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2021 ، 15 اوت ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ریضم- موضوع

اوت   ، .2021،  15یکشنبه

ریضم — موضوع

طال  3: 23زبور  :ییمتن

           : می"      هدایت عدالت های راه در خود نام خاطر به مرا گرداند می باز مرا روح او
کند."

: خواندن  16،  14-9: 2کورنتيان  1پاسخگو

قلب              9 به و نشنیده گوش و ندیده چشم ، است شده نوشته که همانطور اما
دارند               دوست را او که کسانی برای خدا که چیزهایی ، است نشده وارد انسان

. است   کرده آماده
را                 10 چیز همه روح زیرا ، است کرده آشکار ما بر خود روح با را آنها خدا اما

. خدا         عمیق چیزهای ، بله ، کند می بررسی
اوست؟               11 در که انسان روح مگر ، داند می را انسان یک چیزهای کسی چه زیرا

. داند           نمی خدا روح جز نیز را دیگری چیزهای خداوند حتی
12  . بتوانیم            تا خداست روح بلکه ، ایم نکرده دریافت را جهان روح ما اکنون

. بشناسیم             است شده داده ما به خدا طرف از آزادانه که را چیزهایی

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل 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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می               13 انسان خرد که کلماتی با نه ، کنیم می صحبت چیزهایی مورد در نیز ما
    . با          معنوی امور مقایسه دهد می تعلیم آنها به القدس روح بلکه ، آموزد

معنوی
او              14 برای آنها زیرا ، کند نمی دریافت را خدا روح چیزهای طبیعی انسان اما

            . روحانی  نظر از آنها زیرا ، بشناسد را آنها تواند نمی او هستند حماقت
. اند    شده تشخیصداده

ذهن               16 ما اما دهد؟ تعلیم را او تا است شناخته را خداوند ذهن کسی چه زیرا
. داریم   را مسیح

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
(9: 35زبور .1 من )

9 .       : کرد…        خواهد شادی او نجات در شد خواهد شاد خداوند در من روح

12-10،  8: 143زبور .2

8  : راهی               دارم اعتماد تو به زیرا ؛ بشنوم صبح را تو مهربانی که شوم می باعث
.           . کنم      می بلند تو سوی به را خود روح زیرا بدانم کنم طی باید که را

10   . تو               روح هستی من خدای تو زیرا ؛ دهم انجام را خود اراده تا بیاموز من به
      . کن  هدایت راستگویی سرزمین به مرا است خوب

11        : دردسر        از مرا جان تو عدالت بخاطر کن زنده نامت خاطر به مرا ، خداوندا
. آور  بیرون
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آسیبمی                 12 جانم به که را کسانی همه و ببر بین از را دشمنانم تو رحمت از و
. هستم         تو بنده من زیرا ، کن هالک رسانند

1: 11متیو .3

آنجا               1 از ، داد پایان خود شاگرد دوازده به عیسی که هنگامی ، شد واقع و
. کند          موعظه و دهد تعلیم آنها شهرهای در تا رفت

28-22: 12متیو .4
که                  22 جایی تا داد شفا را او و آوردند او نزد را الل و کور شیطان نفر سپسیک

. دیدند           می هم و کردند می صحبت هم الل و کور
23     : نیست؟        داود پسر این آیا گفتند و شدند زده شگفت مردم همه و
24      : نمی        بیرون را شخصشیاطین این گفتند ، شنیدند را آن فریسیان وقتی اما

. شیاطین         شاهزاده ، بلزبول وسیله به بلکه ، کند
25     : ضد           بر که پادشاهی هر گفت می آنها به و دانست می را آنها افکار عیسی

          . خود       علیه بر که ای خانه یا شهر هر و شود می ویران ، شود تقسیم خود
: کند       ایستادگی تواند نمی ، شود تقسیم

26 . پس              است شده تقسيم خودش برابر در ، راند بيرون را شيطان شيطان اگر و
ماند؟     خواهد چگونه او پادشاهی

به              27 شما فرزندان ، کنم می بیرون را شیاطین بلزبول وسیله به من اگر و
خواهند             شما داوران آنها بنابراین کنند؟ می بیرون را آنها کسی چه وسیله

بود.
شما               28 به خدا پادشاهی ، کنم می بیرون را شیاطین خدا روح با من اگر اما

. است  رسیده

26-24: 16متیو .5
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24        : بیاید      من دنبال به خواهد می کسی اگر گفت خود شاگردان به سپسعیسی
. کند                پیروی من از و ، برداشته را خود صلیب ، کرده انکار را خود ،

خاطر                 25 به هرکه و دهد می دست از را آن ، دهد نجات را خود جان هرکه زیرا
. یافت            خواهد را آن ، بدهد دست از را خود جان من

چه                26 ، بدهد دست از را خود روح و آورد بدست را جهان تمام انسان یک اگر
بدهد؟          چه خود جان ازای در انسان یا دارد؟ سودی

13-5: 8متیو .6

او               5 از و آمد او نزد سرگرد یک ، شد کپرناحوم وارد عیسی که هنگامی و
: کرد  درخواست

6              : به  ، است کشیده دراز فلج بیماری از خانه در من بنده ، پروردگارا گفت و
. سخت   عذابی طرز

7.          : دهم     می شفا را او و آیم می من گفت او به عیسی و
8           : من     سقف زیر که ندارم را این لیاقت من ، خداوندا گفت و داد جواب سرگرد

. یابد             می شفا من بنده و بگو را کلمه فقط اما ، بیایی
این              9 به و هستند من نظر زیر سربازانم و هستم فرمان تحت مردی من زیرا

    .           . من        بنده به و آید می او و ، بیا ، دیگری به و رود می او و برو گویم می مرد
. دهد              می انجام را آن او و ، بکن را کار این ، بگو

بودند                10 آن پی در که کسانی به و شد زده شگفت ، شنید را این عیسی وقتی
               :، ام نکرده پیدا بزرگی ایمان چنین من که گویم می شما به حقیقت در گفت

. اسرائیل   در نه
و                 11 ابراهیم با و آمد خواهند غرب و شرق از بسیاری که گویم می شما به من و

. نشست        خواهند آسمان پادشاهی در یعقوب و اسحاق
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12    : و         گریه آنجا در شد خواهند افکنده بیرونی تاریکی در پادشاهی فرزندان اما
. بود    خواهد قروچه دندان

13           .  : چنین    نیز تو با ، ای آورده ایمان که همانطور و برو گفت سرگرد به عیسی
. یافت.         شفا ساعت همان در او خادم و باشد

3،  2: 55اشعیا .7

آنچه              2 برای شما زحمت و کنید؟ می خرج پول نیست نان که چیزی برای چرا
و               بخورید خوب غذای از و گوشدهید من به جدیت با کند؟ نمی راضی

. ببرد       لذت چاقی از شما روح بگذارید
3     . زنده          شما روح و بشنوید بیایید من سوی به و کنید خم را گوشخود

             . قطعی  های رحمت حتی ، بندم می ابدی عهد شما با من و ماند خواهد
 داوود.

24-17: 4افسسیان .8

دیگر               17 پس این از که دهم می گواهی خداوند در و گویم می را این بنابراین
         ، نروید راه خود ذهن بیهودگی در یهودیان غیر مانند

زندگی             18 در موجود جهل از قلبشان کوری دلیل به ، است شده تاریک فهمیدن
: اند    شده بیگانه خدا

تا               19 اند شده تنبلی تسلیم ، اند داده دست از را احساسخود دیگر که کسانی
. دهند          انجام را ها ناپاکی همه آز حرصو با

20. اید       نیاموخته چندان را مسیح شما اما
حقیقت                21 زیرا ، اید یافته تعلیم او توسط و اید شنیده را او که است چنین اگر

: است   عیسی در
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تعویق             22 به است فاسد فریبکار اساسشهوات بر که را پیرمرد صحبت که این
اندازید.

؛       23 شود تجدید خود ذهن روح در و
واقعی               24 تقدس و عدالت در خدا از بعد که ، بپوشید را جدید انسان اینکه و

. است   شده آفریده
(2 به )17-14،  2،  1: 8رومیان .9

هستند          1 عیسی مسیح در که کسانی برای محکومتی هیچ اکنون بنابراین
. روند                می راه روح اساس بر بلکه ، اساسجسم بر نه که ، ندارد وجود

آزاد              2 مرگ و گناه قانون از را من عیسی مسیح در زندگی روح قانون زیرا
. است  کرده

14. هستند             خدا فرزندان ، شوند می هدایت خدا روح توسط که کسانی زیرا
15   . روح          شما اما اید نگرفته ترس برای را اسارت روح دیگر شما زیرا

               ، ابا ، زنیم می فریاد ما آن وسیله به ، اید کرده دریافت را فرزندخواندگی
پدر.

16: هستیم             خدا فرزندان ما که دهد می شهادت ما روح با روح خود
17.        . مسیح      با مشترک وارثان و خدا وارثان باشند وارثان ، فرزندان اگر و

بهداشت   و علم

1.60 :29-31
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و                دهد برکت را ها انسان آنها به تواند می که است نامحدودی منابع دارای روح
نگه                در و آید می دست به آسانی به خوشبختی ، شود جستجو روح در اگر

. شود      می تر امن ما داری
2.302 :19-24

یا                 روح زیرا ، کامل پدر مانند حتی ، دهد می نشان کامل را انسان هستی علم
انسان                این که آنجا از و ، موجودات همه الهی اصل ، خداست معنوی انسان ذهن

به                  قوانین با نه ، روح قانون با ، شود می اداره حس جای به روح توسط واقعی
. ماده  اصطالح

3.273 :16-20

جاودانه               و هماهنگ ، کامل را فانی هرگز پزشکی علم و ماده قوانین اصطالح به
  .           . این  از است هماهنگ شود می اداره روح توسط که هنگامی انسان است نکرده

              ، کند می آشکار را معنوی وجود قوانین که ، هستی حقیقت درک اهمیت رو
. دارد  اهمیت

4.482 :3-12

که              است کرده تقلب فرضیه این طریق از را روح کلمه معنای انسانی اندیشه
     . روح           کلمه از صحیح استفاده ماده ساکن ، هوشخوب هم و است شر هم روح

خاص               معنای که جایی ، آید دست به خدا کلمه جایگزینی با تواند می همیشه
              . خواهید  علمی معنای و ، کنید استفاده حس کلمه از ، دیگر موارد در است الزم
واقعی.              معنای به روح ، شود می استفاده مسیحی علم در که همانطور داشت

              . یکسان     حسمادی با و حس با روح ، علم از خارج در اما است خدا یا روح کلمه
است.

5.210 :11-18

آشکار               انسان طریق از همیشه برای آن های ویژگی و روح اینکه دانستن با استاد
را                  پاها ، ناشنوایان را شنوایان ، بینا را نابینایان ، داد شفا را بیماران ، شود می

روشن                انسان بدن و ذهن بر را الهی ذهن علمی عملکرد بنابراین ، داد قرار لنگان
        . فرایند.        یک با را گناه و بیماری عیسی نجات و روح از بهتری درک و کرد

. داد    شفا یکسان متافیزیکی
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6.477 :22-29

. نیست                 ماده در اما ، است فردی که است انسان هوش و زندگی ، جوهر ، روح
. کند           منعکس را روح از کمتر چیزی تواند نمی هرگز روح

"   "       . بزرگ    روح لبخند زیبا ای دریاچه دیدن با سرخپوستان است روح بیان انسان
. کردند        مشاهده را زیرین های واقعیت از برخی

7.315 :11-20

پنهان              خدا با مسیح پسری احساسفرزند از مردم نادرست و مخالف های دیدگاه
   .          . آنها  جسمانی ذهن تشخیصدهند را او معنوی وجود توانستند نمی آنها ماند می

           . عیسی    مسیح توسط که خدا روحانی ایده جای به آنها افکار داشت دشمنی آن با
         . می         دست از گناه طریق از را خدا شباهت بود فانی خطای از پر ، بود شده ارائه

      . زمانی           تنها را شباهت این و گیرد می بر در را حقیقت احساسمعنوی که ، دهیم
را                خدا فرزندان آزادی ، انسان میراث و کرده تسلیم را گناه که شویم می متوجه

. کنیم  اثبات
8.481 :28-32

 . در           -    روح جاودانگی بنابراین ، کند نمی گناه هرگز و است انسان الهی اصل روح
  . معلوم                 و کند می گناه که ، روح نه ، است مادی حس این که آموزیم می ما علم

. گناهکار               روح یک نه و است رفته بین از گناه احساس این که شود می
9.301 :23-2

انسان                 که حالی در ، است مادی ماده یک عنوان به فانی انسان رسد می نظر به
            .  ) ( " مادی" حس دروغین شهادت از مرگ و بیماری ، گناه ، توهم است ایده تصویر

              ، نامتناهی روح کانونی فاصله از خارج فرضی دیدگاه از که ، شود می ناشی
. دهد             می ارائه وارونه چیز همه با جوهر و ذهن از وارونه تصویری

و               است غیرموجهی ساکن مادی اشکال در روح که است فرض این بر کذب این
 .       . روح      نیست شدن فانی به محدود جاودانگی است مادی روحانی جای به انسان

.           . یافت     تکه تکه های ایده در توان نمی را اصل شود نمی محاصره محدودیت با

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل 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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2021 ، 15 اوت ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ریضم- موضوع

10.240 :27-32

را                مبلغ ترین منصفانه و حداکثر باید ، حسی خطاهای بردن بین از برای تالش در
  . الهی            روش درآیند حقیقت تسلیم به خطاها تمام سرانجام که زمانی تا ، پرداخت

نحوه             از تجربی آموختن و شخصی های غروب بازکردن شامل گناه مزد پرداخت
. است      روح حسو بین تقسیم

11.281 :27-1

در                   را نهایت بی و ماده در را روح ، قدیمی های بطری در را جدید شراب الهی علم
              . بین   از ماده مورد در ما غلط های دیدگاه ، روح حقایق درک با گذارد نمی محدود
              . و  رود می بین از جدید ایده وگرنه شود گذاشته کنار باید قدیمی باور رود می

. رود           می بین از ، ما دیدگاه تغییر یعنی ، الهام

12.430 :3-7

و                 بگذارد کنار خود اعمال با را خود باید ، شود جدا خطا از باید فانی ذهن
     . را         خود مرزهای باید ایمان شود می ظاهر مسیح آل ایده ، جاودانه مردانگی

. کند               تقویت ماده جای به روح بر تکیه با را خود پایگاه و داده گسترش

13.201 :7-12

   . جدید           موجودی حقیقت بنشینیم کاذب های پایه بر راحت خیال با توانیم نمی ما
." شود            "     می جدید چیز همه و رود می بین از قدیمی چیزهای آن در که سازد می

تسلیم               ، احساسات همه ، ترس ، نفرت ، کاذب اشتهای ، خودخواهی ، اشتیاق
. است             خوب ، خداست طرف در وجود فراوانی و ، معنویت به شدن

14.40 :31-7

لنگر                ، پادشاهی به ورود برای اما ، است برکت پر و آمیز صلح مسیحیت ماهیت
است                  کرده عبور آن از ما از پیش عیسی که شکینه به ماده پرده از فراتر باید امید

             . پیروزی   و ها شادی طریق از باید ماده از فراتر پیشرفت این و شود انداخته ،
     . خود           استاد مانند نیز ما باشد آنها اندوه و غم طریق از همچنین و صالحان های

. بگیریم          فاصله بودن حسمعنوی به حسمادی از باید

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل 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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15.14 :25-30

آگاهی                و معنوی درک ، است مادی زندگی رویای و اعتقاد از جدا کامالً الهی زندگی
          . را       بیماران و آورد می بیرون را خطا درک این است زمین کل بر انسان تسلط از

.   " کنید        "    صحبت اختیار صاحب عنوان به توانید می آن با و دهد می شفا

روزانه فیوظا
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 خالصشوند    اشتباه

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل 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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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

راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
6بخش 

_____________________

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل 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


