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اوت   ، .2021،  1یکشنبه

عشق — موضوع

طال  10: 13 روميان :ییمتن

". است"    قانون تحقق عشق

: خواندن  165،  133،  127،  117،  114،  97: 119زبور پاسخگو

! یا 97 ا      هستم تو قانون عاشق .نیچقدر است      روز تمام من مراقبه
مخف  114 هست    گاهیتو من سپر ام:    یو تو کالم .دوارمیبه

خواهم                117 احترام دائمًا تو احکام به و بود خواهم امان در من و کن بلند مرا
گذاشت.

127     . طال         از باالتر ، بله دارم دوست طال از باالتر را تو دستورات خوب یمن
گناه         یقدمها 133 هر و ده سفارش خود کالم در .یمرا نشود     مسلط من  بر
بزرگ        یکسان 165 صلح دارند دوست را شما قانون ه   یکه و را  زیچ چیدارند آنها

. کرد   نخواهد آزرده

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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خطبه   درس د

مقدس  کتاب
(5: 22جاشوا .1 ستاندن )

شما             … 5 به خداوند بنده موسی که باشید شریعتی و امر مراقب احتیاط با
تمام               در و باشید داشته دوست را خود خدای خداوند تا ، است کرده سفارش

با                و بچسبید او به و کنید حفظ را او دستورات و بردارید قدم او راههای
. کنید          خدمت او به روح تمام با و وجود تمام

( -9،  8،  6-3،(  3به ) 2،  1: 1روت .2 ،(  1به ) 11سپس ) ،12  ). ( ، :(  14به ( ، ، 16به
19). به )

اتفاق             1 کشور این در قحطی ، کردند می حکم قضات که روزهایی در اکنون
و.               همسرش و موآب کشور در زندگی برای یهودا لحم بیت از مردی و افتاد

. رفت   پسرش دو
و                2 ماهلون پسرش دو نام و ، نائومی همسرش نام و ، الیملیک مرد آن نام و

  ، بود شلیون
3. ماندند            باقی پسرش دو و او و درگذشت نائومی الیملك شوهر و
4 :         . و       بود روت دیگری نام و اورپا یکی نام گرفتند موآب زنان زنان را آنها و

. شدند       ساکن آنجا در سال ده حدود
5       . شوهرش        و پسرش دو از زن و درگذشتند دو هر نیز چیلیون و ماهلون و

. بود  مانده

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 ،
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کشور             6 در زیرا ، برگردد موآب سرزمین از تا برخاست خود عروسهای با سپس
کرده              دیدار خود قوم به نان دادن در خداوند چگونه که بود شنیده موآب

است.
8:         : برگردان      مادرش خانه به را هرکدام ، برو گفت خود عروس دو به نائومی

. کردی                رفتار من با و مردگان با که همانطور ، کند می مهربانی تو با خداوند
9. کردند                 گریه و ، کردند بلند را خود صدای آنها و ، بوسید را آنها او سپس

10. گشت                 خواهیم باز تو قوم نزد به تو با ما مطمئنًا ، گفتند او به آنها و
11   ، گفت نائومی و
از               12 بیش شوهر داشتن برای من زیرا برو را خود راه ، دخترانم ، برگرد دوباره

. ام    شده پیر حد
14: کردند          گریه دوباره و کردند بلند را خود صدای آنها
16             : کردنت   دنبال از و نکنم رها را تو که کن التماس من به گفت روت و

    . که            کجا هر و رفت خواهم من ، رفت خواهی کجا به که زیرا ، برنگردم
         : من       خدای تو خدای و من قوم تو قوم کرد خواهم اقامت من ، کنی اقامت

. بود  خواهند
19. آمدند         لحم بیت به تا رفتند دو هر بنابراین

،(  1به ) 2،  1: 2روت .3 ،5  ،6  ،8-12

خانواده            1 از ، ثروتمند و توانا مردی ، شوهرش از خویشاوندی نائومی و
.      . بود  بواز او نام و داشت الیملک

2         " : که     او پی در و بروم مزرعه به اکنون بگذارید گفت نائومی به موآبیس روت
". کنم          جمع ذرت ، یافت خواهم فضل او فضل در

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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5   : كیست؟           دختر این گفت ، بود درو مأمور كه خود بنده به بوعاز سپس
است                6 موآبی دختر این ، گفت و داد جواب ، بود درو کار مأمور که خادمی و

. برگشت       موآب کشور از نائومی با که
جمع            8 دیگری مزارع در شنوی؟ نمی دخترم ، گفت روت به بوعاز سپس

: بمانید               سریع من دوشیزگان با اینجا در اما ، نروید اینجا از و ، نکنید
9 : آیا                بروی آنها دنبال به و ، كنند می درو كه باشد ای مزرعه به چشمانت بگذار

احساس               که هنگامی و نزنند؟ دست تو به كه ام نداده دستور جوانان به من
. بنوش              اند کرده ترسیم جوانان آنچه از و برو ظروف به ، کردی خستگی

من                  10 چرا ، گفت او به و شد خم زمین به و ، افتاد خود صورت روی او سپس
هستم؟                غریب من زیرا ، کنی شناخت مرا تو که ، یافتم لطف تو چشم در

11        " : با        شوهرت مرگ هنگام از که را آنچه تمام گفت او به و داد جواب بواز و
  . چگونه             و است شده داده نشان من به کامالً ، ای داده انجام شوهرت مادر

که                 آیی می مردمی به و ، ای کرده ترک را تولدت سرزمین و مادرت و پدر
. شناختی   نمی تاکنون

به               12 ، اسرائیل خدای ، خداوند کامل پاداش و کند می جبران را تو کار خداوند
. داری         اعتماد او بالهای به که رسد می تو

17: 3زيفينيا .4
17       . با         ، کرد خواهد انداز پس او است نیرومند تو میان در تو خدای ، خداوند

        .      ، گرفت خواهد آرام خود عشق در او شد خواهد خوشحال تو از خوشحالی
. شد        خواهد خوشحال تو از خواندن آواز با

10،  8: 13رومیوں .5

دوست             8 را یکدیگر اینکه مگر ، نیستید بدهکار چیز هیچ به کس هیچ از
کرده                وفا را قانون ، باشد داشته دوست را دیگری که هر زیرا ، باشید داشته

است.
10.      : است      شریعت تحقق عشق بنابراین نیست مضر اش همسایه برای عشق

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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14: 5 گلياتين.6

14 . همسایه              است یافته تحقق مورد این در حتی ، کلمه یک در قانون همه زیرا
. باش       داشته دوست خود مانند را خود

21،  19،  18،  16،  12،  11،(  3به ) 10،  8،  7: 4یوحنا  7.1

7       : هر       و خداست طرف از عشق زیرا بداریم دوست را یکدیگر بیایید ، عزیزان
. شناسد              می را خدا و آمده دنیا به خدا از دارد دوست که کسی

8.     . است        عشق خدا زیرا شناسد نمی را خدا ندارد دوست که کسی
را                 10 ما او بلکه ، باشیم داشته دوست را خدا ما اینکه نه ، است عشق اینجا در

   ، باشد داشته دوست
داشته               11 دوست را یکدیگر باید نیز ما ، داشت دوست را ما خدا اگر ، عزیزان

باشیم.
12     . داشته         دوست را یکدیگر اگر است ندیده زمان هر در را خدا کس هیچ

. شود               می کامل ما در او عشق و است ساکن ما در خدا ، باشیم
16    . و             است؛ عشق خدا کردیم باور و شناختیم دارد ما به خدا که را عشقی ما و

. او              در خدا و است ساکن خدا در کند زندگی عشق در که هر
18 : زیرا              برد می بین از را ترس کامل عشق اما ندارد؛ جایی ترس عشق، در

.          . شود   نمی عاشق درستی به وقت هیچ ترسو ادم دارد عذاب ترس
19. داشت             دوست را ما ابتدا او زیرا ، داریم دوست را او ما
خود                 21 برادر دارد دوست را خدا که کسی که ایم گرفته او از ما را فرمان این و

. دارد    دوست نیز را

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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:(3: 5یوحنا  8.1 به )
3: داریم             نگه را او اوامر ما که است خداوند به عشق این زیرا

بهداشت   و علم
1.384 :5-6

. دهیم        اطمینان خود به عشق قانون با بگذارید
2.494 :10-15

   . عیسی           اینکه تصور کند می و کرده برآورده را بشری نیازهای همیشه الهی عشق
محدودی              زمان مدت برای یا معینی تعداد برای فقط بهبود برای را الهی قدرت

فراهم               بشریت همه برای را خیرات همه الهی عشق زیرا ، نیست خوب دهد نشان
. کند  می

. نیست        ای معجزه هیچ عشق برای لطف معجزه

3.454 :17-24

 . عشق               است تعلیم در هم و بهبودی در هم واقعی انگیزه انسان و خدا به عشق
       . و          ، فکر به صحیح های انگیزه کند می رهبری و تعیین ، روشن ، بخش الهام

    . حقیقت          محراب کشیش عشق کنند می ایجاد را عمل و گفتار آزادی و قدرت
و.               کند حرکت فانی ذهن آب روی بر الهی عشق تا بمانید منتظر صبورانه است

."     "   . باشد     او نقص بی کار باید صبر دهد شکل را کاملی مفهوم
4.243 :4-13  ،25-29

از                   ، آتشین کوره از ، جوشان روغن از را انسانها که را سمی افعی که ، الهی عشق
شفا                  عصری هر در را بیماران تواند می ، کرد ضرر بی ، داد می نجات شیر فکهای

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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        . و        قدرت با را مسیح عیسی تظاهرات این شود پیروز مرگ و گناه بر و دهد
     ... "   . نیز        عیسی مسیح در که ذهن همان اما کرد گذاری تاج حصر و حد بی عشق

رسوالن"              و انبیا باستانی تظاهرات تا کند همراهی را علمی نامه همیشه باید بود
. کند     تکرار و تأیید را

  .      . هیچ      زندگی ندارد نفرت حس هیچ عشق ندارد خطا از آگاهی هیچ حقیقت
           . بر    چیز همه نابودی قانون یک عشق و زندگی ، حقیقت ندارد مرگ با مشارکتی

. کنند            نمی اعالم خدا جز چیزی آنها زیرا ، است خودشان خالف
5.135 :21-32

مسیحیت                باید علم و باشد علم باید مسیحیت که ، واقعًا و ، است شده گفته
      . مهم           آنها از یک هیچ اما است فایده بی و نادرست دیگری یا یکی وگرنه ، باشد

     . که           کند می ثابت این هستند اندازه یک به تظاهرات در و ندارد واقعیت و نیست
         .     ، داد تعلیم را آن مسیحیت عیسی که همانطور است یکی دیگری با یکی

طرف                 از ویژه هدیه یک نه و بود تشریفات سیستم یک نه ، مرام یک نه مسیحیت
             . بیماران  شفای و گمراهی باعث که بود الهی عشق دادن نشان این اما آیینی یهوه
                ، حقیقت دادن نشان برای بلکه ، حقیقت یا مسیح نام به فقط نه ، شد می

. بیفتد          اتفاق الهی نور های چرخه در باید که همانطور

6.304 :9-15

          : خود     شی یا جلوه از توان نمی را الهی عشق است مسیحی علوم آموزه این
               . استاد  اندوه و غم زیرا ، کرد تبدیل غم به توان نمی را شادی این کرد محروم
     .         . تواند  نمی هرگز ماده که کند تولید شر تواند نمی هرگز خوب که نیست شادی

   -    . خدا          توسط که کامل انسان شود نمی منجر مرگ به زندگی و کند تولید ذهن
. است       -      ابدی و گناه بی او کامل اصل ، شود می اداره

7.288 :3-8

و              معنوی حواس شواهد بین ذهنی درگیری تنها خطا و حقیقت بین فرضی جنگ
سواالت              همه جسم و روح بین جنگ این و ، است مادی حواس از  شهادت را

. کرد           خواهد حل آن درک و الهی عشق به ایمان طریق
8.560 :10-17
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تفسیر             را آسمانی هماهنگی اصل الهی علم و است هماهنگی دهنده نشان بهشت
            . وجود  ضرورت بزرگترین و است الهی عشق بزرگ معجزه انسان نظر از کند می

دهد               می تشکیل انسان در آسمان پادشاهی که را آنچه واقعی ایده که است این
             . خود  همسایه از ما كه حالی در شود نمی qمحقق هرگز هدف این آورید بدست
خود                كالم بیان برای خدا كه را كسی هر از نادرستی برآورد یا و هستیم متنفر

. كنیم       می سرگرم ، است داده قرار
،(2به ) 3-10: 9.367

از                 و او ترس با انگیز رقت ، نامعتبر صبر یک به مسیحیان تشویق و لطیف سخنان
های                سخنرانی ، برهم و درهم های نظریه های هیتومب از بهتر ، آنها بردن بین

از                بسیاری مورد در که است هایی استدالل جدل و بحث و ای کلیشه ای عاریه
. الهی          عشق از ور شعله ، مسیحی قانونی علم تقلیدهای

        ، مسیح ، است حقیقت جستجوی معنای همان این

10.239 : 16-22

می               قرار کجا در محبتهایمان که بگیریم یاد باید ، خود پیشرفت از اطمینان برای
می                اطاعت آنها از و کنیم می تصدیق را کسانی چه خداوند عنوان به و گیرد
ماده.                 پس ، شود می تر واقعی و عزیزتر ، نزدیکتر ما نزد الهی عشق اگر کنیم

            . می    بروز خود از که روحی و کنیم می دنبال که اشیایی شود می روح تسلیم
. شویم                  می برنده را چیزی چه دهد می نشان و دهد می نشان را ما دیدگاه ، دهیم

11.55 :15-26

زیر                  را بیماران ، کند می رو و زیر را ها قرن که است این حقیقت جاویدان ایده
         . روز         آن تا کند می تالش من خسته امید کند می گناه و کند می جمع خود بال

را                خود همسایه و بشناسد را مسیح علم انسان که زمانی ، کند درک را خوش
شفابخش     -           قدرت و خدا مطلق قادر به او که آنگاه ، بدارد دوست خود مانند

  . . ها               وعده برد خواهد پی ، دهد می و داده انجام بشر برای آنچه در الهی عشق
    .         . همه   که هرکسی و است دوران تمام در الهی شفای ظهور زمان شد خواهد محقق

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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نوشد                می را مسیح جام اکنون ، بگذارد الهی علوم محراب بر را خود زمینی چیز
. شود          می مجهز مسیحی شفابخشی قدرت و روح با و

12.412 :13-15

       . را         دام که است کافی واقع در است مطلق قادر الهی عشق و مسیحی علم قدرت
. ببریم             بین از را مرگ و گناه ، بیماری و ببریم بین از

13.241 :19-24

بین                از و بیماری بهبود ، الهی عشق دادن نشان و انعکاس ها ارادت همه جوهر
".         " :    . كنید   حفظ مرا احكام ، دارید دوست مرا اگر گفت ما استاد است گناه بردن

برای                 راهی ، باشد حقیقت ردپای یافتن باید ، ایمان از فراتر ای نکته ، فرد هدف
. قداست   و سالمتی

14.340 :9-14

     :        : و   داشته دوست را خدا بشنویم را ماجرا کل گیری نتیجه بیایید دیگر عبارت به
.             : است     او شمایل و شکل به که است انسان کل این زیرا کنیم حفظ را او احکام

        . به     مربوط دارد وجود واقعًا آنچه تمام بنابراین است نهایت بی الهی عشق
. سازد        می متجلی را او عشق و خداست

روزانه فیوظا
مر  یاد کریب یتوسط

روزانه  نماز

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   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

راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
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


