیکه است      داده انجام را کار
م      33 چون لرزان، و ترسان زن برابر         دانستیاما در و آمد است، شده چه او در

حق     تمام و افتاد .قتیاو گفت     او به را
34  : ا    دختر، گفت او به بخش    مانتیو شفا را بال.      دیتو از و برو آرامش خود یبا

. شو  خالص

32: 12لوقا .7

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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32 . ز   کوچک گله پادشاه     راینترس، که شماست پدر .یخشنود بدهد     شما به را

9-6، 4، 1: 4 انیپیلیف.8

ا 1 بس    یپس که من شاد    اریبرادران آرزومندند، و ا     یمحبوب پس من، تاج یو
عز  پا    زیمحبوب خداوند در .دیباش داریمن

باش    شهیهم4 شاد خداوند م    دیدر هم باز باش  میگو یو .دیشاد
ه 6 کار    د،ینباش زیچ چیمواظب هر در ن    یبلکه و دعا شکرگزار  شیایjjjبا ،یو

ها  ده      یخواسته نشان خداوند به را .دیخود
ذهنها           7 و قلبها است، فراتر عقل هر از که خدا صلح واسطه    یو به را شما

.یسیع حیمس کرد    خواهد حفظ
چ           8 هر است، صادق چه هر است، صادق چه هر برادران، عادالنه زیسرانجام،

چ   هر چ    زیاست، هر است، داشتن  زیپاک چ   یدوست هر .زیاست، است   خوب
فض  ستا    یلتیاگر اگر و ا   یشیهست به .شیندیب زهایچ نیهست

آموخت     ییزهایچ9 من در که در  دیرا شن  دیافتیو د  دیدیو ده  د،یدیو دیانجام
خدا  .یو بود      خواهد شما با سالمت

بهداشت   و علم
1.410 :29-30

اصل   یحیمس یعلم نیتمر سخنان م  حیمس یهماهنگ یبا !"یآغاز " : نترس  شود
2.589 :8-11

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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(. افتی نوع )  نوح روح  یپسر ا  یناش ،یآرامش اله     نیاز اصل خدا که همه یدرک
ا    یهست انسان و .دهیاست اوست      مراقبت فرزند و او
29( - یخدا )28، 19-23، 9-13: 3.516

چ   همه م     زیخداوند خود مثابه به . یرا زندگ  هست  یسازد م  یدر یمنعکس
حق  ن     قتیشود، در خدا صداقت، م         ،یکیدر آنها به را خود دوام و آرامش یکه

ب.     در غرق عشق، ز     ،یخود یبخشد در غرق را م   ییبایهمه نور . ...یو کند 
آفر      او شباهت به که حاکم   دهیانسان، است، زم    تیشده تمام بر در  نیخدا را

م    اریاخت منعکس و .      یدارد همز  عنوان به مرد و زن ابد  یستیکند تا   یو خدا با
ک   با - یخدا ،یجالل یتیفیابد، نامتناه  مادر م   یپدر منعکس .یرا کنند 

آفر      خدا خود صورت به را اله   دیانسان روح .یتا کند    منعکس را

4.302 :14-19

تعر   ادامه به     فیدر انسان، از برا      میاوریب ادیخود جاودانه و هماهنگ انسان یکه
هم     شهیهم و است داشته فان      شهیوجود توهم از فراتر و ح   یفراتر گونه ات،یهر

 . ا       است ماده در موجود هوش و واقع    نیجوهر اساس بر .تیگفته افسانه    نه است،
5.475 :28-31

ب    گناه، از .  یماریانسان واقع     انسان است ناتوان مرگ قدوس   ینم یو از تیتواند
همچن    و شود، وس    ییخدا نیدور به انسان تکامل   لهیکه نم  افتهیاو یاست،

ظرف  ا   یآزاد ای تیتواند را .جادیگناه کند 
6.243 :30-6

زندگ     ،یماریب ثمره مرگ و ناهماهنگ.  ستین یگناه که  ییها یآنها هستند
ب    قتیحق از را .     یم نیآنها نم  زنده را نقص کمال، .  یبرد آنجا  از که ییکند

خ  بدشکل      ریخداوند است، موجودات همه سرچشمه یجسمان ای یاخالق یو
. ینم جادیا بنابرا  است،توهم  کیبلکه  ست،ین یواقع یبدشکل نیچن نیکند

  . اله  علم خطا م    قیحقا نیا یسراب آشکار را .    یبزرگ ع  آنها، اساس بر یسیکند
ا     یزندگ بدون داد، نشان ه    نکهیرا به خطا .دیترس یشکل چیاز نکرد    اطاعت 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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7.151 :18 - ) 5ترس )

     . ر        و قلب و خون نشد متوقف عملش و بودن از هرگز ه    ... هیترس و مغز چیو
زندگ  یربط .    یبه واقع   انسان کارکرد هر ندارد اله   یخدا ذهن م  یتوسط یاداره

قدرت.    انسان ذهن ه    ایکشتن  یبرا یشود و ندارد خدا   یکنترل چیدرمان انسان بر
اله.   ذهن آفر    یندارد را انسان شباه  ریتصو د،یکه م    تو حفظ را .یخود کند 

م      اعالم پل سنت که با         یهمانطور و است مخالف خدا با انسان ذهن به دیکند
.      قیتعو اله  ذهن دارد، وجود واقعًا آنچه ا  یافتاد ا     دهیو در و است کل  نیآن ذهن،
.  یهست مستق     راه است جاودانه و بار  میهماهنگ تصد  دنید ک،یو نیا قیو
ا    میتسل قت،یحق برابر در پ   نیشدن و رهنمودها  یرویقدرت .یاز است   حق

فان   نیا ذهن م  یکه اعضا     یادعا همه بر که فان  یکند م  یبدن ما  یحکومت کند،
ا   قاطعانه ا.  میدار یشواهد ذهن    نیاما اصطالح با    کیبه و است با دیافسانه

تسل  تیرضا . قتیحق میخود عصا  م     یشود دست به را ناتوان  رد،یگ یسلطنت اما
اله.   ذهن حاکم  ریفناناپذ یاست را   یفرض تیتمام فان   ردیگ یمخود ذهن از  یو را
م   نجات .یخود دهد 

8.380 :15-21 ،28-19

ف  م      یکیزیاثرات نشان را آن توهم . یترس، خ  ش   رهیدهد به شده ریزنج ریشدن
برا  یا خم  یکه نبا  دهیچشمه .    دیاست، تأث    تحت فقط بدن ترساند را باور ریانسان
توسط    یماریب که حق      کیاست از ناآگاه اصطالح به ب  یقتیذهن به  یماریکه را

ا  یم ریزنج . یم جادیکشد، ه  حق   زیچ چیکند قدرت از    ینم قتیجز ترس از تواند
جلوگ  .یریخطا کند          ثابت را خطا بر انسان سلطه و کند

ا    دیناام زیچ چیه از تر کن   ستین نیکننده باور خدا    یقدرت میکه مقابل ریخ ایدر
ا      به خداوند و دارد قدرت   نیوجود متضاد م  یقدرت عل   یعطا تا خودش، هیکند

.یهماهنگ ،یسالمت ،یزندگ هیعل رود    کار به

ماده   هر زندگ          یجسم ایقانون قانون توسط باشد، حاکم انسان بر است قرار ،یکه
م     باطل و باطل .     یخدا، خداداد  حقوق از غافل ما تسل  یشود احکام میخود،

هست  ا      میناعادالنه پرورش و آموزش تعصب م   یبردگ نیو اجرا . یرا ما  لیکند
شو    نیا دینباش متحمل را ب  دیتوهم س  یماریب ای دیهست ماریکه حال  ستمیدر در
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ا    تا است دل  نکهیرشد ضرور  نکهیا لیبه تسل    اتیگناه دارد را وسوسه کی میخود
شو  .دیگناه

قوان  یبرخ یوقت ز  یفرض نیاز م  ریرا وجود   دییگو یم د،یگذار یپا خطر که
ا.  جسمان     کیترس  نیدارد اثرات و است .    یم جادیا یخطر نم  واقع در ما یکند
چ   میتوان شکستن ببر  یزیاز اخالق  کیمگر  میرنج بهاصطالح. یمعنو ای یقانون
فان  نیقوان ا  یباور فناناپذ    نیبا روح که ب   ریدرک از فان   رود،یم نیاست، ذهن یو

ب     تواندینم انواع و دورهها م      هایماریزمانها، آن با انسانها که عیتشر رند،یمیرا
نو.       او اما است، قانونگذار خدا زندگ.  ستین انهیوحش نیقوان سندهیکند و یدر

نامتناه  م        ایگناه  ،یماریب ،یعشق اعالم مقدس کتاب و ندارد، وجود کند یمرگ
زندگ   ما م  م،یکن یم یکه خدا   میکن یحرکت در .میهست ینامتناه یو

9.425 :23-28

بهتر  یزمان یاریهش ا   یم یبدن که . مانیسازد تصح      باشد کرده غلبه ماده حیبه
ماد  معنو   یباور درک م       یبا شکل دوباره را شما روح . یو د  نم  گریدهد یهرگز
ا  یترس کن    نکهیمگر آزرده را نخواه    یخدا باور هرگز قلب    یو که از یقسمت ایکرد
م  .یبدن کند      نابود را تو تواند

10.390 :12-21 ،29-4

اول  یهنگام ب  نیکه ماد     یماریعالئم حواس شهادت شد، اله    یظاهر علم با یرا
کن  ده.  دیمناقشه عقا       دیاجازه نادرست روند شما باالتر عدالت یفان دیاحساس

م     نام قانون که ب        دیگذاریرا اتاق در نه آنگاه و کند، محبوس مارینابود
آخر        دیشویم پرداخت در رنج بستر بر نه آخر  نیو از  یمهایجر نیفرت، که

نخواه     یرو است، شده خواسته . . "    دیاشتباه خود  دشمن با سرعت به بود
حال    در کن، هست      یموافقت راه در او با گناه   یمبن ییادعا چیه." یکه ایبر

باش  یماریب اند   دینداشته در کن  شهیتا .دیرشد

ذهن    یماریب هیاول مراحل مخالفت با برا   یقدرتمند یرا قانونگذار شکست یکه
تصو  غ  کی بیدادن م   یرانسانیقانون کار کن  رد،یگ یبه قدرت. دیمالقات

حق   روح برا  قتیآگاهانه فان   یبرانداز یرا ذهن مستعار   ،یدرخواست نام با
برتر     برابر در که افزا     یماده، است، شده آراسته تفکر ریتصاو. دیده شیروح

ب      یفان مورد در آن اعتقادات کن     یماریو محو را گناه .دیو
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11.495 :16-24

ده  سا             دیاجازه شما آرام اعتماد و روشن حس بر شک نه و ترس که  هینه افکند،
زندگ  -   یزندگ صیتشخ که همانطور م  - یابد یهماهنگ احساس   یاست هر تواند

چ   ایدردناک  به زندگ   یزیاعتقاد که ب  ستین یرا .  نیاز ده  اجازه علم دیببرد
جا  ،یحیمس جسمان  یبه هست     ،یحس از شما درک ا   یبانیپشت یاز و درک، نیکند،

جا   را فناپذ   قتیحق نیگزیخطا کرد، جا  یریخواهد و  یم یریفناپذ نیگزیرا کند،
هماهنگ    با را م  یاختالف .یخاموش کند 

12.442 :27 - ) 29ترس )"

 . ز"   کوچک گله پادشاه     راینترس، که شماست پدر ." یخشنود ا     بدهد شما به نیرا
مس  قتیحق .تیحیعلم است 

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