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: طالیی  14: 19زبور  متن

نظر                یا" در من قلب تفکر و من دهان سخنان من، دهنده نجات و من قوت خداوند
پسند  ."دهیتو شود 

: خواندن  8-2: 1پیتر  2پاسخگو

سالمت  ضیف2 ع        یو ما خداوند و خدا شناخت واسطه ز   یسیبه شما ادیبر
شود.

اله   3 قدرت که چ   یهمانطور همه زندگ     ییزهایاو به مربوط که و یرا
طر       یخداپرست از است، داده ما به و        قیاست جالل به را ما که او شناخت

:لتیفض است    خوانده فرا
وعدهها   4 آن موجب گرانبها   اریبس یبه و تا      ییبزرگ است، شده داده ما به

طب   لهینوسیبد در فساد   دیشو کیشر یاله عتیشما از از    یو جهان در که
رها   قیطر است باش  ییشهوت .دیداشته

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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ا   5 کنار در فض    ن،یو کوشش، تمام ب   مانیا لتیبا را فض.   دییفزایخود به لتیو
دانش;

6   ;     ; شک    به و صبر اعتدال به و معرفت اعتدال به ;یخداپرست ییبایو
خداپرست  7 به ;   یمهربان یو خ  به و .یمهربان هیریبرادرانه برادرانه 
ا  رایز8 ز     زهایچ نیاگر و باشد شما م   ادیدر باعث معرفت   شودیشود، در که

ع   ما ب  میعق حیمس یسیخداوند .دینباش ثمریو

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
3: 9پیتر 1.2

کوتاه    9 خود وعده در برخ  کند،ینم یخداوند اما. دانندیم یسست یچنانکه
شک    ما به نم  کندیم ییباینسبت م    یکس خواهدیو بلکه شود، خواهدیهالک
ب    توبه به .ندیایهمه

:( 3-1: 51زبور .2 ( ، ( 8-6به ( ، 13-10به؛

خپل  ه،یخدا یا1 مخ  ېنیم ېد وک    ېله رحم ما ب:   هړپه د ۍمهربان رهیشم ېستا
مخ  م  ناهونهګزما  ېله .هړو هځنیله

بشپ  2 په د   هګتو هړما ک  خهڅ ناهګزما د    ه،ړپاک زما ک  خهڅ ناهګاو .هړپاک
خپلو    ېچ کهځ3 په :ناهونوګزه کوم   اعتراف
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ک    وره،ګو6 باطن په پ:   ړېغوا قتیحق ېته په ک  هټاو د     ېبرخه ته ما به ته
راک   پوهه .ړېحکمت

ها  7 د ک   سپیما پاک :  ه،ړسره وم     ما شم پاک به واور     ئ،ځنیزه د به زه ېاو
.نیسپ خهڅ شم 

خو  8 د خو  ښۍما ا  دلویاور ښۍاو ه؛ړک ړته
ک  10 ما ز  ېپه صح.    هیخدا یا ه،ړک دایپ هړپاک دننه زما ک   حیاو تازه .ئړروح
حضور    11 خپل له ل  خهڅما زما.   هړک ېریمه مه    خهڅاو القدس روح خپل

اخلئ.
خو     12 نجات خپل د ته .ښۍما وساته          سره روح آزاد خپل په ما او راوباسه؛
سرغ   13 زه به الر    ونکوړبيا ستا .ناهکارانګاو.  مړوک وونهښته شي      بدل ته تا به

(شائول )22، 18، 17، 15-1: 9اعمال .3

حال   1 در شائول عل  یو تهد   هیکه خداوند م    دیشاگردان عام قتل نزد  یو کرد،
. رفت   اعظم کاهن

نامهها   2 او از کن    ییو به دمشق ا     سههایبه از اگر تا مرد   نیخواست چه راهها،
زن،    چه اورشل     افت،یو به بسته را .اوردیب میآنها

نزد     3 به حرکت حال در رس  کیو نور   دیدمشق ناگهان او     یو گرد بر آسمان از
.دیتاب

زم  4 به صدا   نیپس و م    دیشن ییافتاد او به به:    گفتیکه چرا شائول، شائول،
م   جفا ؟یکنیمن

5 : ا  گفت ک   یو تو : » ؟یستیخداوند ع    من گفت خداوند تو   یسیو که هستم
م  برا.     یدهیآزارش خارها به زدن .یلگد است    سخت تو
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ح    6 و لرزان او :    رتیو م   من از خداوندا، گفت و   یخواه یزده کنم؟ چه
 : برخ    گفت او به چه            زیخداوند که شد خواهد گفته تو به و برو شهر به و

ده  دیبا یکار .یانجام
مردان 7 م     یو سفر او با ب  یکه ا  یکردند، صدا  ستادهیزبان یم ییبودند،

کس  دند،یشن نم  یاما .دندید یرا

زم   8 از شائول .      نیو کس  شد، باز چشمانش چون و ند  یبرخاست بلکه د،یرا
. آوردند        دمشق به و گرفتند را او دست

ب    9 روز سه او آشام       نیب یو نه و خورد نه و .دیبود
شاگرد 10 حنان     یو که بود دمشق .    ایدر رؤ   در خداوند و داشت :اینام گفت    او به

:   ایحنان ا.   من خداوندا، گفت .نجایو هستم 
11 : برخ     گفت او به خداوند خ   زیو به مستق  یابانیو در     میکه و برو دارد نام

شخص   هودایخانه  مورد تحق      یدر تارسوس از شائول نام ز  قیبه نکیا رایکن
م   دعا .یاو کند 

رؤ  12 در حنان   یمرد ایو نام د  ایبه نهاده          دیرا او بر را خود دست و شده وارد که
ب  .نایتا شود 

حنان 13 :    ایپس بس   از من خداوندا، داد ا  یاریپاسخ شن  نیاز در  دهامیمرد که
مقدس  میاورشل بد   نیبه چه .یتو است   کرده

ا  14 در اخت      نجایو کاهنان سران طرف از کسان    اریاو همه که تو    یدارد نام که را
م  .یرا ببندد   خوانند

15  : ز     برو، گفت او به خداوند برا  رایاما ظرف  یاو من    دهیبرگز یمن نام تا است
بن        و پادشاهان و امتها حضور در .لیاسرائ یرا ببرم 
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حنان 17 : ایو          . برادر      گفت و گذاشت او بر را خود دستان و شد خانه وارد و رفت
ع   خداوند، تا           یسیشائول، فرستاد مرا شد، ظاهر تو بر آمدنت راه در که

بب   یینایب را شو      ینیخود پر القدس روح از .یو
ب         18 فورا و افتاد چشمانش از فلس مانند فورًا تعم     نایو و برخاست و دیشد

.افتی

ب    22 را خود قدرت و   شتریشائول گ    انیهودیکرد را دمشق ثابت   جیساکن و کرد
ا   که مس  نیکرد .حیهمان است 

( 2به )1: 1 انسینتیکور 4.1

ع         1 رسول تا شد دعوت خدا خواست به که باشد، حیمس یسیپولس

5-1: 2 انسینتیکور 5.1
ا  1 من هنگام  یو فض      یبرادران، با آمدم، شما نزد حکمت ایگفتار  لتیکه

.امدمین کنم         اعالم شما به را خدا شهادت تا
ع    میتصم رایز2 جز که چ     حیمس یسیگرفتم شده، مصلوب او م  یزیو انیدر

. ندانم  شما
3. بودم           شما با لرز و ترس و ضعف در من و
فر       4 کلمات با من موعظه و گفتار برا     بندهیو بلکه نبود، انسان شینما یحکمت

: بود    قدرت و روح
ا 5 .مانیتا باشد           خدا قدرت به بلکه نباشد، انسانها حکمت به شما

10، 9: انسینتیکور 6.1

کوچکتر  رایز9 شا    نیمن که هستم را    یستگیرسول شدن خوانده رسول
ز  .یسایکل رایندارم، کردم     جفا را خدا
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همان     10 من خدا لطف به .یاما هستم    که ب  اما هستم زحمت    شتریمن آنها همه از
ف     دم،یکش بلکه من، نه .ییخدا ضیاما بود     من با که

23، 22،(  3به )20-16، 13، 1: 5 انیگاالت.7

آزاد  1 در مس  یپس وس  حیکه با       لهیبه استوار کرد آزاد را ما دوباره  دیستیآن و
.دینشو یبندگ وغیگرفتار 

آزاد    یا رایز13 به شما ا    یبرادران، شده خوانده آزاد.   دیفرا از یبرا یفقط
نکن   یبرا یمناسبت استفاده به     د،یجسم عشق با کن  گریکدیبلکه .دیخدمت

ا 16 م  نیپس کن    م،یگو یرا رفتار روح نخواه      دیدر برآورده را جسم شهوت دیو
کرد.

م     رایز17 روح ضد بر .یم لیبدن جسم       خالف بر روح و ا    کند خالف  نهایو بر
طور  گرند،یکدی نم   یبه شما م    دیتوان یکه که را ده  دیخواه یآنچه .دیانجام

طر   18 از اگر هدا  قیاما شر  د،یشو یم تیروح .دیستین عتیتحت
ا      19 که است آشکار جسم اعمال .   نهایاکنون باز  دوزه زنا، ناپاک یهستند ،ی،

فحشا،
پرست 20 نفرت، ،یجادوگر ،یبت
شاد    22 عشق، روح ثمره بردبار  ،یاما .مانیا ،یکین ،ینرم ،یصلح، است 
:   ،یفروتن23 چن  برابر در .یقانون چیه یزیچ نیاعتدال ندارد   وجود

بهداشت   و علم
فقط 30: 1.35
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. است     گناهکار اصالح عشق طرح
2.6 :11-16

نت   جادیا در وس  جهیرنج ب  لهیگناه، .     نیاز گناه    در مفروض لذت هر است گناه بردن
زمان          شیب تا داشت خواهد همراه به را خود درد ا  یاز زندگ  مانیکه و یماد یبه

ب   از . نیگناه برا  هماهنگ   دنیرس یبرود بهشت، اله  دیبا ،یهست یبه یهست یاصل
کن   درک .میرا

3.39 :31-7

کس  زمان  یچه ها    یتا لذت به ا  یکه م      مانیگناه متوقف را گناه باشد، یداشته
وقت  زمان  یکند؟ م  یانسانها ه   کنندیاعتراف شر آن  دهد،ینم یلذت چیکه از

کن.      گردانندیم یرو حذف فکر از را . دیخطا متفکر       شد نخواهد ظاهر اثر در و
مس  شرفتهیپ گرا     نیمتد یحیو و گستره درک آن،   یحیمس یشفا شیبا علم و

حما   آنها . تیاز د   کرد فصل    نیهم یبرا: "دیگویم یگریخواهد چون برو، یوقت
". خواند       خواهم را تو باشم داشته مناسب

4.324 :7-26

زمان  هماهنگ  یتا جاودانگ  یکه ا     یو به نشود، آشکارتر خدا یواقع دهیانسان
نم  خواه.             میابییدست کرد، خواهد منعکس است حاکم آن بر که را آنچه بدن و

درک   ایباشد  قتیحق روح   ایخطا، . ایباور، بنابرا  آشنا "     نیماده او با را خود اکنون
  ". هوش     مراقب، باش آرامش در و هوش  اریکن مستق.  دیباش اریو بار  میراه کیو

ا     درک به که زندگ    رسدیم نیاست تنها خداوند . یکه ا  جسم   کی نیاست با جنگ
با      ما آن در که ب   دیاست گناه، ا     یماریبر در چه مرگ، غلبه     ای نجایو آن، از پس چه

رس -    میکن از قبل روح،    دنیمطمئنًا هدف .یزندگ ایبه خدا   در

ع    پولس شاگرد ابتدا پ    یسیدر جفاگر بلکه . یسیع روانینبود، هنگام  که یبود
برا    نیاول یبرا قتیحق علم در ناب     یبار پولس شد، ظاهر ناب   نایاو و او یینایشد

   . معنو  نور اما شد زود  یاحساس تعال         یبه و الگو از تا ساخت قادر را یسیع میاو
ب  یرویپ مس     مارانیکند، و دهد شفا آس   ار تیحیرا سراسر و ونانی ر،یصغ یایدر

امپراتور   یحت روم .یدر کند   موعظه
(328صفحه )3–23: 5.326
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تارسوس  مس  - یشائول زمان -   قتیحق ای حیراه تنها احساس    یرا که کرد مشاهده
تسل     حق از او روحان  کی مینامطمئن هم   یحس که . شهیشد سپس   است درست

 . اند   شد عوض زندگ     یتر لیاص ینگاه شهیمرد و گرفت خود معنو  یبه تر یاو
اشتباه.   او اذ      یشد و آزار در که د  انیحیمس تیرا بود،     نیکه نکرده درک را آنها

فروتن    با و جد  یآموخت برگز   دینام را برا.  دیپولس ا  نیاول یاو یواقع دهیبار
درس      و کرد مشاهده را اله   یعشق علم .یاز آموخت 

ا   اصالحات درک م   نیبا حاصل لذت     یامر شر در که و   داریپا یشود ندارد، وجود
خ     نیهمچن به عالقه جلب ا     ریبا که علم، اساس آشکار   قتیحق نیبر را جاودانه

نم            یم شور، نه و اشتها نه درد، نه لذت، نه که ماده    یکند در وجود   ایتواند آن از
حال    در باشد، اله   یداشته ذهن دا  یکه م   یم. ردوجود و باورها  یتواند یتواند

درد    لذت، اشتها    اینادرست تمام و ب       یترس از را انسان ذهن آلود .نیگناه ببرد 

انگ   چه رقت ک  یزیمنظره !  ،یتوز نهیاست گاه     شر انتقام از بردن نیباالتر یلذت
زمان       تا است، حق از انسان خ     یتصور از او درک .   یقو ریکه بد   از سپس شود یتر

م  م     یلذت او عذاب و .  یبرد رها  راه بدبخت  ییشود . یاز راه     است گناه ترک گناه،
.  یگرید تصو   گناه ندارد با   یوحش ریوجود که . دیاست ا      شود پاک رنج عرق نیبا
اخالق  کی ن    یجنون با که م      مهیاست سر به طوفان و .یشب برد 

ف  یبرا ها  ،یکیزیحواس مس   یخواسته علم م   یضرور یحیسخت نظر .یبه رسد 
م    عجله انسانها ب  کنندیاما زندگ  اموزندیتا خ  یکه در    ریخداست، شر و است،

جا  قتیحق قدرت    یگاهینه نه و انسان   یدارد اقتصاد .یاله ای یدر

راست       ترس به را انسان هرگز مجازات . یاز برا   نکرد و    یراستگو نادرست با مقابله
اخالق    شجاعت حق، .   یاعالم با   چگونه اما است کن   یانسان دیالزم اصالح که میرا

ح   شهامت اخالق   شتریب یوانیاز اخالق درست     یاز تصور و است از یبرخوردار
طر   ریخ از فان   قیندارد؟ انسان، ا   یشعور به جستجو   شتباهرا در لیوسا یخود

کن    یبرا یماد متقاعد سعادت تر.   دیکسب فعال انسان  نیعقل . یقوه اجازه  است
ا  دیده اخالق         نیکه تعهد خفته احساس و کند آگاه را انسان   یاحساسات در را

تدر     داریب به او و پوچ  جیکند ها  یبه انسان  یلذت سعادت     یحس و عظمت کیو
معنو  ماد  یحس م   ینجسما ای یکه خاموش ب  یرا تنها.    اموزدیکند، نه او سپس

خواهد   م   افت،ینجات نجات .ابدی یبلکه

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



9
صفحه

مه   ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،1ماه
ابد - موضوع یمجازات

6.329 :21-2

ر   علم .  یاکاریدر امر   اصل ندارد .    یضرور یوجود نم  انسان اراده با دیتوان یاست
کن    مسخره را اله.   دیآن خواسته بشر   یعلم نه اصل   شهیهم. یاست است، حق

نم    یاله توبه هرگز ادعا   یآن بلکه م      قتیحق یکند، حفظ خطا رفع با . یرا عفو  کند
اله  .   ینابود یرحمت منب   انسانها اگر است همه   یواقع یمعنو عضاللت را خود
م  روحان    یبرا دانستند،یبرکت امر به م  یتوسل .کردندیتالش بودند     آرامش در و

ضاللت   هرچه فان   یاما ذهن معنو        یکه با مخالفت است، ورتر غوطه آن تیدر
ا   یم دتریشد تا حق   نکهیشود، به .یم میتسل قتیخطا شود 

اله     مقاومت علم برابر در ضع    یانسان نسبت همان از   شودیم فیبه انسانها که
برا  م  قتیحق یخطا جانش    کشندیدست وجود درک م   نیو صرف .شودیباور

7.242 :1-14

طر  انیفان تعم  قیاز تجد  یمعنو دیتوبه، فرد  یماد دیعقا ات،یح دیو کاذب تیو
م    کنار را . یخود ا  [  نیگذارند از     "  ] را خدا مرا همه که است زمان فقط

بزرگتر  نشانیکوچکتر ."  نشانیتا ادعا   انکار بشناسند گام  یرا به  یماده بزرگ
سو   یها یشاد یسو به پ   یآزاد یروح، و .یینها یروزیانسان است    بدن بر

هماهنگ      کی فقط دارد، وجود بهشت به مس  ،یراه اله   حیو علم به   نیا یدر را راه
م   نشان . یما ا  خ    نیدهد جز که ه     ر،یاست او، انعکاس و یگرید تیواقع چیخدا
باش  زندگ  یگرید یآگاه - مینداشته باش  یاز لذت      م،ینداشته و درد از برتر و
باش  .میحواس

8.442 :25-28

قد  برا: "    دیگویم سیپولس لرز و ترس کن    یبا تالش خود یسیع ."دینجات
ا: " نترس   یگفت کوچک پسند   رایز د،یگله شما پادشاه   دهیپدر که به  یاست را

". بدهد  شما

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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مه  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ، 1 ماه
ابد  – موضوع یمجازات

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 �شخصی 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

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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مه   ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،1ماه
ابد - موضوع یمجازات

. 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


