
1
صفحه

2021 ، 12 دسامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
انسان  - موضوع حافظ خداوند

دسامبر   ، .2021، 12 یکشنبه

انسان   — موضوع حافظ� خداوند

: طالیی  11: 27زبور  متن

ب       یا" من به را خود راه راه       اموزیخداوند، به مرا دشمنانم خاطر به روشن یو
."تیهدا کن 

: خواندن  14، 13، 8، 5-3، 1: 27زبور پاسخگو

زندگ  1 قوت .   یخداوند کس   چه از است بترسم یمن
لشکر 3 نم        یاگر من دل بزند، اردو من ضد :  یبر جنگ  اگر بلند    یترسد من ضد بر

ا   به .نانیاطم نیشود، داشت   خواهم
خداوند   4 از .   زیچ کیمن روزها         تمام تا کرد خواهم طلب را آن و ام یخواسته

بب            یزندگ را خداوند جمال تا شوم ساکن خداوند خانه در را در  نمیخود و
تحق   او .قیمعبد کنم 

سخت   رایز5 زمان .     یدر ا        صخره بر مرا او کرد خواهد پنهان خود غرفه در یمرا
. گذاشت  خواهد

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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گفت  یهنگام8 بجو    یکه را من : دییصورت ا.     گفت تو به صورت  یقلبم خداوند،
. جست    خواهم را تو

ا     13 مگر بودم، کرده غش خوب  اورمیب مانیا نکهیمن در   یکه را خداوند
بب  نیسرزم .نمیزندگان

قو           14 را تو قلب او و باش شجاع باش، خداوند انتظار .یدر کرد   خواهد

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
6، 5: 36زبور .1

.  یا5 وفادار       و است آسمان در تو رحمت م    یخداوند ابرها به .یتو رسد 
کوهها   6 مانند تو .   یعدالت ژرفا   تو قضاوت است : یبزرگ یبزرگ ا  یاست

ح     و انسان تو م   وانیخداوند، حفظ .یکن یرا

22: 55زبور .2

ب     22 خداوند بر را خود حما    و فکن،یبار را تو .  تیاو اجازه   هرگز کرد خواهد
. بخورد      تکان عادل که داد نخواهد

13-8، 6-1: 17خروج .3

جم 1 بن  عیو ب        لیاسرائیجماعت از سفر، از پس خداوند فرمان ابانیWWWبرحسب
.نیس کردند   رف  و کوچ آب    میدیدر و زدند وجود  دنینوش یبرا یرکاب مردم

نداشت.
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موس   2 با قوم : یپس آب     گفتند و کردند بنوش     یسرزنش تا بده ما یموس .میبه
     : م   دعوا من با چرا گفت آنها م     د؟یکن یبه وسوسه را خداوند د؟یکن یچرا

3     . موس      بر قوم و شدند آب تشنه آنجا مردم : » یو ما     چرا گفتند و کردند زمزمه
ب    مصر از چهارپا      یآورد رونیرا و فرزندان و ما تشنگ    انیتا با را یما

؟«یبکش
موس 4 فر   یو خداوند :  ادینزد ا   با گفت تقر     نیWWWWزده، آنها کنم؟ چه بًایقوم

. هستند    من سنگسار آماده
موس   5 به خداوند :      یو مشا  و برو قوم حضور به خود   لیاسرائ خیگفت با را

عصا.   و کوب        یببر را رودخانه آن با که را بگ    ،یا دهیخود را خود و ریدست
برو.

ا            نک،یا 6 خواهم تو برابر در حورب در صخره بر آنجا در صخره.  ستادیمن و
خواه  ب      یرا آب آن از و .  رونیزد موس      و بنوشند مردم تا آمد نظر  یخواهد در

اسرائ  .نیچن لیبزرگان کرد 
عمال 8 رف    قیسپس در و اسرائ  میدیآمد .دیجنگ لیبا
موس 9 :    وشعیبه  یو م  از را ما ب     انیگفت و کن انتخاب با   رونیمردان و برو

.قیعمال کن   عصا  فردا جنگ باال     یبا بر دستم در م  یخدا .ستمیWWWWا یتپه

موس   وشعیWWWWپس  10 که عمال         یهمانطور با و کرد عمل بود گفته او دیWWWWجنگ قیبه
موس  باال      یو به حور و هارون .یWو رفتند   تپه

هنگام 11 موس  یو اسرائ      یکه برد، باال را خود دست    روزیپ لیدست چون و شد
عمال     آورد، فرود را .روزیپ قیخود شد 

موس  12 دستان .  نیسنگ یاما سنگ  و ز   یبود و بر     ریبرداشتند او و گذاشتند او
     . دستها  حور و هارون و نشست را   یآن د   کیWWWاز  یکیاو و از یWگریWWWWطرف

د  .     گریطرف خورش    غروب تا دستانش و داشتند نگه .دیباال بود   ثابت

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



4
صفحه

2021 ،  12 دسامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
انسان   – موضوع حافظ خداوند

شمش      قیعمال وشعیو  13 دم با را قومش .ریو کرد   ناراحت

7: 34استثنا .4

موس 7 ب   یو و دن     ستیصد از که بود ن      ایساله و نشد تار چشمش یرویرفت،
.شیعیطب نشد   کم

:( 40، 37، 35-33: 22ساموئل  5.2 ( ، 50به
م          33 کامل مرا راه و است من قدرت و قوت .یخدا کند 
پاها 34 پا   یاو مانند بلند    سازدیم هایهند یمرا بر مرا قرار  یهایو خود

.دهدیم

م      35 جنگ به را من دستان .  یاو طور  به فوالد  کیکه  یWآموزد توسط یکمان
م   یبازوها شکسته .یمن شود 

ز  میگامها37 کرد   ریWرا بزرگ پاها  یطور. یمن .زیل میکه نخورد 
برا   رایز40 مرا ا     یتو بسته قدرت با :ینبرد
ا 50 ا  نیWWWWاز م   یرو، در را          انیWWWخداوند، تو نام و گفت خواهم سپاس را تو امتها،

.شیستا کرد   خواهم

24، 23: 4 یمت.6
ع 23 جل   یسیو سراسر کن   دیچرخیم لیدر در و دادیم میتعل شانیا یسههایو

م    لیWWWانج موعظه را ب   کردیملکوت هر ب   یماریو هر م   یماریو در مردم انیرا
م  .دادیشفا

سور     24 سراسر در او شهرت رس  هیو ب   دیفرا همه ب   مارانیو به و هایماریمبتال
.یعذابها آوردند      او نزد را ش   و گوناگون که که  و بودند، نیWWWاطیآنها آنها

.وانهید      . داد       شفا را آنها و بودند فلج که آنها و بودند
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2، 1: 5 یمت.7

جمع  1 چون د  تیو کوه  د،یرا او        یبه نزد شاگردانش کرد، غروب چون و رفت
آمدند.

تعل        2 آنها به و گشود را خود دهان :میو گفت    و داد

30-28: 11 یمت.8

ب  28 من خواهم           یا د،ییاینزد آرامش شما به من و بارها، گران و زحمتکشان همه
داد.

بگ    وغی29 خود بر ب    دیریمرا من از حل  رایز. دیاموزیو و    میمن فروتنم دل و
برا  خواه   یجانها یشما آرامش .افتی دیخود

.وغی رایز 30 است        سبک من بار و آسان من

41-36: 9اعمال .9

تاب   یشاگرد افایدر 36 نام .تایWWWWبه تعب  که بود  م    ریبه دورک آن نیا: ندیگو یبه
کارها    از پر ها   کین یزن صدقه م    ییو انجام که .یبود داد 

مر        37 او که شد واقع روزها آن در .ضیو مرد    و در       شد را او او، شستن از پس
باال  .ییاتاق گذاشتند 

ل  38 چون نزد  دایو شن    افای یکیWدر شاگردان و در    دهیبود پطرس که بودند
ا            نزد آمدن از تا فرستادند او نزد را مرد دو تأخ  شانیآنجاست، .فتدین ریبه

39 . هنگام       رفت آنها با و برخاست پطرس باال        یسپس اتاق به را او آمد، او که
ب    همه و ا     وهیآوردند او کنار در گر  ستادندیزنان و     یم هیو ها لباس و کردند

ها  م         ییجامه نشان بود ساخته آنها با دورکا که .یرا دادند 
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ب    40 را همه پطرس .      رونیاما بدن        سمت به را او و کرد دعا و زد زانو و آورد
 : طب   گفت و را.          زیبرخ تایبرگرداند پطرس چون و کرد باز را خود چشمان و

.د،ید برخاست 
مقدس             41 چون و کرد بلند را او و داد او به را دستش ب  نیو خواند،  وهزنانیو را

. کرد     حاضر زنده را او

( 4: 92زبور .10 ( ، 14-12تو
ا...  4 کرد       یتو خوشحال مرا خود کار با کارها   ،یخداوند، در تو  یمن دست

.روزیپ شد   خواهم
خواهد             12 رشد لبنان در سرو مانند و کرد خواهد رشد خرما درخت مانند عادل

کرد.
م      ییآنها13 کاشته خداوند خانه در خدا   شوندیکه صحن شکوفا  یدر ما

. شد  خواهند
پ    14 در هنوز .وهیم یریآنها       . شد   خواهند شکوفا و چاق آنها داد خواهند

بهداشت   و علم
1.387 : 27-32

تأث  یعال یشواهد تیWWWحیمس خیتار محافظت   تیحما ریاز قدرت م  یو دهد یارائه
آسمان    پدر توسط انسان            یکه به که است، شده اعطا انسان به مطلق، قادر ذهن او،

م   مانیا درک رنج             یو از بلکه وسوسه، برابر در تنها نه آن موجب به که دهد
.یجسمان کند     دفاع خود از

2.5 :16 - ) 18خداوند )

م          محبت و درک در را خود عشق ثروت به      زدیر یخداوند ما روزگار با مطابق و
م   قدرت .یما بخشد 
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16( -یحیمس )11 : 3.407

مس  دارو  یحیعلم فان      یمستقل ینوش ذهن ضعف به که بخشد  -یم روین یاست
فناناپذ   ییروین ذهن بشر    -  ریاز و مطلق قادر سو      تیو به خود از باالتر یرا

ها  حت   یخواسته تر، معنو   یپاک قدرت ن   یبه حسن م   یبرا تیو باال یانسان،
برد.

4.80 :1-3

نمي                كاسته ما قدرت از حقيقت گفتن با و داريم نيرو حقيقت ادراك تناسب به ما
شود.
5.485 :30-3

ا  ا      نکهیWگفتن مانند است، ماده در بگو   نیقوت که اهرم   مییاست در قدرت
ح.     گونه هر تصور ب      ای اتیاست واقع در ماده در وقت    یهوش و است یاساس

باش    یواقع تیWWWماه آموخته را ا   دیتوان ینم دیباطل دروغ باش  مانیبه .دیداشته
6.198 :29-14

آنجا  ماه  ییاز توسعه     یبازو یها چهیکه شدت به نت  افتهیآهنگر جهیاست،
ا   ردیگ ینم ورزش باشد      جهینت نیWکه داشته همراه به کمتر یبازو ایرا

با   شده .        فیضع دیWWWاستفاده ماه  اگر و بود عمل عامل ماده اگر چههایباشد
فان   اراده بزنند،         توانستندیم یبدون ضربه سندان به و کنند بلند را چکش

کوب    توانیم که کرد م   چههایماه دنیتصور بزرگ تر.  کندیرا چکش پیاندازه
افزا   ورزش ز.    ابدی ینم شیبا نه، که آهن      چهیماه رایچرا و چوب اندازه به ها

ز  یماد نم   چیه رایهستند؟ باور چن    یکس ذهن که رو  یا جهینت نیکند یرا
تول  .یم دیچکش کند 

ن    چهیماه کنشگر خود ب.       ستندیها ندهد، حرکت را آنها ذهن .یاگر هستند   حرکت
ا  ا  نیاز تنها      تیواقع نیرو به ذهن که است طر    ییبزرگ از را قیانسان

دل  -  تیمأمور به م     -    لیخود توانمند و بزرگ قدرت عرضه و .  یتقاضا به  نه کند
عضالن   ورزش دل   ،یخاطر به بازو    مانیا لیبلکه ورزش، به قو  یآهنگر تر یاو

.یم شود 
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7.217 :24-8

علم  هم  یدرمان بدن       نیا یخستگ یشگیو بر ذهن قدرت که توهم  ایاست هر
ب  یجسم یخستگ ا  میاموزیرا ب    نیو از را و    رایز م،یببر نیتوهم کننده خسته ماده

.ستین نیسنگ

م: »   ییگو یم خسته مرا «.  یمشکل ا  اما چ  نیکند است   ست؟یمن ذهن؟ ایعضله
ا     و است خسته آ   د؟یگو یم نطوریکدام ذهن، م  چهیماه ایبدون توانند یها

آ   شوند؟ م   چهیماه ایWخسته صحبت برا  ایکنند  یها م   یشما صحبت د؟یکن یآنها
غ  .  ریماده فان   ذهن است دروغ   یهوشمند گفتن م   نیسخن انجام آنچه   یرا و دهد،

تأ  یخستگ خستگ   یم دییرا آن ا  یکند، .یم جادیرا کند 

.   کی دییگو ینم شما ا    با و است خسته ماد      نیچرخ چرخ اندازه به بدن .یحال است 
م       بدن از انسان ذهن آنچه ب     دیگو یاگر چرخ مانند بدن خسته   ینبود، هرگز جان

. ینم آگاه  حق  یشد ب      شیب قتیاز در استراحت ها ساعت م    یهوشیاز آرامش ما یبه
دهد.

8.385 :1-18

نا      نیWWWWا فلورانس که است المثل سا  نگلیتیضرب کارها   یکوکارانین ریو به یکه
خستگ       یانسان شدن غرق بدون توانستهاند بودند، مواجههها  هایمشغول که ییو

عاد  . توانستندینم یمردم توض     شوند متحمل کنند، حما  حیتحمل نهفته یتیWدر
شر     از آنها که انسان      یاله عتیاست از و اند . یم باالتربرآمده تقاضا  یمعنو یWرود

ماد  م   اتیکه فرو انرژ  یرا استقامت  ینشاند، ب  یو ها    شیرا کمک همه گرید یاز
مجازات   یم نیتام و باورها   یکند، که بهتر   یرا به م    نیما وارد ما از  یاعمال کند،

.  یم نیب به  باش  ادیبرد ابد   میداشته قانون نم    یکه هرگز اگرچه تواندیحق،
ک  یقانون م     هرا خود جالد را مجازاتها        سازد،یگناه همه از را انسان اما کند، باطل

م  مجازاتها  کند،یمعاف برا  ییمگر .یکه است    نادرست انجام

محروم  زحمات شرا      تیWWWWمداوم، همه و ها مواجهه نباشد،    طیها، گناه اگر ناگوار،
  . کار     هر است تجربه قابل رنج وظ  یبدون ده   فهیکه انجام دیتوان یم د،یWWWWشماست

آس  ده     بیWWWبدون انجام خودتان به .دیرساندن

9.384 :3-12
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با  ا     دیما از را خود ناام  نیذهن کن   دیفکر راحت از   میکننده ماد  کیکه یقانون
ا  یتخط مجبور  میکرده بپرداز   میو را به    دییایب. میتاوانش عشق قانون با

اطم  کار.         میده نانیخودمان درست، انجام خاطر به را انسان هرگز خداوند
ن  ایصادقانه  نم  کویاعمال خستگ         یمجازات معرض در را او که چند هر ،یکند،

سرا    و گرما م  تیسرما، .    یقرار م  نظر به اگر طر    رسدیدهند از انسان قیکه
م   مجازات فان   نیا شود،یماده عقل اجرا   یاعتقاد نه انسان   یاست، و حکمت،

با  ا     دیفقط به را خود .دهیعق نیاعتراض کند        باطل را آن تا کند وارد

10.376 :13 - ) 16آنجا )

زندگ    زهیانگ کیدر...   خوب، عمل جاودانگ  یو خون  شتریب یو به    یاز تا که است
رگها   در حس   یجار یفان یحال و زندگ  یجسمان یشده شب  یاز کرده یساز هیرا

است.
زمان ) 8: 11.387 12( - یچه

م  یوقت هم    میشو یمتوجه جاودانه ذهن انرژ    شهیکه و است، یمعنو یها یفعال
م  م      ینه نه و شوند فرسوده ماد     یتوانند قانون اصطالح به قدرت  یتوانند به

خداداد    منابع و م   یها کنند، حق  میتوان یتجاوز بگ  قتیدر با  م،یریآرام و
جاودانگ  نانیاطم شو  یاز م.    میشاداب و مرگ ریمخالف

12.167 :6-10

زندگ  اله   یما علم زمان   یدر تنها م  یرا جسمان     میکن یدرک حس از باالتر یزندگ یکه
م     میکن یم اصالح را آن ادعاها    رشیپذ. میWWWWکن یو از ما بد، ایخوب  یمتناسب

تع   یوجود یهماهنگ را سالمت  - یم نییما مس      یکند و ما عمر طول .تیحیما، ما 

13.392 :27-32

م    یطیشرا یوقت که دارد ب  دییگویوجود باشد،   شود،یم یماریWWWWباعث هوا خواه
سرا   وراثت، کن       ای ت،یورزش، عمل باربر عنوان به آنگاه ا  دیتصادف، و  نیWWWو افکار

بگذار    یترسها کنار را فان    زیآم نیWWWWتوه یخطاها. دیناسالم ذهن از کن  یرا .دیحذف
نم   بدن .یسپس ببرد      رنج آنها از تواند
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14.393 :8-15

جسمان     حواس بر مسلط م   یذهن و ب   یاست بر .،یماریتواند کند      غلبه مرگ و گناه
خداداد  نیا کن   یاقتدار اعمال اخت.     دیرا در را خود و    دیریبگ اریبدن احساس بر و

کن    حکومت آن ق.    دیعمل روح قدرت چ     دیکن امیبا همه برابر در شب  ییزهایتا هیکه
ن  کن  ستندیخوب انسان.   دیمقاومت ا   راخداوند به و     نیقادر است داده قرار کار

توانا  ینم زیچ چیه قدرت  ییتواند .یو بزند          لطمه کرده عطا انسان به خداوند که را

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 Wشخصی 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
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                  ، مشاوره ، محکومیت ، قضاوت ، پیشگویی از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا و
. شوند      خالص 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
. نکند     فراموش بشر و محکوم       -     خود یا توجیه و ، شد خواهد قضاوت او کارهای با

. شد  خواهد

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 

_____________________
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