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اوت   ، .2021،  8یکشنبه

روح — موضوع

طال  36: 4 هیتثن :ییمتن

شن"       به را تو آسمان از تعل     شیصدا دنیاو تو به تا ."میواداشت دهد 

: خواندن  15،  12-9،  1: 91زبور پاسخگو

مخف$   یکس 1 در تعال  گاهیکه ز   یم یزندگ یحق ، تعال  هیسا ریکند خواهد یحق
ماند.

حت        رایز 9 ، است من پناهگاه که را خود    نیتر یعال یخداوند سکونت محل ،
ا   داده .یقرار

ه       ییبال چیه 10 و آمد نخواهد شما سر زندگ   یآفت چیبر محل$ نزد  یبه کیشما
. شد  نخواهد

راهها               رایز11 همه در را شما تا کرد خواهد امر شما بر را خود فرشتگان شما یاو
. کنند  حفظ

پا           12 مبادا ، گرفت خواهند خود دستان در را تو بکش    تیآنها سنگ به .یرا

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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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 خواند خواهد مرا او  بتیاو با
    . تحو  را او من بود م      یم لیخواهم احترام او به و .یدهم گذارم 

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
11،  10،  8: 143زبور .1

م  8 مهربان   یباعث که ز      یشوم ؛ بشنوم صبح را : رایتو راه     دارم اعتماد تو یبه
با   که . یط دیرا ز   بدانم سو     رایکنم به را خود م   یروح بلند .یتو کنم 

ب   10 من ز        اموزیبه ؛ دهم انجام را خود اراده خدا  رایتا هست  یتو تو.  یمن روح
   . سرزم  به مرا است کن تیهدا ییراستگو نیخوب

11        : دردسر        از مرا جان تو عدالت بخاطر کن زنده نامت خاطر به مرا ، خداوندا
.رونیب آور 

18،  17،  8،  7: 134زبور .2

کسان    7 اطراف در خداوند م    یفرشته او از آزاد       یکه را آنها و زده اردو ترسند
.یم کند 

بب  دیبچش8 :    دینیو کس     حال به خوشا است خوب خداوند اعتماد    یکه او به که
دارد.

فر 17 گوشم       یم ادیعادالن آنها به خداوند و تمام      یزنند از را آنها و دهد
رها  .یم ییمشکالتشان بخشد 
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کسان  18 به نزد     یخداوند دارند شکسته دل .   کیکه م  نجات و مانند  یاست دهد
پش  .مانیروح

(3 به( )خداوند )18: 15پیدایش .3

18  : ا...        من گفت و بست عهد ابرام با ،      نیسرزم نیخداوند دادم تو نسل به را
(  2،  1: 16پیدایش .4 ( ، ( -6،  4من 15،(  2به ) 10و )

سرا  1 همسر فرزند  یاکنون دن   یبرا یابرام به او   اوردین ایاو یمصر زیکن کیو
. بود     نامشهاجر که داشت

م    2 دعا تو به .       یمن بگ       بچه او از من است ممکن برو من خدمتکار به ، .رمیکنم
صدا    به ابرام .یسرا یو داد   گوش

وقت          4 و شد باردار او و رفت هاجر نزد او ،     دید یو است شده باردار که
. شد       خوار او نظر در او معشوقه

وقت 6 سخت  ییسارا یو .یبه کرد           فرار اش چهره از ، کرد برخورد او با
ا        7 چشمه کنار در را او خداوند فرشته ب    یو در آب ا     ابانیاز چشمه کنار در ی،

شور    راه .افتیدر

8        : آمد   کجا از ، سارا خدمتکار ، هاجر گفت او م   ؟یو کجا و ؟یبرو یخواه یو
م           فرار سارا ام معشوقه چهره از من ، گفت .یاو کنم 

9        : ز      را خود و بازگرد خود معشوقه نزد گفت او به خداوند فرشته ریو
. ده   قرار دستانش

10     : بس      را تو دانه من گفت او به خداوند فرشته ،   ادیز اریو کرد خواهم
پسر  15 هاجر دن   یبرا یو به دن          ایابرام به هاجر که را پسرش نام ابرام و ایآورد

اسماع   ، .دینام لیآورد
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( ) 1: 17پیدایش .5 به ) (  5،(  2خداوند  ( ، ؛ :(  19،  15به ( ، و )20،(  3به ) 20به
  )، ،(1به ) 21من

1: گفت…          او به و شد ظاهر ابرام بر خداوند
د 5 نام    گریو ابرام تو ابراه      ینم دهینام تو نام بلکه ، .میشود بود   خواهد

ابراه   15 به خدا : "میو سارا  ساره           یگفت بلکه ، نگذار سارا را او اسم ، همسرت ،
". بود    خواهد او نام

19     : برا   ، همسرت ، سارا گفت خدا پسر  یو .    یتو اسحاق   را نامش و آورد خواهد
:یخواه گذاشت 

اسماع    20 مورد در اما شن     لیو را تو من و        ... نکیا: دمی، ام داده برکت را او من ،
قوم   او .یاز ساخت    خواهم بزرگ

م      21 اسحاق با را خود عهد ،  یاما بندم
:(  8،  3: 21پیدایش .6 ( ، :(  14،(  ؛2به ) 12،  10،  9به ( ، ( 18،  17،  15به  ( ، ؛ به

(؛1به ) 20،  19
ابراه 3 برا     میو که را پسرش برا       شینام سارا و ، بود شده دن   یمتولد به ایاو

نام    اسحاق ، .دیآورد
ش      8 از و شد بزرگ کودک :ریو شد   گرفته
مصر    9 هاجر پسر سارا ابراه    یو از که دن  میرا د    ایبه ، بود مسخره  دیآورده که

.یم کند 
ا 10 ابراه   نیاز به : »میرو ا  ب     نیگفت را پسرش و ز  دیندازیب رونیبنده پسر رای،

حت    زیکن نیا من پسر .یبا بود     نخواهد وارث اسحاق
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ابراه   12 به خدا :            میو خاطر  به و بچه پسر خاطر به تو نظر در نده اجازه گفت
.          یزیکن به     ، است گفته شما به سارا آنچه تمام در باشد کننده ناراحت تو

گوشده   یصدا .دیاو
ابراه 14 و       میو نان ، برخاست زود و       یبطر کیصبح داد هاجر به و گرفت آب

رو   را .یآن فرستاد          را او و گذاشت کودک و او شانه
بطر   15 در آب ز        یو را کودک او و ، شد .یکی ریصرف انداخت     ها درختچه از
صدا  17 خدا شن   یو را او.            دیپسر به و زد صدا را هاجر آسمان از خدا فرشته و

   " ز: "     ؛ نترس است؟ خبر چه ، هاجر صدا  رایگفت جا    یخدا در را که ییپسر
شن  .دهیهست است 

بگ            زیبرخ18 خود دست در را او و کن بلند را پسر .ری،
چاه        19 او و کرد باز را چشمانش خدا د    یو را آب بطر.    دیاز ، رفت از   یاو پر را

نوش      پسر به و کرد .دیآب
بود    20 پسر با خدا و

(  5: 2کورنتيان  7.1 ( ، 16-9شما

نبا  مانیا... 5 با       دیشما بلکه ، باشد مردم حکمت .دیدر باشد     خدا قدرت در
ند        9 چشم ، است شده نوشته که همانطور نشن   دهیاما گوش قلب   دهیو به و

چ      ، است نشده وارد برا   ییزهایانسان خدا دارند     یکسان یکه دوست را او که
. است   کرده آماده

ز             10 ، است کرده آشکار ما بر خود روح با را آنها خدا چ   رایاما همه را زیروح
چ     یم یبررس ، بله ، .قیعم یزهایکند خدا 
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کس  رایز11 م   کی یزهایچ یچه را اوست؟        یانسان در که انسان روح مگر ، داند
چ  یحت ن  یگرید یزهایخداوند نم    زیرا خدا روح .یجز داند 

در     12 را جهان روح ما ا  افتیاکنون .  مینکرده بتوان     تا خداست روح بلکه می،
بشناس            ییزهایچ است شده داده ما به خدا طرف از آزادانه که .میرا

ن 13 چ   زیما مورد م  ییزهایدر کلمات    میکن یصحبت با نه م    ی، انسان خرد یکه
تعل        آنها به القدس روح بلکه ، . یم میآموزد مقا  معنو  سهیدهد با یامور

یمعنو
طب  14 انسان در    یزهایچ یعیاما را خدا ز   ینم افتیروح ، برا  رایکند او یآنها

  . نم  او هستند ز      یحماقت ، بشناسد را آنها روحان    رایتواند نظر از یآنها
.صیتشخ اند    شده داده

کس 15 روحان  یاما چ   یکه همه م   زیاست قضاوت از      یرا او خود اما ، کند
نم  چکسیه .یقضاوت شود 

کس  رایز16 تعل         یچه را او تا است شناخته را خداوند ذهن    میذهن ما اما دهد؟
دار  حیمس .میرا

بهداشت   و علم
1.89 :20-21

زمان     ، خدا ، .یم دهیشن یروح حواسخاموشاست      که شود
2.210 :5-6

مس    اثبات و حسمعنو   تیحیاصل تشخ  یبا .صیقابل است 
3.505 :16-28
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ا  م     نیروح ارمغان به را م      یدرک باال را شعور که حق     یآورد تمام به و قتیبرد
.  یم م  مزمورساز صدا: "      دیگو یانجامد و سر از ارتفاعات در یاریبس یخداوند

موجها       از ، بله ، آبها ."  یقو ایدر یقو یاز معنو   حس است ریخ صیتشخ یتر
.   یمعنو مرز  خط درک غ  یواقع نیب یاست .  یواقع ریو معنو  درک ،  یاست ذهن

حق  یزندگ-  -   قتی، م     باز را عشق و اله    ی، حس و م   یکند نشان و  یرا دهد
معنو  مس     یاثبات علم در را م  یحیجهان .یارائه دهد 

فکر  نیا نت  ستین یدرک همه تیواقع نیا. ستین یعلم یدستاوردها جهی،
نما     ییزهایچ معرض به که .شیاست است    شده گذاشته

4.506 :18-21

مجار          در را شکل بدون افکار ، خدا ، م    یروح جمع خود ا   یمناسب و نیکند
م    باز را حت   یافکار ، صورت  یکند گلبرگها  یدر م     کی یکه باز را مقدس یهدف

. شود     ظاهر هدف تا کند
5.512 :8-16

همچن          و ، قدرت و حضور ، قدرت با نماد        نیروح ، عشق بالدار ، مقدس افکار با
. یم ا  تر       نیشود مقدس که ، او حضور فضا      نیفرشتگان در ، دارند را یمعنو یبار

نت     در و فراوانند بازتول   یها یژگیو جهیذهن را .   یم دیخود فرد  اشکال ما یکنند
نم   را م   میدان یآنها اما طب  میدان ی، طب   عتیکه با همخوان  عتیآنها . یخدا و  دارد
ها  ا   یمعنو ینعمت به حالتها  بیترت نی، ع   یرونیب ی، در ذهن  نیو ا  یحال مانی،

معنو   درک .یو هستند 

6.308 :14-15

صدا      روح از گرفته الهام شن  قتیحق یپدرساالران با    دندیرا آگاهانه همانطور و
م         صحبت انسان با انسان که کردند صحبت .یخدا کند 

7.84 :3-13

معنو      ینگر ندهیآ میقد امبرانیپ نظر نقطه از را غ  یخود دست  یجسمان ریو به
پ     با نه ، پ       - تیواقع ینیب شیآوردند ، داستان با اشتباه و از ندهیآ ینیب شیبد

بشر   یجسمان یمبنا اعتقادات کاف    یوقت. یو اندازه به پ   یانسان علم شرفتیدر
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حق    با تا ناخواست    یهست قتیشود ، شود پ  نایب ههماهنگ نه   یم امبریو ، شوند
ش  ارواح   نیاطیتوسط توسط     مهین ای، بلکه ، م   کیخداها کنترل .یروح شوند 

هم   نیا ذهن اند  یاله شهیحق ا    یا شهیو با که ،     نیاست است ارتباط در ذهن
آ      یبرا و حال ، گذشته .ندهیشناخت

8.581 :4-7

م.       منتقل انسان به خدا افکار . یفرشتگان شهودها  و   یمعنو یشود خالص ،
خوب     از الهام ؛ پاک  یکامل جاودانگ  ی، نفسان       یو ، شر هرگونه با مقابله فان  ی، .یو

9.298 :25-30

انسانها   ها ا   یفرشته نشده و  ستندین یاثبات بالها   واناتیح یهایژگی، در خود یرا
م  .   یتکامل بازد  آنها اما رو    یآسمان دکنندگانیدهند بر که یها نیپ یهستند
ماد   یمعنو نه م  یو .  یپرواز اند  فرشتگان خدا   یخالص یها شهیکنند طرف از

فردگرا      به توجه بدون ، دارا   ییهستند ، .قتیحق یآنها هستند    عشق و

10.299 :7-17

واال    افکار من ا      ییفرشتگان مقبره درب در که م  یهستند اعتقاد   یظاهر که شوند
بهتر    آن در .   ینیزم یدهایام نیبشر انگشتان       با آنها است نهفته خود در را خود

جد    دیسف اعتماد سمت جالل   دیبه آرمانها   افتهیو به زندگ  ی، شاد  یبرتر یها یو
م   اشاره .  یآن نما  فرشتگان . ندگانیکنند ا   هستند فلک    نیخدا به سر موجودات

گناه       دهیکش ، خود سمت به اله      ینم شیپ اتیماد ایهرگز اصل به بلکه ، یروند
خوب  جا  هایهمه تصو     یی، ، فرد هر واقع  ای ریکه جمع    یشباهت آنجا در خداوند

راهنما   یم ، .   یم ییشود جد  توجه با ا  یکنند ما    یمعنو انیراهنما نیبه با آنها ،
م  "  وندش یهمراه م   "    سرگرم ناآگاه را ها فرشته ما میکن یو

11.95 :28-3

نوزاد            مهد در ، است شده کننده گمراه توهمات دچار که و    یجهان است خواب در
م    خواب ها ماد.  ندیب یساعت نم    قیحقا یحس آشکار را .  یوجود حس  اما کند

حق    یآگاه یمعنو به را . یم یابد قتیانسان بشر  آرام  تیبرد به    یبه گناه حس از
معنو  .  یم شیپ یدرک تما  عدم چ  یریادگیبه  لیرود درست  زیهمه جهان  یبه ،
زنج   تیحیمس با .ریرا است   بسته

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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12.265 :3-9

روحان   وجود گنج    یانسان با متناسب م     قتیحق یها نهیرا درک خود عشق یو
فان.  سو  دیبا انیکند متما  یبه معنو        لیخدا آنها اهداف و ها محبت ، یم یشوند

با  -   آنها ، تفس  دیشوند هست  یتر عیوس یرهایبه حدود    کینزد یاز تا و یشوند
ب  فا    -     تینها یاحساس و گناه بتوان تا آورند بدست تعو   ینرا به .قیرا انداخت 

13.574 :25-30

ا  کن  نیبه عز   دیفکر خواننده ز  زی، برم     یگون رای، شما چشمان از کبوتر   یرا و دارد
م     مشاهده را نرم رو   دیکن یبال بر م   یکه فرود شرا.  دیآ یشما که یطیهمان

م         آور رنج و آور خشم شما رنج م    یاحساس عشق ، ا   یداند فرشته را یتواند
.ریغافلگ کند 

14.174 :9-14

ها  ماد     شهیاند یقدم نظرات نقطه از م  یکه شب      یباال و است کند ، یطوالن یرود
برا  تصو   یرا به .     - یم ریمسافر شهودها  او حضور فرشتگان اما که یمعنو یکشد

م   ما بس " ندیگو یبه نزد    یسپر اریشب روز ، " -   کیشده در  ما نگهبانان است
.یکیتار هستند 

15.224 :22-27

عمل   تیحیمس و م       یباالتر برآورده را عدالت که ، ن   یتر و در   یازهایکند را انسانها
سالمت  یماریب م  یو ا    یبرآورده درب ، ا  نیکند برا  ستادهیعصر م  رشیپذ یو یدر

آ.  ا     نیا ایزند فراز بر را م    دیبازد نیدر باز فرشته در   دیبند یم ای دیکن یکننده که ،
فروتن  همان  دیآ یم یسکوت آمد؟       طور، پدرساالر به گذشته روز ظهر که

16.559 :8-16

" یصدا" اند    آرام و اق    یعلم شهیکوچک و قاره دورتر  انوسیاز جهان  نیبه نقطه
. یم صدا  حق  یرسد برا  قتینامفهوم زمان    " ی، مانند ، انسان ش   یذهن که ریاست

."  یغرشم  ب  در مکانها   ابانیکند در . یم دهیترسشن  کیتار یو ا  هفت "نیشود
برم"    را شر ن  زدیانگ یرعد را    یروهایو آنها د  زدیانگ یبرمنهفته کامل اپازونیتا

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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ب    یمخف یصداها زبان بر حق.   اورندیرا م   قتیسپسقدرت داده که  - ینشان شود
نابود  م   یدر آشکار .یخطا شود 

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

راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
1بخش 
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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 

_____________________
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