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صفحه

مه   ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،29ماه
مسمر    یباستان ینکرومانس- موضوع مستعار مدرن، ه  سمیو شده  زم،یپنوتیو محکوم

مه     ماه ، .2022، 29یکشنبه

مسمر    یباستان ینکرومانس — موضوع مستعار مدرن، ه  سمیو زم،یپنوتیو
شده  محکوم

: طالیی  13: 6 انیافس متن

ببر"       خود نزد را خدا اسلحه بتوان  دیتمام کن     دیتا مقاومت بد روز از   دیدر پس و
با    کارها همه ."دیستیانجام

: خواندن  11-7: 12مکاشفه پاسخگو
6: 19مکاشفه    

7 : م     شد جنگ آسمان در جنگ     لیکائیو اژدها با فرشتگانش و.   دندیو اژدها و
جنگ  دند،یفرشتگانش

پ 8 .  روزیو جا  و د  گاهینشد بهشت   گریآنها .افتیدر نشد 
اژدها 9 ب  یو قد     رونیبزرگ مار آن شد، ش  یمیرانده ش  طانیکه نام طانیو

فر      را جهان تمام و .دهدی����م بیداشت

صدا 10 شن    یبلند یو آسمان در م  دمیرا :     یکه و  قوت و نجات اکنون گفت
مس    یخدا یپادشاه قدرت و رس   حیما فرا ز  دهیاو مدع  رایاست یکه

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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خدا         روز حضور در را آنها که ما م   یبرادران متهم شده   یما سرنگون کرد،
شب.  است

11. کردند             غلبه او بر خود شهادت قول به و بره خون با و
صدا  6 مانند صدا   میعظ تّیجمع یو مانند صدا   اریبس یآبها یو مانند یو

م  دمیشن دیشد یرعدها مطلق  یخدا هوهی رایز ا،یآللو: گفتیکه قادر
م  .کندیسلطنت

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
:(13: 6 یمت.1 به )

13. ده             نجات شر از را ما بلکه نکش، وسوسه به را ما و

( 7-1: 3 شیدایپ.2 ( ، 13-8به؛

آفر         1 خدا خداوند که صحرا جانور هر از مار ز  دهیاکنون .  رکتریبود به  و بود
 : آر  گفت نخور         ایآ ،یزن باغ درخت هر از که است گفته د؟یخدا

2  : م     از گفت مار به زن بخور   وهیو باغ .میدرختان
م  3 از نخور            یدرخت وهیاما آن از که است گفته خدا است، باغ وسط در دیکه

نزن     دست آن به بم  د،یو .دیریمبادا
4   : نخواه     قطعًا تو گفت زن به مار .یو مرد 

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  رایز5 روز    یخدا در که بخور    یداند آن از شد     د،یکه خواهد باز شما چشمان
خدا   مانند ن   دیخواه انیو که م    کیبود را بد .دیشناس یو

د   6 زن چون برا   دیو درخت برا     یکه و است خوب خوشا  یغذا است ندیچشم
درخت  م  ،ییدانا یبرا ریدلپذ یو ن        وهیاز شوهرش به و خورد و برداشت زیآن

خورد.      او و او؛ با داد
7. هستند           برهنه که دانستند و شد باز دو هر چشمان و
صدا 8 شن   هوهی یو را هوا   دندیخدا در م      یکه راه باغ در روز آدم  رفت،یخنک و

حضور       از را خود همسرش م   هوهیو در .انیخدا کردند     پنهان باغ درختان
خداوند  9 : هوهیو کجا         گفت او به و زد صدا را ؟ییآدم

10 : صدا  گفت شن     یو باغ در را ترس  دمیتو .   رایز دمیو را   خودم و بودم برهنه
کردم  پنهان

11  : کس  چه گفت هست      یو برهنه که گفته تو درخت  ایآ ؟یبه دستور    یاز تو به که
نخور   که ؟یخورد ،یدادم

12 : زن   گفت مرد داد    یو من به .یکه خوردم         من و داد من به درخت از
13 : ا      گفت زن به خدا خداوند کار  نیو کرد   یچه که :  ؟یاست مرا    مار گفت زن و

.بیفر خوردم     من و داد

( 8، 6-4 ،(، 1به) 3-1: 5ها  یکیتسالون 3.1   ( ، در دادن 24قرار

ن        1 شما برادران، فصلها، و زمانها مورد در برا  دیندار یازیاما بنو  یکه .سمیشما

م   رایز2 کامالً دزد     دیدان یخودتان مانند خداوند روز م    یکه فرا شب یدر
رسد.

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  یهنگام رایز3 امن:   ندیگو یکه و ناگهان.   تیصلح هالکت آنها  یسپس بر
رسد،یم

ا  4 شما تار   یاما در گ         دیستین یکیبرادران، فرا دزد مانند را شما روز آن .ردیتا

هست       5 روز فرزندان و نور فرزندان شما هست.     دیهمه شب از نه از   میما نه و
.یکیتار

ن  6 ما د  زیپس ب.  مینخواب گرانیمانند باش  دییایاما هوش  میمراقب .میباش اریو
س...   8 بستن ا  نهیبر .  مانیبند برا   و عشق ا  کی یو .دیام ،یمنیکاله نجات 

کس  24 است ن      یوفادار او بخواند، را شما .زیکه داد      خواهد انجام را آن

50-46، 41-36، 16-14، 4-1: 26 یمت.4

ع  1 چون ا  یسیو پا    نیتمام به را :انیسخنان گفت      خود شاگردان به رساند،
ع      دیدان یم2 روز دو از پس تسل      دیکه انسان پسر و است تا  یم میفصح شود

. شود  مصلوب
رؤسا 3 کردند،      یسپس جمع را علما و مردم،  و کاهنان کاهن  به بزرگان کاخ

ق   که داشت،  افایاعظم نام
ع    4 که کردند مشورت ز   یسیو با .رندیبگ رکانهیرا بکشند   و

نام      یکیآنگاه 14 به دوازده آن رؤسا  یوطیاسخر هودایاز .ینزد رفت   کاهنان
15  : چ    چه گفت آنها به م   یزیو من تحو      دیده یبه شما به را او و  لیتا دهم؟

.یس بستند      عهد او با نقره
فرصت      16 دنبال به زمان همان از .انتیخ یبرا یو بود    او به

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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ع 36 محل    یسیسپس به آنها جتس   یبا نام :یمانیبه گفت      شاگردان به و آمد
.دینیبنش نجایا» کنم         دعا آنجا در و بروم من تا

زبد     37 پسر دو و پطرس غمگ      یو و برد خود با بس  نیرا .نیسنگ اریو شد 
38   : بس    من جان گفت آنها به حت  نیاندوهگ اریسپس ا    یاست، مرگ، حد نجایتا

ب    دیبمان من با .دیباش داریو
اندک 39 رو     یو به و رفت : یجلوتر ا        گفت و کرد دعا و افتاد اگر   یخود من، پدر

ا   است م          نیممکن من که آنطور نه اما بگذرد، من از بلکه  یجام خواهم،
م    تو که .یخواه یآنچنان

خواب        40 در را آنها آمده، شاگردان نزد :  افتیپس نم     چرا، گفت پطرس به یو
ب    کی یتوانست من با ؟یبمان داریساعت

باش 41 کن   دیمراقب دعا نشو    دیو وسوسه دچار ما   روح :دیتا واقع است، لیدر
ضع   جسم .فیاما است 

برو  ز،یبرخ46 نزد  نکیا م،یبگذار تسل     کیاو من به که .یم میاست کند 
حال  47 در م     یو صحبت هنوز او ا  یکه آمد،    یکی هودا،ی نکیکرد، دوازده، آن از

جمع    او با شمش  میعظ یو مشا       ریبا و کاهنان سران از چوب، .خیو قوم 
تسل     48 او به که آن ا   میحال نشانه :    یکرد، ببوسم،      را که هر گفت و داد آنها به

بگ      gمحکم را او است، .دیریهمان
ب 49 ع   یو نزد : » یسیدرنگ ا    سالم گفت و .    یآمد بوس  را او و .دیاستاد
: یسیع50 ا    گفت او برا  یبه ا   یدوست، آمده بر     ؟یچه دست و آمدند آنگاه

.یسیع گرفتند      را او و نهادند

14، 13: 1 یعقوب.5

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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وقت  چیه13 م  یکس نگو  یوسوسه ام،       دیشود شده وسوسه خدا طرف از من
بد   رایز با نم  یخدا کس   یوسوسه و نم   یشود وسوسه .یرا کند 

وقت   14 کس هر م     یاما دور خود شهوت م   یاز وسوسه م   یشود وسوسه یشود
شود.

8، 7: 4 عقوبی.6

بسپار     7 خدا به را خود ش.   دیپس برابر فرار       طانیدر تو از او و کن، مقاومت
. کرد  خواهد

نزد  8 خدا ن  د،یشو کیبه نزد   زیاو شما . کیبه ا   شد دست  یخواهد گناهکاران
کن    یها پاک را ا.  دیخود دلها   یو دل، ساز    یدو پاک را .دیخود

11-8: 5 تریپ 7.1

ش   رایز د؛یباش اریهوش 8 شما ش   طانیدشمن مانند م    ری، راه ، و  یخروشان رود
كس   دنبال :یبه ببلعد        را او است ممكن كه است

ا  9 در م  داریپا مانیکه .یمقاومت کنند 
خدا  10 مس        یاما واسطه به را ما که ، ابد   یسیع حیمهربان جالل خود یبه

ا      از پس ، است کش  یمدت نکهیفراخوانده ،     دیدیرنج کامل را شما ،
ن   ، .رومندیمستحکم داد      قرار خود مسکون و

برا    11 سلطنت و هم  شهیهم یجالل . شهیو آم    باد او نیبه

بهداشت   و علم
1.228 :25-27

ن   ریغ یقدرت چیه خدا دارا.   ستیاز مطلق و     یقدرت است جانبه همه قدرت
د     قدرت هر به آبرور   یگریاعتراف منزله .یزیبه است   خداوند

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



7
صفحه

مه   ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،29ماه
مسمر    یباستان ینکرومانس- موضوع مستعار مدرن، ه  سمیو شده  زم،یپنوتیو محکوم

2.469 :13) 21-در )

ا    خطا، کننده خ     قتیحق نینابود خدا، که است ا     ر،یبزرگ و است، ذهن که نیتنها
فرض  نامتناه  یمخالف ش -   یذهن نام ن -  طانیش ای طانیبه قتیحق ست،یذهن

واقع       ست،ین و هوش بدون است، خطا م  کیفقط.  تیبلکه وجود  یذهن تواند
ز   باشد، .    کیفقط  رایداشته ا    انسانها اگر و دارد وجود د  یدعاخدا یگریعقل

د    عقل و نم  یگرینداشتند .  رفتند،یپذ یرا م    ما بود ناشناخته فقط میتوان یگناه
باش   کی داشته آن   م،یذهن .تینها یب کیاگر باشد 

3.526 :14-22

ا      نیاول افسانه متن در شر پ      یذکر دوم فصل در مقدس آمده شیدایکتاب
آفر.      را آنچه همه خدا ن     انیب کوین دیاست مقدس کتاب و م  زیکرد کند یاعالم

آفر    را همه زندگ. " دیکه ا"  یدرخت شمش   قتیحق دهیمخفف و از  یریاست که
م   محافظت اله     یآن علم نوع از "  یکند  " . ا  مخفف دانش درخت آموزه نیاست

واقع         اندازه همان به شر دانش که است بنابرا  یغلط اندازه   نیاست، همان به
خ         دانش عنوان به است، کرده عطا خدا .ریکه

4.563 :27-16

مارپ  م         چیشکل در را خود راه که است ظرافت gم   انیمخفف شر اما چد،یپ یهمه
خ     نیا نام به را م  ریکار . یانجام وقت  روحان   » یدهد شرارت به در یپولس

«  یمکانها م  اشاره م     شین کند،یبلند صحبت پولس توسط زهیغر نیا. شودیآن
فان  یوانیح م       یدر وادار را آنها که است تا   یها ش    گریکدیکند و ببلعند را نیاطیرا
طر  ب  قیاز .رونیبلزبوب کنند 

ا   ام،یاال میقد از هنوز ماه   یمعنو دهیشر با ها   تیرا روش م   یو خطا .یخود کند 
فان        یوانیح زهیغر نیا است، آن نوع هم اژدها که کشتن    یبدخواه، به را ها

ف  یاخالق ب         یحت یکیزیو ساختن متهم آن، از بدتر و خود به گناهانیهمنوعان
تحر  . یم کیجرم ا  مرتک  یناتوان نیآخر نیکند شب    بگناه، در را ستاره  یآن بدون
م  .یفرو برد 

عل      سندهینو اتهامات که است شده حت  یناصر یسیع هیمتقاعد شدن  یو مصلوب
غر   توسط ا   یا تکارانهیجنا زهیاو در تحر     نجایکه است، شده داده شده کیشرح

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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ع.    از مکاشفه ب            یسیاست با جنگنده عنوان به اژدها از و خدا بره عنوان یبه
م  یگناه .  یصحبت آنجا  از ع  ییکند مو   دیبا یسیکه همه شده  ارددر وسوسه

شکل          هر به را گناه بود، معصوم که او .یباشد، کرد        غلبه آن بر و کرد مالقات
5.564 :24-5

پ  ب    شیدایاز گناه، آخرالزمان، همه       - ،یماریتا انتقام و نفرت، حسادت، مرگ، و
مار -     ظرافت با م  یوانیح ایشر نقل   یسیع. شوندیمشخص از تیب کیبا

: »ریمزام ب  «.  لیدل یگفت هم     مار بودند متنفر من هارمون   شهیاز پاشنه یبه
.        کینزد ا  نفرت با مار انتها، تا ابتدا از م   یمعنو دهیاست دنبال . یرا در  کند
تمث  نیا ش،یدایپ فان      یلیمار ذهن دهنده نشان ناطق ظر  »یو هر  فتریاست، از

   .» هنگام  آخرالزمان، در صحرا نزد    یجانور فنا به شر نیا شود،یم کیکه
تبد  ابدییم شیافزا اژدها  لیو م   یبه بزرگ متورم    شودیقرمز گناه از که

عل   شود،یم جنگ م  تیمعنو هیاز برا  شودیملتهب .  ینابود یو از   پر است آماده
روشنا       از و است نفرت و اله  ییشهوت .زاریب یجالل است 

6.103 :18-24

مس     علوم در که مغناط   ینامگذار یحیهمانطور است، ای یوانیح سیشده
برا   زمیپنوتیه خاص فان  ایخطا  یاصطالح . یذهن ا  است   نیاست نادرست باور

خ            هم و است شر هم و است ماده در ذهن خ.     ریکه اندازه به شر و یواقع ریکه
 . ا  است دارا  نیقدرتمندتر است   ای. ستین قتیحق تیفیک کی یباور اینادان

ه.    مخرب شکل اخالق   زمیپنوتیبدخواه حماقت م  یبه .یختم شود 

7.484 :21-27

فان  سمیمسمر ماد  یتوهم . یو مغناط  اراد  یوانیح سیاست یرارادیغ ای یعمل
 . ا      است آن اشکال تمام در انسان  نیخطا اله  یپادپوست .  یعلم با  علم بر دیاست

ماد  حق  یحس پ   قتیو خطا بد   روزیبر و فرض  بیترت نیشود در لیدخ یها هیبه
نظر  پا     هیهمه نادرست اعمال و .انیها دهد 

8.104 :13-18

مس  ذهن    یحیعلم عمل ته تئود   یم شیپ یتا و م   یسیرود آشکار بر   یرا که کند
اله   یدرست اعمال اله     ،یتمام ذهن تراوش عنوان نت   ،یبه در عمل ینادرست جهیو

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 ،29ماه
مسمر    یباستان ینکرومانس- موضوع مستعار مدرن، ه  سمیو شده  زم،یپنوتیو محکوم

غ   -   شر، مخالف، اصطالح م  ،ینکرومانس بت،یبه .  یداللت مسحور،  ، کند
.زمیپنوتیه ،یوانیح سیمغناط

9.567 :18-26 ،31-5

ادعا  باستان  -   یآن باور آن قد   ،ینادرست مار ش   یمیآن نامش (طانیش )طانیکه
م   ادعا هوشمند     یاست، ماده در که دارد   یکند بردن   یبرا ایوجود بیآس ایسود

انسان   -  به اژدها    کیرساندن است، خالص .  یتوهم مس  و دهیا قت،یحق ح،یسرخ
ب   یروحان را بنابرا  اندازد،یم رونیآن ش  نیو .  »دثابت به    کلمات است ناتوان که

«   نیزم ه   را اژدها شوند م     چ،یافکنده نشان خاک به .     یخاک به  تظاهر در لذا و دهد
با     ابتدا از بودن، .دیسخنور باشد   دروغگو

م  یاله علم م       ینشان را گرگ چگونه بره که . یدهد ب  حق  یگناه یکشد بر قتیو
م     غلبه خطا و .   یگناه پ  زمان از زمان   شیدایکند از ا    یجهان، باعث خطا جادیکه

ماد  ش  یباور .     یسع طانیشد، ا     است قادر علم اما بکشد را بره که   نیکرده را دروغ
ب   یم دهینام طانیش از .نیشود ببرد 

10.534 :24-5

ذهن  معنا  یشتریب یمخالفت علم  یمعنو یبا آغاز      یو زمان به نسبت مقدس کتاب
مس  .   تیحیدوره ماد    حس مار، داشت خواهد خواهد     ،یوجود گاز را زن پاشنه

برا -  ب  یگرفت، ا  نیاز .   یمعنو دهیبردن ا     زن، و کرد خواهد تالش تصور، نیعشق
 . ا      کرد خواهد کبود را شهوت ا  یمعنو دهیسر د  نیبه مس  ردرک یجا تیحیعلم

.  دهیبخش ییپا حق  بذر آر        قتیاست درک، و باور و ضاللت بذر بذر    ،یو و روح بذر
م           جدا هم از زمان که هستند گزنه و گندم م  یکیشود،  یماده، و  یسوزانده شود

.   یم یگرید ها  مکان در .یبهشت یشود است    شده جمع
11.568 :24-30

شکرگزار  کیبر  یروزیپ یبرا صبا   میکن یم یگناه، پروردگار م   وتیو بزرگ یرا
بگو.         میشمار چه گناهان همه بر قدرتمند غلبه مورد بلندتر، یآهنگ م؟ییدر

هم  نتریریش نزد       شهیاز و واضحتر اکنون بلند، آسمان بزرگ   کتریبه قلب به
ن   رایز. دیآیم حیمس آنجا اول    ست،یمتهم فشار عشق ابد  هیو م   یو را یخود

فرستد.

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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2022 ، 29ماه  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
مسمر    یباستان ینکرومانس – موضوع مستعار مدرن، ه  سمیو شده  زم،یپنوتیو محکوم

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 gشخصی 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

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 ،29ماه
مسمر    یباستان ینکرومانس- موضوع مستعار مدرن، ه  سمیو شده  زم،یپنوتیو محکوم

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


