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صفحه

2021 ، 22 اوت ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
معرفت- موضوع

اوت   ، .2021،  22 یکشنبه

معرفت — موضوع

: طالیی  3: 12دانیل متن

       . عدالت"       به را بسیاری که آنها و درخشند می آسمان فلک روشنایی مانند خردمندان
" . آورند          می روی همیشه و همیشه برای ها ستاره مانند

: خواندن  ها   پاسخگو المثل 10،  9: 9ضرب
15-13: 9واعظ 

ها    المثل 17،  13: 3ضرب

9     : آموزش           عادل مرد یک به شود تر عاقل او تا دهید دستور عاقل مرد یک به
. یابد         افزایشمی یادگیری در او و ، دهید

10. است           مقدسفهم معرفت و است حکمت سرآغاز خداوند از ترس
13: آمد               بزرگ نظرم به و ام دیده نیز خورشید زیر در را حکمت این من
14    . علیه          بزرگ پادشاهی و بودند آن در کمی مردان و داشت وجود کوچکی شهر

: ساخت              آن برابر در بزرگی سنگرهای و کرد محاصره را آن و آمد آن

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. داد                 نجات را شهر خود حکمت با او و شد یافت فقیر عاقلی مرد آن در اکنون
13. برسد            فهم به آنکه و بیابد را خرد آنکه حال به خوشا
17. آرامشاست          او راههای همه و خوشایند راههای او راههای

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
ها   .1 المثل 8-5: 3ضرب

5 .       . نکنید       تکیه خود درک به و کن توکل خداوند به وجود تمام با
6 . کرد               خواهد هدایت را شما راههای او و بشناسید را او خود راههای تمام در
7 .         : شوید     دور شرارت از و بترسید خداوند از نباشید عاقل خود نظر در
8 . مغز             شما های استخوان برای و باشد سالمت شما ناف برای باید این

22،  21: 22ایوب .2

21     : خیری           صورت این در باشید آرامش در و کنید آشنا او با را خود اکنون
. شد    خواهد شما نصیب

در                  22 را او کلمات و کنید دریافت او زبان از را قانون که خواهم می شما از من
. دهید    قرار خود قلب

م ) 10: 23ایوب .3 (  یاو  ، 14داند

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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10        : به…         من ، کرد امتحان مرا او وقتی روم می چگونه من که داند می او
. آمد     خواهم بیرون طال عنوان

14   : از             بسیاری و دهد می انجام است شده تعیین من برای که را آنچه او زیرا
. است     او با چیزها این

،(  4 به )5،  4،  2،  1: 2دانیل.4 27،  23،  19،  16،(  به )12، :(  به )10، :(  به )6،
( )28،(  2 به) (  46،.(  بهآنجا )  ( ، پادشاه (  47به  ( ، داد 48جواب

که            1 دید خواب در را رویاهایی نبوکدنصر نبوکدنصر سلطنت دوم سال در و
. کرد            جلوگیری او از خوابش و بود آشفته آن در او روح

را            2 کلدانیان و جادوگران و منجمان و جادوگران تا داد دستور پادشاه سپس
     . پادشاه         مقابل و آمدند آنها دهند نشان شاه به را رویاهایش تا بخوانند فرا

ایستادند.
ابد              4 تا ، پادشاه ای ، گفتند شاه به سریانیک در پادشاهی در کلدانیان سپس

.               : داد  خواهیم نشان شما به را تعبیر ما و بگو بندگانت به را خواب باشی زنده
5 .       " : اگر       است شده دور من از چیز این گفت کلدانیان به و داد پاسخ پادشاه

             ، شوید می تکه تکه ، نگویید من به آن تعبیر با را خواب
افتخار                6 و پاداش و هدیه من از ، دهید نشان را آن تعبیر و خواب اگر اما

: کرد    خواهید دریافت بزرگی
10    : زمین        روی مردی هیچ گفتند و دادند پاسخ پادشاه حضور در کلدانیان

: دهد        نشان را پادشاه موضوع بتواند که نیست
12         ، شد عصبانی بسیار و عصبانی پادشاه دلیل همین به
را                16 تعبیر او و بدهد زمان او به که خواست پادشاه از و شد وارد دانیال سپس

. دهد    نشان شاه به

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 ،
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19     . را          آسمان خدای دانیال سپس فاششد دانیال به شب در دید در راز سپس
. داد  برکت

حکمت                23 من به که ، پدرانم خدای ای ستایم می را تو و سپاسگزارم تو از من
زیرا                   ، کردی اعالم من به ایم خواسته تو از که را آنچه و ، ای داده قدرت و

. اید          کرده اعالم ما به را پادشاه امر اکنون شما
27: گفت        و داد پاسخ پادشاه حضور در دانیال
در…                28 که را آنچه و کند فاشمی را اسرار که دارد وجود آسمان در خدایی

. رساند         می پادشاه نبوکدنصر به بود خواهد بعد روزهای
46… سپسشاه 
47        : خدای…       شما خدای که است این حقیقت در گفت و داد پاسخ دانیال به

توانید              می زیرا ، است اسرار کننده افشا و پادشاهان پروردگار و ، خدایان
. فاشکنید     را راز این

و                48 ، داد او به زیادی بسیار هدایای و ، کرد بزرگ مردی را دانیال پادشاه سپس
همه              بر فرمانداران رئیس و ، کرد فرمانروا بابل استان تمام بر را او

. بابل  خردمندان

10،  7،  4: 50اشعیا .5

در              4 توان می چگونه بدانم تا است داده من به را دانشمندان زبان خدا خداوند
      : می           بیدار صبح تا صبح او بگویم شود می خسته او به که ای کلمه به فصل

. کند             می بیدار دانشمندان عنوان به شنیدن برای را گوشمن و شود
7.      . شد        نخواهم گیج من بنابراین کرد خواهد کمک من به خداوند خداوند زیرا

که              دانم می و ام داده قرار چخماق سنگ مانند را خود صورت بنابراین
. شد   نخواهم شرمنده

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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در               10 و بشنود را خود بنده صدای و بترسد خداوند از که کیست شما بین در
و               کند اعتماد خداوند نام به او بگذارید باشد؟ نداشته نور و برود راه تاریکی

. بماند    خود خدای بر
23: 84متی .6

انجیل                23 و ، داد می تعلیم آنها های کنیسه در ، رفت جلیل سراسر در عیسی و
شفا                مردم بین در را بیماریها و بیماریها انواع و ، کرد می موعظه را ملکوت

. داد  می

2،  1: 5متی .7

1               ، گرفت قرار که هنگامی و رفت باال کوهی به ، دید را جمعیت چون و
: آمدند    او نزد شاگردانش

2: گفت             و داد تعلیم آنها به و کرد باز را خود دهان  و

13-1: 25متی .8

را            1 خود چراغهای که شد خواهد تشبیه باکره ده به آسمان پادشاهی آنگاه
. رفتند       بیرون داماد مالقات برای و برداشته

2. بودند           احمق نفر پنج و عاقل آنها از نفر پنج و
3: نیاوردند          خود با روغن و برداشته را خود چراغهای احمقان
4. گرفتند           می روغن خود ظرفهای در خود چراغهای با خردمندان اما
5. خوابیدند           و خوابیدند همه ، کرد درنگ داماد که حالی در
6     .     : بیرون      او با مالقات برای آید می داماد اینک شد بلند فریادی نصفشب و

بروید
7. کردند            مرتب را خود چراغهای ، برخاسته ها باکره آن سپسهمه

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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8   .       : ما     چراغهای چراکه بده ما به خود روغن از گفتند خردمندان به احمقان و
. است   خاموششده

9      .   : کافی      شما و ما برای مبادا نیست اینطور گفتند و دادند پاسخ خردمندان اما
. کنید             خریداری خود برای و بروید فروشندگان سراغ به بیشتر بلکه ، باشد

10        . به          او با بودند آماده که کسانی و آمد داماد ، رفتند خرید برای که حالی در و
. شد       بسته در و رفتند ازدواج مراسم

11.         : کن          باز را ما ، خداوندا ، خداوندا گفتند و آمدند نیز ها باکره سایر آن از پس
12         " : نمی      را شما که گویم می شما به راستی به گفت و داد پاسخ او اما

شناسم."
پسر              13 که را ساعتی نه و شناسید می را روزی نه زیرا باشید پسمراقب

. آید   می انسان
13-9: 1کولسیان .9

متوقف                 9 را شما برای دعا ، شنیدیم را این که روزی از نیز ما ، دلیل همین به
درک                 و حکمت تمام با او اراده علم از شما که کنیم می آرزو و کنیم نمی

. شوید   سرشار معنوی
نیکو             10 کار هر در ، بردارید قدم دلپذیر همه برای خداوند شایسته بتوانید تا

. افزایشدهید        خدا شناخت در و باشید ثمربخش
با               11 شکیبایی و صبر همه به ، باشکوهش قدرت به توجه با ، قدرت تمام با

. شد   تقویت شادی
روشنایی             12 در مقدسین میراث در مشارکت در را ما که ، پدر از سپاسگزاری

: است   کرده مالقات

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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عزیز               13 پسر پادشاهی به را ما و داده نجات تاریکی قدرت از را ما که کسی
: است    کرده ترجمه خود

بهداشت   و علم
(به )15-16: 1.373  ،

" است"      خرد آغاز خداوند از ترس
2.275 :10-24

الهی                  اصل عنوان به را خدا ابتدا باید ، آن علم در بودن نظم و واقعیت درک برای
          . هم      با ، عشق ، حقیقت ، زندگی ، روح کنید حساب واقعًا هست آنچه تمام

     .        -   ، هوش ، جوهر همه هستند خدا برای مقدس کتاب نامهای و شوند می ترکیب
   . او            صفات اینها خداست به متعلق معلول و علت ، جاودانگی ، هستی ، خرد

     . او         حکمت جز حکمتی هیچ عشق ، الهی بیکران اصل جاودانه تجلیات ، هستند
         . داشتنی  دوست عشقی هیچ ، نیست درست حقیقتی هیچ نیست عاقالنه

       . نیکو        خداوند اما ، نیست خیری هیچ نیست الهی جز ای زندگی هیچ ، نیست
. کند   می عطا

وضوح              به ، است شده آشکار معنوی درک برای که همانطور ، الهی متافیزیک
                  ، کاره همه ، کاره همه ، است خدا ذهن و ، هستند ذهن همه که دهد می نشان

    . واقع   -          در همه بنابراین علم همه ، حضور همه ، قدرت همه یعنی ، چیز همه
. است   ذهن تجلی

3.246 :23-26

   . بعد            سال هر است باشکوه و زیبا همیشه ، جاودان ذهن مدیریت تحت ، انسان
. کند         می آشکار را قداست و زیبایی ، حکمت

4.283 :4-12

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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بررسی             یا انداختن عقب برای سستی گونه هیچ و حرکتهاست همه منشأ ذهن
       . خرد       و عشق ، زندگی همان ذهن ندارد وجود آن هماهنگ و همیشگی عملکرد

-      -     ." مرگ "       و بیماری ، گناه آن آثار و ماده همیشه برای و ، امروز ، دیروز است
سپس               و دهند می نشان واکنش ، کنند می عمل که هستند فانی ذهن حاالت

      .     . توهم   بلکه ، نیستند ایده آنها نیستند ذهن حقایق آنها شوند می متوقف
. است.              متکی درک بر اما ، پذیرد نمی خطایی هیچ است مطلق اصل هستند

5.89 :18-24

     . و       زیبایی دارای مجموعه این نیست وابسته آموزشی فرایندهای به لزومًا ذهن
          . حواس     که شود می شنیده زمانی ، خدا ، روح آنهاست بیان قدرت و شعر

    .          . کنشروح  یا نفوذ داریم توانایی توانیم می آنچه از بیش ما همه خاموشاست
بی                 های لب اشتیاق و نوازی بداهه های پدیده که ، آورد می ارمغان به را آزادی

. دهد     می توضیح را تدبیر

6.84 :3-23  ،28-9

دست               به جسمانی غیر و معنوی نظر نقطه از را خود نگری آینده قدیم پیامبران
از             -     آینده بینی پیش ، داستان با اشتباه و بد واقعیت بینی پیش با نه ، آوردند

        . پیشرفت     علم در کافی اندازه به انسان وقتی بشری اعتقادات و جسمانی مبنای
نه                ، شوند می پیامبر و بینا ناخواسته ، شود هماهنگ هستی حقیقت با تا شود

. شوند               می کنترل روح یک توسط بلکه ، خداها نیمه یا ارواح ، شیاطین توسط
                ، است ارتباط در ذهن این با که است ای اندیشه و الهی همیشه ذهن حق این

. آینده       و حال ، گذشته شناخت برای

برقرار                 ارتباط الهی ذهن با بیشتر تا سازد می قادر را ما که علم این با آشنایی
الهام                از و کنیم پیشگویی و بینی پیش را جهانی رفاه به مربوط وقایع ، کنیم

   ، بگیریم الهام الهی
. باری-            و بند بی ذهن محدوده به رسیدن برای ، بله

و               شنوایی برای ، نیست جسمیت به محدود ، است نهایت بی ذهن اینکه درک
ها               استخوان و عضالت به حرکت برای و نیست وابسته چشم و گوش به بینایی

وجود                و ماهیت آن وسیله به که است ذهن علم سوی به گامی ، نیست وابسته
. دهیم     تشخیصمی را انسان
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و                  است آمده الهی اصل ، خدا طرف از دانیم می روح از درستی به ما آنچه همه
      . کامل         طور به علم این اگر شود می آموخته مسیحی علم و مسیح طریق از

از                دقیقتر را حقیقت توانیم می ما ، باشد شده هضم درستی به و شده آموخته
             ، کند محاسبه را کسوف یا بخواند را ستارگان تواند می شناس ستاره آنچه

. بدانیم   تر دقیق

     . است        معنوی درک روشنایی این است بینی روشن مقابل نقطه خوانی ذهن این
     . به          هنگامی روحی حس این مادی حس نه ، است روح ظرفیت دهنده نشان که

. شود           تسلیم الهی ذهن به دومی که آید می انسان ذهن

می                آشکار ، بخشد می تداوم و کند می ایجاد که را آنچه هر شهودهایی چنین
. شر                 نه اما ، دهد انجام را خوب کار تا سازد می قادر را فرد و سازد

7.85 :15-18

افکار                " ، کرد می سفر خود آموزان دانش با که زمانی ، عیسی که است شده ثبت
     .       -  " بیماری    او ترتیب همین به بخوانید علمی صورت به را آنها ، دانست می را آنها

. داد        شفا را بیماران و تشخیصداد را
8.98 :4-8

ظهور               ، کند می مشاهده ذهنی افق در را دوران این های نشانه امروز پیامبر
نشانه                  هیچ و ، برد می بین از را خطاها و دهد می شفا را بیماران که مسیحیت

.         . شود    نمی ذخیره ذهن طریق از جز بدن شود داده نباید دیگری
9.378 :3-10  ،22-32

    . به           امر این درک کنید می رنج به محکوم را خود ناخواسته ندارد هوش بیماری
حقیقت                با شرایطی هر در و دهید تغییر را خود جمله این دهد می امکان شما
.              . کند  کنترل را آن تواند می ذهن و است ذهن از کمتر بیماری کنید مالقات

وجود              سیستم در وحشتناکی یا التهابی عمل هیچ ، بشر اصطالح به ذهن بدون
. ببرید.           بین از را آن آثار و بردارید را خطا ندارد
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ذهن             یا باشد داشته اختالف ذهن امپراتوری با بتواند که نیست اطالعاتی بیماری
    . است            خدادادی نه بیماری بگیرد خود دست به را دولت و بگذارد کنار قدرت از را

آن                 نهایت در و آمده کنار هوشمندانه ذهن با که ، خودساخته مادی نیروی یک نه و
             . یا    بیندازد کار از را زندگی که نداد قدرت ماده به هرگز خداوند کند می فتح را

    . بدون           ، قدرتی چنین کند حفظ سرد و طوالنی اختالف شب یک با را هماهنگی
الهی                نظر از توان می را قدرتی چنین اگر و است؛ تصور غیرقابل ، الهی اجازه
دهیم               می نشان بشری های دولت در معموالً آنچه از کمتری حکمت ، کرد هدایت

. شد   می ظاهر

10.379 :6-8

علل              تشخیصهمه و تأثیر هرگونه کنترل ، است ذهن در جهان واقعی صالحیت
. الهی       ذهن در شده واگذار عنوان به

28-25،.(  2 به )7-21: 11.492

       . که       است شده ثابت حاضر حال در است جاودانگی ، هماهنگی ، قداست بودن
می                 باال را فانی اخالقی و جسمی معیارهای ، کمی سطح در حتی ، این از آگاهی

. بخشد                می ارتقا و تطهیر را شخصیت ، دهد افزایشمی را عمر طول ، برد
معرض               به را جاودانگی و برد می بین از را خطاها همه سرانجام پیشرفت بنابراین

             . درست   باید است خوب شد ثابت که ای گزاره که دانیم می ما گذارد نمایشمی
   . نظریه.           دو این هستند حرف به یافتن دست حال در پیوسته جدید افکار باشد

برنده -         -      یکی که زمانی تا است ذهن همه یا است چیزی موضوع که متضاد
    . مورد          در گرانت ژنرال دهند می قرار اختالف مورد را زمینه ، نشود شناخته

         " :    ، بکشد طول تابستان در اگر کنم می پیشنهاد من گفت خود انتخاباتی مبارزات
     .      :    ". خط     این با باید شما است ذهن و فکر همه گوید می علم کنیم مبارزه خط این با

.         . کند  شما به کمکی هیچ تواند نمی ماده کنید مبارزه

        . گزاره        این بر است ذهن چیز همه بنابراین است نهایت بی خدا و است ذهن خدا
را               جاودانگی و هماهنگی که است الهی علم این اصل و است استوار هستی علم

. دهد   می نشان
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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 uشخصی 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

. خالصشوند      اشتباه تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
1بخش 

وظیفه   به هشدار
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
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. نکند     فراموش بشر و محکوم       -     خود یا توجیه و ، شد خواهد قضاوت او کارهای با
. شد  خواهد

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
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


