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2021 11 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ب   ایآ- موضوع ، واقع   یماریگناه مرگ است؟ یو

آور   ، .2021،  11 لییکشنبه

ب   ایآ — موضوع ، واقع   یماریگناه مرگ است؟ یو

طال  10،  9: 91زبور  : :ییمتن

حت        رایز" ، من پناهگاه که ، خداوند زندگ    نیتر یعال یکه محل ، قرار  یاست خود
ا  نم   یبد چیه. یداده تو ه   یبه و نم    ییبال چیرسد تو مسکن . "یبه رسد 

: خواندن  16-11: 91زبور پاسخگو

راهها             رایز11 همه در را تو تا کرد خواهد امر خود فرشتگان به نگه  یاو خود
دارند.

پا           12 مبادا ، کرد خواهند تحمل خود دستان در را تو رو   تیآنها بر سنگ یرا
.یبکش

ز     ریش 13 را کننده جمع خواه  ریو : یپا ش  ز    ریزد اژدها و لگدمال   ریجوان را پا
.یکن یم

بنابرا            14 ، است نهاده من بر را خود عشق او که آنجا نجات    نیاز را او من
     . م  بلند را او من داد ز   یخواهم ، .رایکنم است       شناخته را من نام او

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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15   : مص           در من داد خواهم پاسخ او به من و ، بخواند مرا خواهم   بتیاو او با
تحو.     را او من گرام       لیبود را او و ، داد .یخواهم داشت   خواهم

طوالن  16 عمر راض   یبا را خواهم          یاو نشان او به را خود نجات و کرد خواهم
داد.

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
، ) :(  26،  1: 1پیدایش .1 ، ) :(  28،  27به  .(.1st به )31به

1. آفرید        را زمین و آسمان خدا آغاز در
26: بسازیم               خود مثل مطابق ، خود شکل در را انسان بگذارید ، فرمود خدا و
 

27. آفرید               را او خدا تصویر در ، آفرید خود سیمای در را انسان خداوند بنابراین
. آفرید      را او مرد و زن

28      :            ، کنید تکثیر ، باشید بارور فرمود آنها به خداوند و ، داد برکت را آنها خدا و
: کنید           تسلیم را آن و کنید پر دوباره را زمین و

31. بود               خوب بسیار این و ، دید بود ساخته كه را كاری هر خدا و

20: 68مزمور .2

20      . خداوند        مرگ به مربوط مسائل و است نجات خدای ، ماست خدای که کسی
. است    خداوند به متعلق
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11-1: 8یوحنا .3

1. رفت     زیتون کوه به عیسی
 
2    . به             و نشست و آمدند او نزد مردم همه و آمد معبد به دوباره او زود صبح

. داد   تعلیم آنها
3     . در              را او وقتی و برد می سر به زنا در که گرفتند را زنی فریسیان و کاتبان و

   ، دادند قرار وسط
 
4. شد              گرفتار زنا عمل در زن این ، استاد ، گفتند او به آنها
 
5: کنند              سنگسار را افرادی چنین که داد دستور ما به شریعت در موسی اکنون

گویی؟     می چه تو اما
6 . اما                کنند متهم را او شوند مجبور تا کردند وسوسه را او و گفتند را این آنها

نشنیده                را آنها که گویی ، نوشت زمین روی را خود انگشت و شد خم عیسی
است.

7    : بین               در که هر گفت آنها به و شد بلند او ، کردند سال او از آنها وقتی پس
. بزند          سنگی او به اول بگذارید ، دارد گناه شما

8. نوشت        زمین روی و شد خم دوباره و
از                   9 ، یکی از یکی ، کردند محکوم را خود وجدان و ، شنیدند را آن که آنهایی و

. رفتند          بیرون یکی یکی ، نفر آخرین تا ، بزرگتر
10     : آن               ، زن ای گفت او به ، ندید زن آن جز را دیگری و شد بلند عیسی وقتی

است؟            نکرده محکوم را تو کس هیچ آیا هستند؟ كجا تو ادعای
11           . نمی       محکوم را تو من ، گفت او به عیسی پروردگار ، مردی هیچ ، گفت او

. نکن:      گناه دیگر و برو کنم
23،  14-12: 6رومیان .4
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اطاعت              12 آن از شهواتش در تا ، نکند سلطنت شما فانی بدن در گناه بنابراین
کنید.

خود              13 بلکه ، ندهید قرار گناه برابر در نادرستی ابزار عنوان به را خود اعضای
به                  را خود اعضای و اند زنده مرگ از که کسانی مانند ، کنید تسلیم خدا به را

. خدا     برای عدالت ابزار عنوان
بلکه              14 ، نیستید قانون تحت شما زیرا ، داشت نخواهد تسلط شما بر گناه زیرا

. هستید   فیض تحت
23          .     ، مسیح عیسی طریق از ابدی زندگی خدا هدیه اما است مرگ گناه مزد زیرا

. است   ما پروردگار
7،  6،  3-1: 9یوحنا .5

1 . بود                 نابینا تولد بدو از كه دید را مردی ، گذشت می آنجا از عیسی چون و
2           : یا       مرد این ، کرد گناه کسی چه ، استاد گفتند و کردند سال او از شاگردانش

آمد؟        دنیا به کور که مادرش و پدر
بلکه                 3 ، اند نکرده گناهی مادرش و پدر نه و شخص این نه ، داد پاسخ عیسی

. است       شده آشکار او در خدا کارهای
را                6 مرغ گل و ، کرد تف زمین روی ، کرد صحبت اینگونه او که هنگامی

             ، کرد مسح رس خاک با را نابینا مرد چشمان و ، کرد درست
7      (        : شده    فرستاده ، تعبیر در که ، بشو سیلوام حوض در ، برو گفت او به و

. دید(.             و ، داد وشو شست ، رفت را خود راه او است

18،  17،  2: 5متی .6

2            ، داد تعلیم آنها به و ، کرد باز را خود دهان و
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ب   ایآ- موضوع ، واقع   یماریگناه مرگ است؟ یو

17    :              ، تخریب برای من ببرم بین از را انبیا یا شریعت تا ام آمده من که نکنید فکر
. ام     نیامده تحقق برای بلکه

یک                 18 یا نکته یک ، بگذرد زمین و آسمان تا ، گویم می شما به راستی به زیرا
. یابد               تحقق همه اینکه تا ، کند نمی عبور قانون از وجه هیچ به ذره

33: 4اعمال .7

33 : و              داد شهادت مسیح عیسی خداوند شدن زنده از را رسوالن زیاد قدرت با و
 . بود      آنها همه بر بزرگی لطف

16-14،  12: 5اعمال .8

12( . و               بود رسوالن دست به مردم دست در ها شگفتی و ها نشانه از بسیاری و
. بودند        سلیمان ایوان در توافق یک با همه

14). مردان             و زنان از بسیاری ، شدند افزوده پروردگار به بیشتر مومنان و
ها               15 کاناپه و تختها روی را آنها و آوردند خیابانها به را بیماران که حدی به

تحت                را آنها از برخی ، گذشت می آنجا از که پیتر سایه حداقل تا انداختند
. دهد   قرار الشعاع

و           16 بیمار افراد ، آمده اورشلیم اطراف شهرهای از زیادی تعداد همچنین
. یافتند              شفا همه و آوردند ، بردند می رنج ناپاک ارواح از که کسانی

12-7: 20اعمال .9

جمع              7 هم دور نان شکستن برای شاگردان که هنگامی ، هفته اول روز در و
   . خود            سخنرانی و بود فردا عزیمت آماده و کرد موعظه آنها به پولس ، شدند

. داد      ادامه شب نیمه تا را
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جمع               8 هم با آنها که جایی ، داشت وجود فوقانی اتاق در زیادی های چراغ و
. بودند  شده

رفته              9 فرو عمیق خواب در و نشسته اوتیکوس نام به جوانی ای پنجره در و
طبقه                بود. از و شد غرق خواب از ، بود تبلیغ حال در مدتها پولس چون و

. شد       برداشته مرده و كرد سقوط سوم
10  : زندگی               زیرا گفت و گرفت آغوش در را او و افتاد او روی و آمد پایین پولس

. است    او در او
صحبت               11 مدتها و بود خورده غذا ، شکسته نان ، آمد باال دوباره او که هنگامی

. رفت         بنابراین ، روز صبح تا حتی ، کرد
12. نبودند           دلدار کمی و آوردند زنده را جوان مرد آنها و

8: 26اعمال .10

زنده             8 را مردگان باید خدا که شود تصور باورنکردنی امری شما برای باید چرا
کند؟

37: 1لوقا .11

37. نیست       غیرممکن چیز هیچ خدا با زیرا

بهداشت   و علم
1.521 :5-6

. است           خوب چیز همه و خداست کار شده ساخته آنچه تمام
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2.519 :3-6

              ، رشد نتیجه معنوی آفرینش زیرا ، باشد این از غیر توانست می او چگونه
بود؟            او جاودانه خرد و نهایت بی مهار خود از گرفتن نشأت

3.525 :20-29

       . مضر          یا ارزش بی آنچه هر او است ساخته خدا ، است شایسته یا خوب چیز همه
    . می    -         پیدایش علم در است آن بودن واقعی غیر رو این از است نساخته ، است

 ". حواس           "     بود خوب بسیار این و ، دید بود ساخته که را آنچه هر او که خوانیم
به              مربوط اشتباهات تاریخچه همان اگر و کند؛ می اعالم را این خالف جسمی
نتیجه                مقدس کتاب در مرگ و گناه ثبت ، دهیم قرار توجه مورد را حقیقت سوابق

         . واقعیت      از خالی باید مرگ و بیماری ، گناه پسندد می را مادی حواس نادرست
. خداوند         ، است خیر که همانطور ، شود تلقی

4.472 :9-12

از                  نه و گیرد می نشات خدا از نه ، بودن ناهماهنگ ، مرگ و گناه ، بیماری
.              . کند  می نابود را آنها ، شده درک درستی به ، او قانون اوست دولت

. داد        ارائه را ها گفته این اثبات عیسی
5.11 :9-21

اصل              عملکرد از ، مسیح عیسی زمان مانند ، اکنون مسیحی علم فیزیکی بهبود
آگاهی                 در را خود واقعیت بیماری و گناه آن از قبل که ، شود می حاصل الهی

شوند                می ناپدید ضروری طور به و طبیعی طور به و دهند می دست از انسان
       . . این           ، زمان آن مانند ، اکنون دهد می اصالح به را گناه و نور جای تاریکی زیرا

   . امانوئل          نشانه آنها هستند طبیعی کامالً بلکه ، نیستند طبیعی فوق قدرتمند آثار
           -  " و "   دارد وجود انسان آگاهی در همیشه که الهی تأثیر یک است ما با خدا یا

                ، آید می ، بود شده داده وعده قبالً که همانطور اکنون و ، شود می تکرار
 ] [     ، حس اسیران به رهایی تبلیغ برای

     ، نابینایان برای بینایی بهبود و
. اند       شده کبود که کسانی آزادی برای
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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



8
صفحه

2021 11 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

ب   ایآ – موضوع ، واقع   یماریگناه مرگ است؟ یو

6.206 :26-31

جاودانگی                  و ، کند می نابود را آنها او ، بفرستد مرگ و بیماری خدا اینکه جای به
          . همه      و ساخته را همه نامتناهی و مطلق قادر ذهن گذارد می نمایش معرض به را
 .             . خدا    کند می اصالح را آنها متعاقبًا و کند نمی اشتباه ذهن این شود می شامل را

. بمیرد            یا شود بیمار ، کند گناه انسان که شود نمی باعث
7.302 :8-13  ،19-24

خدا                که حالی در ، بدهد دست از را واقعی چیزی انسان که است غیرممکن این
              .    ، درد و لذت اصطالح به و است ماده در ذهن که تصور این اوست ازل و همه
باور                   این و است؛ فانی باور یک ، هستند واقعی ، ماده مرگ و بیماری ، گناه ، تولد

. رفت         خواهند دست از همیشه که است چیزهایی همه
کامل                پدر که همانطور حتی ، دهد می نشان کامل کامالً را انسان ، وجود علم

و                   ، است وجود همه الهی اصل ، خداست ، معنوی انسان ذهن یا ، روح زیرا ، است
قانون               توسط ، شود می اداره روح توسط حس جای به واقعی انسان این زیرا

. ماده       قوانین اصطالح به نه ، روح
8.207 :10-14

ماده            اصطالح به قوانین همچنین و نیست؛ درماندنی خوب نیست؛ برتر شر
         . الهی      اصل یا کامل پدر ، درس این بدون نیستند ثانویه روح قانون و اولیه

. دهیم      می دست از را انسان

9.147 :32-6

. نکرد              صحبت درمان قابل سختی به یا خطرناک عنوان به بیماری از هرگز عیسی
به               او ، بیاورند او به نتوانستند بهبودی برای را ای پرونده شاگردانش که هنگامی
           "    " : در  بهبودی برای الزم قدرت که بود این از حاکی و ایمان بی نسل ای گفت آنها

            . اصرار  مادی قوانین رعایت عدم از ، نکرد تجویز دارویی هیچ او است ذهن
. کرد          عمل آنها از مستقیم نافرمانی در اما ، ورزید

10.  476 :32-4
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9
صفحه

2021 11 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ب   ایآ- موضوع ، واقع   یماریگناه مرگ است؟ یو

ظاهر                جایی در او برای كه جایی ، كرد مشاهده را كامل انسان علم در عیسی
   . انسان           این در رسد می فانی انسانهای نظر به گناهكار فانی انسان كه شد

بیماران              انسان مورد در صحیح دیدگاه این و دید را خدا شباهت منجی کامل
. داد    می شفا را

11.  26 :14-18  ،28-30

. بخشید               عیسی قدرت مرگ و بیماری ، گناه به الهی عشق و زندگی ، حقیقت
و                 چیست خدا کند اثبات ، کند آشکار را آسمانی وجود علم که بود این او مأموریت

. دهد       می انجام انسان برای کاری چه
   . الهی            اصل این آموزد نمی صرف را اعتقادی یا آموزه ، نظریه هیچ ما استاد

. داد           می تمرین و تعلیم او که بود واقعی موجودات همه
12.  231 :20-29

از                  را شما خداوند زیرا ، دهید قرار گناه از برتر را خود که است این واقعی حکمت
        . قدرت         از نادرست درک ، گناه از ترس کند می حکومت انسان بر و ساخته برتر آن
اعتمادی           -        بی و او حکومت به شک ، است خدا با انسان رابطه در الهی علم و عشق

           . اندازه     همان به دانستن مرگ و بیماری از برتر را خود او مطلق قادر مراقبت به
       . وقتی         ، است غیرممکن آنها از ترس است الهی علوم با مطابق و ، است عاقالنه
. نیستند              او آفرینش از بخشی هیچ آنها که بدانید و بشناسید را خدا کامالً

13.  494 :30-3

    .         ) نیز   ) او پیروان درباره داد شفا را بیماران و کرد بیرون را بدها شیاطین ما استاد
شفا                   را بیماران و كنند می دور دیگران و خود از را شر و ترس آنها كه گفت باید

             . طریق  از را بیماران خداوند ، باشد خدا فرمان تحت انسان وقت هر دهند می
           . می    بیرون را خطا پیش قرن نوزده همانند اکنون هم حقیقت دهد می شفا انسان

کشد.
14.  495 :6-16

و                 ، ببرید بین از را بیماری توانید نمی ، حقیقت ایده یا باشد درست بیماری اگر
             . وقتی   ، کنید بندی طبقه ما استاد مانند را خطا و بیماری سپس است پوچ امری
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   " پادزهری        "      و ، است کرده مقید را او شیطان ، کرد صحبت بیمار مورد در او که
باورهای              اساس بر که کند پیدا حقیقت بخش حیات قدرت در خطا برای مقتدر

مقید                که افرادی درهای کند می باز را زندان که قدرتی ، کند می عمل انسانی
کند             می آزاد را اسیر اخالقی و جسمی نظر از و ، هستند

او                  ایده و خدا به قدم ثابت ، کند می وسوسه را شما گناه یا بیماری توهم وقتی
. شود.            ماندگار شما اندیشه در او مثل جز چیزی ندهید اجازه بچسبید

15.  391 :7-9

آنها               علیه ، بیماری پیشرفته یا اولیه مراحل در آرام و کور تسلیم جای به
. کنید  شورش

16.  390 :20-26

      . را         آن بودن غیرقانونی قاطعیت با نکنید فکر رشد برای را بیماری یا گناه ادعای
  . هیچ               شما نیست بیماری نویسنده ، گناه از بیش خدا که دانید می زیرا ، کنید رد
این                 انکار در اما ، کند حمایت بیماری یا گناه ضرورت از که ندارید او از قانونی

. دارید       الهی اختیاری بیماران شفای و ضرورت
17.  393 :8-15

 . از                کند فتح را مرگ و گناه ، بیماری تواند می و است جسمی حواس استاد ذهن
          . و     احساس بر و ، کنید تصاحب را خود بدن کنید استفاده خدادادی اقتدار این

            . بر    که چیزهایی همه برابر در تا بروید باال روح قدرت با کنید حکومت آن عملکرد
          . و     است ساخته توانا امر این در را انسان خداوند کند مقاومت است خوب خالف

شده                اعطا انسان به الهی طور به كه را قدرتی و توانایی تواند نمی كاری هیچ
. دارد     نگه زنده ، است

روزانه فیوظا

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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مر  یاد کریب یتوسط
روزانه  نماز

ا   فهیوظ عضو :سایکل نیهر بخواند       نماز روز هر که آمده  یپادشاه" است تو
بگذار"  حق  دیاست زندگ  قتیسلطنت اله   ی، عشق تثب   یو من همه   تیدر و شود

ب     از را من .      نیگناهان محبتها  تو کالم است ممکن و بشر  یببرد غن  تیهمه کند یرا
! کند      حکومت آنها بر و ،

راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
4بخش 

اعمال   زهیانگ یبرا یقانون و ها
دلبستگ     نه و خصومت اعضا  ایها  زهیانگ دینبا یشخص ینه یسایکل یاعمال

تحر   را .     کیمادر اله  عشق ، علم در تنها  یکند م    ییبه حکومت بشر .  یبر و  کیکند
مس  ش  یحیدانشمند برادر        نیریامکانات ، گناه سرزنش در ، را ، یواقع یعشق

م     یرخواهیخ منعکس ، گذشت .یو کنند   دیبا سایکل نیا یاعضا کند  تماشا روزانه
پ            از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا محکوم    ییشگویو ، قضاوت ،   تی، مشاوره ،

.یرگذاریتأث ای یرگذاریتأث شوند    خالص اشتباه

راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
1بخش 

وظ   به فهیهشدار
ا   فهیوظ نیا عضو پ        سایکل نیهر برابر در خود از روزانه که شنهاداتیاست

وظ       یتهاجم یذهن و نشود فراموش و کند رهبر       فهیدفاع ، خدا قبال در را خود
. نکند     فراموش بشر و کارها  خود توج      -  یبا و ، شد خواهد قضاوت محکوم ای هیاو

. شد  خواهد
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راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
6بخش 

_____________________
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