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2021 ،25 یجوال ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
صداقت- موضوع

جوال   ، .2021، 25  ییکشنبه

صداقت — موضوع

طال  10: 25زبور  :ییمتن

راهها"  حق    یهمه و رحمت م   یکسان یبرا قتیخداوند که شهادتها  ثاقیاست او یو
م   حفظ ."یرا کنند 

: خواندن  20،  6-3: 5یوحنا  1پاسخگو

دار           نیا رایز 3 نگه را او اوامر ما که است خداوند به او   میعشق احکام و
ن  .ستیسخت

م           رایز 4 غلبه جهان بر است شده متولد خدا از آنچه :  یهر ا  و یروزیپ نیکند
م      غلبه جهان بر که حت   یاست ، ا  یکند .مانیبر ما 

دن   ستیک 5 بر کس    رهیچ ایکه اما ، ع    یشود باشد معتقد پسر یسیکه
خداست؟

حت          نیا6 ، است آمده خون و آب با که ،.     حیمس یسیع یاوست آب با فقط نه
  . ا     و خون و آب با م     نیبلکه شهادت که است ز   یروح ، حق  رایدهد قتیروح

است.

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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م   20 ما فهم         میدان یو ما به و است آمده خدا پسر تا  دهیبخش یکه است
واقع   میبتوان را واقع    میبشناس یاو او در ع    یحت میباش یو او پسر یسیدر
زندگ  یواقع یخدا نیا. حیمس .یابد یو است 

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
4-1: 32  هیتثن.1

کن  1 ا  دیگوش .  ی، ا        و کرد خواهم صحبت من و ، دهان  نیزم یآسمانها سخنان
. بشنو   را من

بار      2 خواهد باران مانند من باران        دیآموزه مانند ، شبنم مانند من گفتار ،
رو   بر رو     اهانیگ یکوچک باران مانند و تقط   یحساس ها :یم ریچمن شود 

:  رایز 3 خدا       به کرد خواهم منتشر را خداوند ده    ینام نسبت عظمت .دیما
4  : ز        است کامل او کار ، است صخره راهها  رایاو : یهمه او    است قضاوت او

ه   یراست یخدا بدون .یگناه چیو است        درست و عادل او ، است

17،  16: 28 ایاشع.2

ا     دیگو یم نیچن نیبنابرا16 ، خداوند ، صه   نكیخداوند در ، یسنگ ونیمن
،    یسنگ شده سنگ  كیامتحان م   هیپا كی،  یمتیق یگوشه قرار یمطمئن

ا:    كه هر .اوردیب مانیدهم كرد    نخواهد عجله

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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ن  17 را :  زیقضاوت تگرگ           و داد خواهم سقوط شدت به را عدالت و خط به
ب     از را دروغ مخف      نیپناهگاه به آبها و برد .زیسرر گاهیخواهد کرد   خواهد

ها   .3 المثل 19: 12ضرب

حق 19 :  شهیهم یبرا قتیلب اما    شد خواهد برا   کیثابت دروغگو کی یزبان
. است  لحظه

17،  16،  14،  8-6: 1یوحنا .4
.یمرد6 بود            جان او نام كه بود شده فرستاده خدا طرف از
برا  نیهم 7 پ  یامر نور    شیشهادت از تا از      یآمد انسانها همه تا دهد شهادت

ا  قیطر .اورندیب مانیاو

برا      8 بلکه ، نبود نور آن .یاو شد      فرستاده نور آن شهادت
گوشت   14 کالم م    یو در و جالل     )     انیشد ، او جالل و ، شد ساکن زاده گانهیما

د   را ف(   میدیپدر از حق  ضیپر .قتیو

ف           16 لطف و ، او کمال و تمام از ما ا  افتیدر ضیو .میکرده
موس  عتیشر رایز 17 ف     یتوسط اما ، شد حق  ضیاعطا ع  قتیو یسیتوسط

.حیمس شد   حاصل
34-32،  30-25: 5مرقس .5

،         کیو 25 داشت خون سال دوازده که ، خاص زن
بس  26 از ها     یاریو رنج متحمل پزشکان ها      یادیز یاز داشته تمام و بود یشده

ه       و بود کرده خرج را شد     یبدتر زیچ چیخود بدتر بلکه ، نبود
ع   یوقت 27 خبر شن  یسیاو لمس          دیرا را او لباس و آمد مطبوعات سر پشت ،

کرد.
لباسها     رایز28 اگر ، گفت م       یاو سالم ، كنم لمس را .یاو شوم 

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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29         . آن       از که کرد احساس بدن در و شد خشک او خون چشمه بالفاصله و
شفا   .افتهیطاعون است 

ع  30 فض      یسیو که دانست خود در را        لتیبالفاصله او ، است شده خارج او از
کس         چه ، گفت و ، چرخاند مطبوعات کرد؟     یدر لمس را من لباس

نگاه  32 بب     یو تا انداخت اطراف ا  ندیبه .نیکه است     کرده را کار
در                   33 و آمد ، است شده انجام او در آنچه دانستن از ، لرز و ترس با زن اما

حق       همه و ، افتاد او .قتیمقابل گفت     او به را
ا         34 ، دختر ، گفت او به او .    مانتیو و      برو آرامش با است ساخته سالم را تو

. باش    خود آفت تمام
17،  6،  2،  1: 5متی .6

جمع   1 انبوه چون د  تیو کوه   دیرا به ،        ی، کردند برپا را او چون و رفت
و   نزد .یشاگردانش آمدند 

تعل          2 آنها به و ، کرد باز را خود دهان ،  میو داد
کسان    6 حال به گرسنگ  یخوشا تشنگ  یکه ز    یو ، دارند س  رایعدالت ریآنها

. شد  خواهند
نکن 17 شر      دیفکر تا ام آمده من ب   ایانب ای عتیکه از :  نیرا برا  من رانیو یببرم

برا    بلکه ، ن  یکردن .امدهیتحقق ام 

27-24: 7متی .7

ا   نیبنابرا24 که ها  نیهرکس را            یگفته او من ، دهد انجام را آنها و بشنود را من
مرد  تشب  یبه رو        هیدانا بر را خود خانه که کرد ا  یخواهم کرده  یصخره بنا

است:

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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س    25 و شد نازل وز    لیباران بادها و .  دندیآمد سقوط       و زدند ضربه خانه آن بر و
ز:  رو  راینکرد ا  یبر .یصخره است    شده بنا

ا     26 که کس هر به            نیو ، ندهد انجام را آنها و بشنود را من ب  کیسخنان یمرد
تبد  رو        یم لیخرد بر را خود خانه که ، :یشود است    ساخته شن

س    27 و شد نازل وز    لیباران بادها و .  دندیآمد سقوط       و زدند ضربه خانه آن بر و
عال:     آن سقوط و .یکرد بود 

12: 4 ها یعبران.8

سر   رایز12 خدا ن  عیکالم ت  رومندیو شمش   زتریو هر ا   ریاز لبه و   یدو ، است
تقس  یحت م         میدر سوراخ مغز و مفاصل و روح و و     یروح افکار و ، کند

تشخ    را قلب .یم صیاهداف دهد 

18-13: 16متی .9

ق   یسیع یوقت13 سواحل پرس      یپیلیف هیصریبه خود شاگردان از ، و دیآمد
كس     چه كسان ، هستم؟     ندیگو یم یگفت انسان پسر من كه

14 : برخ   گفتند آنها تعم   ندیگو یم یو جان هست  دیتو ، گرید یبرخ: یدهنده
د.  اسیال ارم  گرانیو پ  یکی ای،  اسی، .امبرانیاز

کس        15 چه اما ، گفت آنها به هستم؟   دییگو یم یاو من که
س 16 مس       تریپ مونیو تو ، گفت و داد خدا   حیجواب پسر هست  ی، .یزنده
ع  17 :      یسیو س       ، تو حال به خوشا گفت او به و داد ز    مونیجواب ، جونا رایبار

نکرده                  آشکار ، است آسمان در که من پدر بلکه ، تو به را آن خون و گوشت
است.

همچن  18 م   نیو تو پ   میگو یبه تو رو    یهست تری، بر و کل   نیا ی، من یسایسنگ
   . ها    دروازه و ساخت خواهم را .یخود شد       نخواهند غالب آن بر جهنم

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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32،  31،  16-12: 8یوحنا .10

ع 12 . یسیسپس    " : کس       هستم جهان نور من گفت و گفت آنها به مرا  یدوباره که
تار   بیتعق در زندگ      یکیکند نور بلکه رفت نخواهد ."یراه داشت   خواهد

م         انیسیفر13 ثبت را خودت تو ، گفتند او ن.    یکن یبه درست شما ستیسوابق
م             یسیع 14 ثبت خودم از من اگرچه ، گفت آنها به و داد اما   یجواب ، کنم

ز      ، است درست من م         یم رایسوابق کجا به و ام آمده کجا از . یدانم اما  روم
نم  م    دییبگو دیتوان یشما کجا از م    میآ یمن کجا به .یو روم 

کن     15 قضاوت گوشت از پس ه.  دیشما نم   یمرد چیمن قضاوت .یرا کنم 
16  : ز         است درست من قضاوت ، کنم قضاوت اگر ن   رایاما تنها بلکه  ستمیمن ،

پدر   و .یمن است     فرستاده مرا که
ع  31 آن   یسیسپس ا    یانیهودیبه او به :    مانیکه من   کالم به اگر گفت آوردند

ده  هست      دیادامه من شاگردان واقع در .دی،
حق   32 شما خواه  قتیو حق   دیرا و .قتیدانست کرد      خواهد آزاد را شما

بهداشت   و علم
1.7 :13-21

اند  رس  شمندانیزمان . دهیفرا حق  س       قتیاست و ها آموزه از مستقل یها ستمی،
بشر     درگاه ، زمان م  تیبزرگوار . یرا رضا  بودن     تیزند متعارف و گذشته از

گرا  ب    ییماده از حال .    نیدر د   خدا از جهل است ا  گریرفتن .ستین مانیقدمگاه
تضم  با       نیتنها که اوست از درست درک ز  دیاطاعت .یابد یندگبشناسد است 

امپراتور  م   یاگرچه سقوط با   " یها خداوند ، ".شهیهم یبرا دیکنند کند   سلطنت
2.254 :10-12

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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هست       یوقت خدا منتظر حوصله و صبر م       میبا جستجو حق به را حق ، میکن یو
هدا     را ما راه .یم تیاو کند 

3.224 :28-31

آزاد  قتیحق م    یعناصر ارمغان به .  یرا رو  بر گرفته     یآورد الهام شعار آن پرچم
دار      "  برده ، دارد وجود روح از ب  یشده ".   یم نیاز رها  خدا قدرت به  ییرود را

. یم ریاس ه  اله     ینم یقدرت چیآورد عشق برابر در .یتواند کند   مقاومت
4.136 :1-2  ،29-11

تأس   یسایکل یسیع را مأمور   سیخود و اساس     تیکرد بر را روح کیخود
.حیمس یشفابخش یمعنو کرد   حفظ

د      شاگردان از بهتر را خود .      ریدستگ گرانیاستاد گفته  او آنچه همه آنها اما کردند
نم       درک را است داده انجام غ    یو در ، ا  نیا ریکنند ز  نیصورت او  ادیاوقات از

نم  . یسال ع  حق          یسیکردند دادن نشان و آموزش در حوصله و صبر بودن قتیبا
. یپافشار دانشجو  ا  انیکرد حق  نیاو د  قتیقدرت ب  دندیرا م   مارانیکه شفا یرا

ب     را شر ، م      یم رونیدهد زنده را مردگان ، .  یراند نت  اما کار نیا یینها جهیکند
انگ  حت  زیشگفت تشخ   ی، آنها ا     صیتوسط تا ، نشد مصلوب   نکهیداده از پس
هنگام   ، ب   یشدن معلم ا       بیع یکه آنها برابر در آنها نقص پ  ستادیو روزی،

،    یماریب گناه .یماریب، قبر     و مرگ ،

ما  استاد ک         "  لیکه شما اما ، کرد تکرار ، بود شدن درک من  دییگو یم یبه که
ا"    از منظور تجد  نیهستم؟ :  دیپرسش کس  چه کس  ای یشده قادر   یچه که است

برا       که ، است کار انجام بس   یبه محبوب است؟  اریذهن مرموز
5.137 :16-11

تحر  مونیس جا     کیبا به ، خود او       یمعمول پاسخ و داد جواب کیبرادرانش
ب   تیواقع را : " انیبزرگ مس  تو خدا   یهست حیکرد پسر !" ی، ا  :نیزنده است 
کرد     یزیچ حیمس اعالم تو که مس  - یاست حق     حی، ، خدا روح زندگ  قتی، و ی،

ذهن      نظر از که ، م  یعشق ع   نیا. ابدی یبهبود از دست   بخشش نیا یسیادعا به را

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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س: "      ، تو حال به خوشا : مونیآورد ز   جونا بلکه         رایبار ، تو به را آن خون و گوشت
 ." است          نکرده آشکار ، است آسمان در که من زندگ   یعنیپدر راه تو   یعشق به را

! است   داده نشان

ا  شیپ ب  نیاز ها    هوشیشاگرد نام با س    یفقط ، خود ،    مونیمشترک جونا ایبار
م    خوانده جونا .     یپسر معنو  نام استاد اکنون اما ا    یشد با را قرار  نیاو عبارات
  " : ن  من و است م   زیداده تو پ   میگو یبه تو رو   یهست تریکه بر سنگ نیا یو

[  ایپتروس  یونانیکلمه  یمعن] کل  من م  دخو یسایسنگ ها    یرا دروازه و یسازم
ز ]    جهان ، هادس [ ای نیریجهنم نبا  . "   دیگور د     عبارت به کنند غلبه آن ، گریبر

پ        یسیع به نه را خود جامعه داشت عنوان   یشخص تریقصد فان  کیبه ، یانسان
پ        اعتراف پشت که خدا قدرت به مس  تریبلکه .یواقع حیبه برساند     ، دارد قرار

زندگ     تریپ یبرا اکنون که بود شده حق  یآشکار اله   قتی، عشق نه   یو کیو
ب    یانسان تیشخص دهنده شفا سنگ  مارانی، بن   یو ، قلمرو   یادیاست در محکم
ا.  یهماهنگ علم  نیبر معنو   یاساس نظر ع  یاز توض    یسی، را خود حیمعالجات

برا    که ، م      یخارج یداد نظر به آسا معجزه .دیرس یها

6.380 :5-7  ،19-21

ا       قتیحق گوشه قبر سنگ ، عصرهاست کس   "   یسنگ هر بر اما ، ب  یاست ، فتدیکه
م    خرد را ."یاو کند 

حق    زیچ چیه قدرت جز جلوگ      ینم قتیبه خطا از ترس از سلطه   یریتواند و کند
. کند      ثابت را خطا بر انسان

7.269 :21-28

ماد   حواس اله      یشهادت نه و است مطلق ب     نیبنابرا. ینه را خودم من و دیق ی،
تعال   در حوار  یسیع میشرط پ  انشی، م     امبرانی، ذهن علم شهادت .یو کارم 

.  گرید یادهایبن س     همه ندارد وجود آنجا که ییها ستمیس - گرید یها ستمیدر
حد  ایکامالً  ماد      یمبتن یتا حواس از حاصل دانش که  ین - تندهس یبر هستند

م     داده تکان باد ها     یتوسط خانه نه ، رو  ییشوند .یکه اند     شده ساخته سنگ
8.542 :7-13

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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صداقت- موضوع

طر   قتیحق از رونما     یابد نیقوان قی، خطا از ، . یم ییاو حق  م  قتیکند یباعث
خ      خود به گناه که ح    انتیشود عالمت و م    وانیکند خطا به . یرا حت  یکشد

گناه    لیتما عذر م    ایبه مجازات آن . یکتمان پره  حق     زیشود انکار و عدالت قتیاز
انداختن            خطر به ، جرم به استناد ، گناه تداوم رحمت   یدار شتنیخوبه تمسخر و

.یاله است 
9.368 :2-19

ا         در علم از گرفته الهام نفس به حق    تیواقع نیاعتماد که است یواقع قتینهفته
غ    خطا و .    یواقع ریاست حق  از قبل خطا . کی قتیاست اله   است اصرار یترسو

ا     همه زمان که م   نهایدارد ثابت . یرا حق  ب     قتیکند دو هر خطا زمان   شیو هر از
نزد    یگرید انسانها دلهره ب      کیبه از با و اند حق    نیشده ، خطا همچنان قتیرفتن

. شد    خواهد تر روشن
حق        در اندازه به خطا که مهلک اعتقادات نتواند     یواقع قتیبرابر اگر شر ، است

ا        و است برابر قدرت با باشد هماهنگ    نیبرتر اندازه به ،  یعیطب یاختالف است
آزاد  دیام یحت ب   یبه بند چندان    یماریاز الهام گناهان ن  یبرا یو تالش ستیعصب

وقت  حق  مانیا یکردن ب  قتیبه اشت  شیوجود ا  باهاز نسبت   شتریب مانی، روح به
ا    ، ماده زندگ  شتریب مانیبه ا     یبه ، مردن به ب   شتریب مانینسبت خدا از شتریبه

دار  ه   میانسان پس ماد  شیپ چی، شفا     ینم یفرض شود ما مانع و مارانیب یتواند
کننده بیتخر یخطا

10.191 :8-15

عنوان   زندگ    کیبه اساس ، معنو       ینظر یماده اصل ، است وجود از یسوبرداشت
اله  اند   یو بر م   شهیانسان طلوع جا      "یانسان به را آن و خردسال   ییکند کودک که

هدا"  حت  - یم تیبود جد   یکند تولد معنا   یمیقد دهیا - دیبه به و  یمعنو ی، بودن
زندگ  م   یآنچه آن . یشامل بد  حق  یترت نیشود ، رو  نیزم قتیب ها  یبر نور یدکمه
تغ  تار    رییخود و داده .یکیشکل کرد      خواهد بدرقه را خطا

11.225 :5-13

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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بدان   است اول  دیممکن وفادار    قتیحق نیکه و کمبود زمان   روانیپ یبا چه یخود
م  . یمنجر بنابرا  راهپ   نیا نیشود که آزاد   ییمایاست پرچم حمل    یزمان جلو به را

.  یم ها  قدرت جنگ   نیا یکند خواهند م      دیجهان دستور آنها نگهبانان به دهند یو
وقت  س  یتا نگذار    یها ستمیمشترک ، نشود . قتیحق ندآنها اما     کند عبور محافظ از

سرن      به توجه با ، ت  زهیعلم راهپ  زینوک . یم ییمای، هم  ه  یبرخ شهیکند اهوهایاز
اما     ، دارد مع  دنیرس یبرا اریمع کیوجود .قتیحق اریبه دارد   وجود

12.450 :15-26

حق     یبعض لمس به افراد آهستگ  قتیاز .  یم میتسل یبه کم  تعداد بدون یشوند
تسل  بس   یم میمجاهدت و نم    یاریشوند اذعان آنها نت   یاز که .جهیکنند اند   داده

زمان   تا ا  یاما نگ   نیکه صورت خوب      ردیاعتراف به را خود شر .ریخ ی، داد   خواهد
مس  ب     یبرا یحیدانشمند ، شر از مر  یماریکاستن نو  گو .  یسینام او   و است کرده

ن   درک چ    یستیبا همه و ،   زیآنها . ریخ ایخدا ب       کرد خواهد غلبه آنها بر یبرا یماری،
ا   وسوسه ن    یاو گناه از م             ستیکمتر شفا را دو هر آنها بر خدا قدرت درک با او یو

مس.   دانشمند خطاها    یم یحیدهد آنها که حق    یاعتقاد یداند که ، یم قتیهستند
. کرد           خواهد نابود را آنها و کند نابود را آنها تواند

یوازې 4: 13.380
.روزیپ شهیهم قتیحق است 

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


