
صفحه 1 2023 ،22 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
صداقت- موضوع

2023، 22 هییکشنبه ، ژانو

صداقت — موضوع

1: 23خروج  متن طالیی:

."ی مباش تا شاهد ناحق شورانی"گزارش دروغ نگو، دست خود را به شر

3-1: 15زبور پاسخگو خواندن:
32، 24-21: 18زبور     

4: 91زبور   

 در تپه مقدس تو ساکن خواهد شد؟ی تو ساکن خواهد شد؟ چه کسمهی در خی خداوند، چه کسیا1

.دیگوی  و در دل خود راست مکندی  میکی و نرودی  که راست میکس2

 خود را مالمتهی کند و همسای نمی خود بدهی کند و به همسای نمبتی که به زبان خود غیکس3
 کند.ینم

 خود دور نشده ام.ی خداوند را نگاه داشته ام و با شرارت از خدای من راههارایز21

 او را از خود دور نکردم.ضی همه احکام او در حضور من بود و فرارایز22
.داشتمی  و خود را از گناه خود باز مگشتمی  در برابر او راست مزیمن ن23

 او.یینای دستان من در بیزیبا توجه به تم پس خداوند مرا برحسب عدالتم پاداش داده است،24

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.



صفحه 2 2023 ،22 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
صداقت – موضوع

 سازد.ی بندد و راه مرا کامل می خداست که مرا به قوت منیا32

 او سپر و سپر تو خواهد بود.قتیحق4

د درس خطبه

کتاب مقدس

12، 11، 5، 3-1: 26زبور .1

.دی لغزی من نمنی خود گام نهادم. بنابرای من به درسترای کن. زی خداوند مرا داوریا1

 کن و ثابت کن. افسار و قلبم را امتحان کننهی خداوند، مرا معایا2

 تو گام برداشتم.قتی محبت تو در برابر چشمان من است و در حقرایز3

من از جماعت بدکاران متنفرم. و با بدکاران نخواهد نشست.5

 ده و به من رحم کن.هیاما من در صداقت خود راه خواهم رفت، مرا فد11

 استوار است و در جماعت خداوند را برکت خواهم داد.ی مساوی من در جایپا12

19، 17: 19خروج .2

.ستادندی کوه انیی آورد تا با خدا مالقات کند. و در پارونی قوم را از لشکرگاه بیو موس17

 به او پاسخیی سخن گفت و خدا با صدای بلند شد و بلندتر و بلندتر شد، موسپوری شیو چون صدا19
داد.

16، 3-1: 20خروج .3

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج



صفحه 3 2023 ،22 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
صداقت- موضوع

 سخنان را گفت و گفت:نیو خدا همه ا1
 آوردم.رونی بی مصر و از خانه بندگنی هستم که تو را از سرزمتی خداهوهیمن 2

 داشت.ی نخواهیگری دیتو جز من خدا3

 خود شهادت دروغ نده.هی همساهیعل16

13-10، 2: 3 یعقوب.4
کی نکند، او نی در کالم توهی. اگر کسمی کنی منی ما به همه توهزهای از چیاری در بسرایز2

 تواند تمام بدن را مهار کند.یانسان کامل است و م

 باشد.نی چندی نبازهای چنی. برادران من، ادی آی مرونی بنیاز همان دهان برکت و نفر10

 فرستد؟ی و تلخ منیری در همان جا آب شی چشمه اایآ11

چی هنی بنابرار؟ی تاک، انجای را تحمل کند؟ تونی تواند توت زی برادران من، مر،ی درخت انجایآ12
 کند.دی تواند هم آب شور و هم تازه تولی نمیچشمه ا

 خرد،ی با فروتنکوی نی گفتگوکی علم است؟ بگذار از ی شما دانا و داراانی در میچه کس13
 خود را نشان دهد.یکارها

14: 24جاشوا .5

 را که پدرانانی  و خدا: دی خدمت کنی و او را با اخالص و راستدیپس اکنون از خداوند بترس14
.دی. و خداوند را عبادت کندی کردند، کنار بگذاری طوفان و در مصر خدمت میشما در آن سو

20، 19، 15، 1: 11 یمت.6

 از آنجا رفت تاد،ی رسانی از فرمان دادن به دوازده شاگرد خود به پایسیو واقع شد که چون ع1
 و موعظه کند.می تعلشانی ایدر شهرها

 دارد، بشنود.دنی شنی برایی که گوش هایکس15

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.



صفحه 4 2023 ،22 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
صداقت – موضوع

 پرخور و شرابخوار و دوستی مردنکی: اندی گوی نوشد و می خورد و میپسر انسان آمد و م19
 و گناهکاران. اما خرد از فرزندان او موجه است.رانیباجگ

رای بزرگ او در آنها انجام شده بود، زی کارهاشتری که بییسپس شروع کرد به سرزنش شهرها20
آنها توبه نکردند.

28، 27، 23: 23 یمت.7
دی پردازی را مرهی و زانی شما عشر نعناع و بادرای! زاکاری رانیسی کاتبان و فری بر شما ایوا23

.دی را حذف کرده امانی قضاوت، رحمت و اعت،یو امور مهم شر

 که دردی هستی شده ادی سفی شما مانند مقبره هارای! زاکاری رانیسی کاتبان و فری بر شما ایوا27
 است.ی مردگان و از هرگونه ناپاکی اما درونشان پر از استخوان هارسند،ی  به نظر مبایظاهر ز

 و گناهای اما از درون پر از رد،ی کنی مردم عادل جلوه می در ظاهر برازی شما نبی ترتنیبه هم28
.دیهست

13-10، 7 )واخله( - 4: 24 یمت.8

 ندهد.بی تو را فریمواظب باش کس4

 خواهدبی را فریاری هستم. و بسحی به نام من خواهند آمد و خواهند گفت: من مسیاری بسرایز5
داد.

 همهرای زد،ی که مضطرب نشودی مراقب باشد،ی شندی جنگ خواهعاتیو در مورد جنگها و شا6
 است.دهی هنوز فرا نرسانی واقع شود، اما پادی بانهایا

ی و طاعون و زلزله در جاهای بر مملکت برخواهد خاست و قحطی بر قوم و پادشاهی قومرایز7
گوناگون خواهد بود.

 متنفرگریکدی خواهند کرد و از انتی خگریکدی آزرده خاطر خواهند شد و به یاریو آنگاه بس10
خواهند شد.

 خواهند داد.بی را فریاری ظهور خواهند کرد و بسنی دروغامبرانی از پیاریو بس11

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج



صفحه 5 2023 ،22 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
صداقت- موضوع

 سرد خواهد شد.یاری خواهد شد، محبت بسادیو چون گناه ز12

.افتی که تا آخر صبر کند، نجات خواهد یاما کس13

21، 5، 4(، ،4  )به2, 1: 18مکاشفه .9
نی داشت. و زمیادی که از آسمان نازل شد که قدرت زدمی را دیگری فرشته دزهای چنیو بعد از ا1

از جالل او سبک شد.

 زد و گفت: بابل بزرگ سقوط کرد، سقوط کرد.ادی فری قوییو با صدا2

 تا در گناهان اودیی آرونی قوم من از او بی: اگفتی  که مدمی از آسمان شنیگری دیو صدا4
.دیری او نگی و از بالهادی نباشکیشر

 آورده است.ادی است و خدا گناهان او را به دهی گناهان او به آسمان رسرایز5

 شهرنی افکند و گفت: اای بزرگ را برداشت و به درابی مانند سنگ آسی توانا سنگیو فرشته ا21
 نخواهد شد.افتی هرگز گری خواهد شد و دختهیبزرگ بابل به خشونت فرو ر

 )ته:(3-1: 20مکاشفه .10

 در دست داشت.ی بزرگری انتها و زنجی چاله بدی که از آسمان نازل شد و کلدمی را دیو فرشته ا1

 است گرفت و او را هزار سال بست.طانی و شطانی که شریو اژدها را که همان مار پ2

 ندهدبی امتها را فرگری تا ددی و بر او مهر بزندی و او را ببنددیندازی انتها بیو او را در گودال ب3
تا هزار سال تمام شود.

6-4، 1: 19مکاشفه .11

! نجات وای گفتند: آللوی که مدمی در آسمان شناری از مردم بسی بلندی صدازهای چنیو پس از ا1
 ماست.یجالل و عزت و قدرت از آن خداوند خدا

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.



صفحه 6 2023 ،22 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
صداقت – موضوع

 را که بر تخت نشسته بود پرستشیی افتادند و خدانی به زموانی و چهار حری و چهار پستیو ب4
ای. آللونیکردند و گفتند: آم

 همه بندگان او و شما کهی اد،ی کنشی ما را ستای: خداگفتی  آمد که مرونی از تخت بییو صدا5
 چه کوچک و چه بزرگ.ن،یترسی از او م

دمی شندی رعد و برق شدی و مانند صدااری بسی آبهای و مانند صدامی جماعت عظیو مانند صدا6
.کندی  قادر مطلق سلطنت می خداهوهی رای زا،ی: آللوگفتی که م

علم و بهداشت

7( - قتی )حق4: 1.380

 صخره اعصار است،قتی کنند. حقی و گناه به وزن خود سقوط میماری است. بروزی پشهی همقتیحق
 او را خرد خواهد کرد".فتدیسرسنگ گوشه، "اما بر هر که ب

2.252 :7-14

 شدندی شروع به ناپدرند،ی گی مادی خود ی از نادرستی اندکی حتی نادرست انسانی که باورهایهنگام
 برد، تای منی باشد که خطا را از بقتی مقدم بر آن درک حقدی آن بااتی از خطا و عملی کنند. آگاهیم

 که انسان توسط و از روح،ی ابدقتی شود و حقدی ناپدتی در نهای و مادی فانی که تمام خطایزمان
 او شناخته شود. سازنده.ی واقعهی شده است، درک شود و به عنوان تشبدهیآفر

6 )که در( -1: 3.129

اسی قکی منطق آن به اندازه استدالل رای وجود ندارد زی اختالف و تناقضچی هتیحی... در علم مس
 صادق استشهی همقتی جمع درست محاسبه شده در حساب هماهنگ است. حقکی ای شده انی بقیدق

 تواند تحمل کند.ی نمیری گجهی نتای را در مقدمه ی اشتباهچیو ه

32-30، 12 )مانند( -9: 4.72

 خدا تنهاای است، روح یی همه روشنایکی تاری کند و در جای را نابود میکیهمانطور که نور تار
 دهنده به انسان است )در علم مطلق(.قتیحق

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج



صفحه 7 2023 ،22 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
صداقت- موضوع

 است.تی و بشرنی با زمی و هماهنگی سالمتقت،ی ابالغ کننده حق،ی الهعتی بلکه شر،ی ارتباط شخصنه

5.7 :32-9

 کشنده است.نی دی براایر

اکاری کند، اگرچه گناهکار را رجادی خود اهی توجی برای ممکن است احساس آرامی لفظی دعاکی
 وجودی کسانی برای چنداندی. اما اممی شودی قلب صادق ناامکی از ستی کند. ما هرگز الزم نیم

 شوند و سپس به دنبال پنهان کردنیندارد که فقط به صورت پرخاشگرانه با شرارت خود روبرو م
 بای آنها مطابقت ندارد. آنها مشارکت پنهانتی است که با شخصی آنها شاخصی هستند. دعاهانآ

"ی ... پر ... از هر ناپاکدی سفی به عنوان "مثل قبرهایرونی موارد بنی از چنیسیگناه دارند، و ع
 کند.ی مادی

6.52 :29-32

 را پرخور و شرابیسی متناقض بود. متعصب، فاسق، منافق، عنشانی به اندازه دانیسیاتهامات فر
.دیخوار نام

7.53 :8-10 ،16-24

 به اشتباه درک شدهیسی و عمل عی اصل الهرای او بود. چرا؟ زتی کامالً برعکس شخصیسیشهرت ع
بود.

نی را که ممکن است از چنی الهام کرد و برکات روحانیسی را که عیای  ناراحتتوانستی  نمجهان
 دهد،ی شود را نشان می مجادی اقتی که اغلب توسط حقی کند. علم علت شوکری شود، تفسی ناشیناراحت

قتی انکار حقی به جاتر،ی شود. مانند پی می ناشقتی فرد و حقنی بادی شوک از فاصله زنی انکهی ایعنی
.می کنهی هشدار گرنی بر ادی دهد، بای شر انجام می نابودی برایکی مادام العمر که نی تمسخر فداکارای

32-30، 20 -  )آ(18: 8.446

رای است، زی ضروری ذهن، صادق بودن امری اشتباه مستلزم شکست است. در علم شفازهی انگکی
 است.ری ناپذریی در سمت حق تغیروزیپ

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.



صفحه 8 2023 ،22 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
صداقت – موضوع

 کنشهی ردی که بای از خطای شود. ناآگاهی میلی به هر دلیی نهایروزی ظلم مانع از سعادت و پپوشاندن
 دهد.یشود، اغلب شما را در معرض سوء استفاده از آن قرار م

9.447 :20-29

 را در آنها درکیتی واقعچی اما هد،ی را در همه اشکال آن افشا و محکوم کنیماری شرارت و بیادعاها
رای شود زی تواند گناهکار باشد، اصالح نمی نمنکهی دادن به انانی گناهکار صرفاً با اطمکی. دینکن

 به توهمد،ی را برداراب نقد،ی دهصی آن را تشخدی گناه، بای کنار گذاشتن ادعای وجود ندارد. برایگناه
 صرفاً بامارانی. بدی بودن آن را ثابت کنیرواقعی و غدی شوروزی بر گناه پبی ترتنی و بددیاشاره کن
 وجود ندارد، شفایماری بچی هنکهی بلکه با دانستن اابند،ی ی وجود ندارد، شفا نمیماری بنکهیاعالم ا

.ابندی یم

10.225 :5-13

ی رهبرروانشی پی به واسطه کم بودن و وفاداری چه زمانقتی بار حقنی که اولدیشما ممکن است بدان
 جهاننی ای برد. قدرت های مشی را به پی زمان پرچم آزادییمای است که راهپنی انی کند. بنابرایم

 عبور کند تانان از نگهباقتی و به نگهبانان خود فرمان خواهند داد که اجازه ندهند حقدیخواهند جنگ
 رود.ی مشی پز،ی نوک تزهی کند. اما علم، بدون توجه به سرندای پتی آنها عضویستم های که در سیزمان

 وجود دارد.قتی تجمع به استاندارد حقکی از غوغا وجود دارد، اما ی برخشهیهم

11.458 :23-31

چی شود. او با هی خود قانون می برانی کند، بنابرای را منعکس می قانون اله،یحی مسیانسان علم
ی خود را شکل مری عاقالنه مسیحی. دانشمند مسستی نینی متهم دروغزی کند. او نیکس خشونت نم

 وی زندگقی از طردی صادق و ثابت قدم است. او بای ذهن الهی از رهنمودهایرویدهد و در پ
 از گناه وی است که انسان ها به طور اساسی تنها راهحی ثابت کند که راه مسمی شفا و تعلنیمچنه
.ابندی ی نجات میماریب

23 )صداقت( - 16: 12.453

 دهد. شمای را از دست می ضعف انسان است که نصرت اله،ی صداقتی است. بیصداقت قدرت معنو
 درستزهی. و انگی برکت دادن به انسان جسمانی صدمه زدن، بلکه برای نه براد،ی کنیگناه را کشف م

 علم خدا رانی بلند است. بالماسکه در ای در مکان هایپاداش خود را دارد. گناه پنهان، شرارت معنو
 کند.ی به شر خدمت مری حال به نام خنی وجود ندارد، در عی بدچی کند که هیشکر م

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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13.581 :17-22

ی. دانش مادستدی تواند بای شده که نممی بر ضد خود تقسی پادشاهرانگر؛ی خود ویبابل خطا

 ساخته شود،ی چه دانش کاذب باالتر بر اساس شواهد به دست آمده از حواس پنج گانه جسمانهر
 تر است.ی شود و سقوط ساختار آن قطعی مجادی ایشتری بیسردرگم

14.567 :18-23

 کند کهی( است، ادعا مطانی )شطانی که نامش شیمی آن مار قد،ی نادرست - آن باور باستانیآن ادعا
 توهم خالصکی رساندن به انسان است - بی آسای سود بردن ی وجود دارد که برایدر ماده هوشمند

 شد کهبت ثانی و بنابرااندازد،ی  مرونی آن را بی روحاندهی اقت،ی حقح،ی سرخ. و مسیاست، اژدها
ناتوان است.

15.571 :22-2

ی را فراهم می انهی آ،ی واقعسمی آلدهی اکی استعاره و استعاره، مکاشفه، کاتب جاودانه روح و قیاز طر
 درند،ی بی می را که در ذهن فانی. او افکارنندی خود را در آن ببری توانند تصویکند که انسان ها م

شی کند و عذاب آن را پی غرور گناه را سرزنش مب،ی ترتنی کشد. بدی مری به تصوی مهمیچهره ها
ی را با عظمت واالی جالل را گشوده و شب بت پرستی خود درهای روحیروی کند. او با نی مینیب

 برد.ی و عصا را متری را برجسته ساخته است. مای کرده و گناه و جادو و شهوات و ری نورانیعلم اله
 خود را دری آورد که جامه های را بر می نشاند و تنها کسانی را بر تخت مشی آالی پاک و بنیاو د

 شسته اند.دیاطاعت و رنج سف

16.118 :10-12

 ببرد ونی کل انبوه خطا را از بدی در کار است. باشهی همقتی حقهیرمای خمنی گذرد، اما ایاعصار م
.ابدی جالل شهی همی انسان برای معنوی رو در آزادنیاز ا

وظایف روزانه

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

"پادشاهی تو آمده است" بگذارید وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند:
سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن

است کالم تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها ی�ا اعم��ال اعض��ای کلیس�ای م��ادر را تحری�ک
کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بش�ر حک��ومت می کن�د. و ی�ک دانش�مند مس�یحی امکان�ات ش�یرین

اعضای این کلیسا عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند.
باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره

، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خالص شوند.

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذه��نی ته��اجمی دف��اع
ب��ا کاره��ای او کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قب��ال خ��دا ، ره��بر خ��ود و بش��ر فرام��وش نکن��د.

قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،6

_____________________

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج


