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صفحه

2021 ،13  ژوئن ، یکشنبه برای مقدس کتاب درس
است   - موضوع حافظانسان خدا

ژوئن     ، .2021، 13یکشنبه

است    — موضوع انسان حافظ خدا

: طالیی  8: 121زبور  : متن

حفظخواهد                 " را تو آمد و رفت ، ابد تا حتی و پس، این از خداوند
کرد."

: خواندن  9،  8،  1: 16زبور پاسخگو#
33: 22ساموئل  2
9: 16تواریخ  2
هان  1 61: 8پادشا

1 . میکنم           اعتماد تو به زیرا ، حفظکن مرا خدایا
دست              8 در او زیرا ، ام داده قرار پیشخود همیشه را خداوند من

. خورد        نخواهم تکان من ، است من راست2
9   : گوشتمن          میشود منشاد شکوه و قلبمنشاد بنابراین

. یافت      آرامشخواهد امید به نیز
33.         : کاملمیکند      را من راه او و است قدرتمن و قدرت خدا

تهیه            مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
             . و  جیمز كتابمقدسجیمز نقلهایكتابمقدساز از متن این است شده

كتابمقدس،              با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط بخشهای
. است       تشكیلشده ادی بیكر توسطمری
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صفحه

2021 ،6  ژوئن ، یکشنبه برای مقدس کتاب درس

خالقاست      – موضوع و علت تنها خداوند

برابر             9 در را خود تا دوند می زمین سرتاسر به خداوند چشمان زیرا
. دهند          نشان است کامل او به نسبت قلبشان کسانیکه

احکام             61 در تا ، باشد کامل ما خدای خداوند با قلبشما بنابراین
. حفظکند         را او احکام و بگذارد قدم او

خطبه   درس د

مقدس  کتاب

(  3: 32تثنیه .1  ( ، دادن :(1به ) 4نسبت

3. نسبتدهید...         ما خدای به را عظمت شما
4: عالیاست        او کار ، است سنگ2 او

37: 37زبور .2

پایان            37 زیرا ، ببینید را قائم و کنید عالمتگذاری را کامل انسان
. است    صلح مرد این

،(  2به ) 14،  12،  11،(  2به ) 9-6،  1: 1ایوب .3 ،16  )  ( ) ( ، ؛ به (18آتش تو )
-20

1    . کامل         انسان آن و بود نامشایوب که بود اوز سرزمین در مردی
می                 فرار شر از و ، ترسید می خدا از که بود کسی و ، قائم و

کرد.

شده             تهیه مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
بخشهای.               و جیمز كتابمقدسجیمز هایكتابمقدساز نقل از متن این است

بیكر                توسطمری كتابمقدس، با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط
. است    تشكیلشده ادی
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2021 ،13  ژوئن ، یکشنبه برای مقدس کتاب درس
است   - موضوع حافظانسان خدا

خداوند          6 برابر در برایحضور خدا فرزندان که بود روزی اکنون
. آمد         آنها میان در نیز شیطان و شدند حاضر

سپسشیطان           7 ای؟ آمده کجا از ، شیطانگفت به خداوند و
و                  باال از و زمین به آمد و رفت از ، وگفت ، داد پاسخ خداوند به

. آن    در رفتن پایین
قرار            8 توجه مورد را ایوب من بنده آیا ، شیطانگفت به خداوند

انسانی           ، ندارد وجود زمین در او هیچکسمانند دادیکه
باشد؟             گریزان شر از و بترسد خدا از که ، قائم و کامل

9         ، وگفت ، داد پاسخ خداوند به سپسشیطان
لمس              11 دارد او که آنچه تمام به و کن دراز2 را دستخود اکنون اما

. لعنتکند         تو صورت به را تو تا کن
12            ، است تو توان در اینکهرچه ، شیطانگفت به خداوند و

  . شیطان          بنابراین است داده قرار را دستخود رویخود فقطبر
. رفت     بیرون خداوند محضر از

14: وگفت        آمد ایوب نزد ای فرستاده و
را          16 بندگان و گوسفندان ، ریخته فرو آسمان از آتشخدا

. است        برده بین از را آنها و سوزانده
و          18 میخوردند غذا بزرگترشان برادر خانه در دخترانت و پسران

: نوشیدند   شرابمی
19                ، زد را خانه گوشه چهار و ، آمد صحرا از شدیدی باد اینک، ، و

       . به          تا ام مانده تنها من و مردند آنها و ، آمد جوان مردان سر بر و
بگویم  تو

تهیه            مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
             . و  جیمز كتابمقدسجیمز نقلهایكتابمقدساز از متن این است شده

كتابمقدس،              با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط بخشهای
. است       تشكیلشده ادی بیكر توسطمری
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2021 ،6  ژوئن ، یکشنبه برای مقدس کتاب درس

خالقاست      – موضوع و علت تنها خداوند

را              20 خود سر و ، کرد پاره را خود مانتو و ، برخاست سپسایوب
          ، عبادتکرد و ، افتاد زمین بر و ، تراشید

،(  1به ) 3: 2ایوب .4 ،3  )  ( ) ( ، ، به ،(  2به ) 4هنوز ،5-7  ،11  ،13) برای )
3      … حفظ      را صداقتخود او هنوز ، شیطانگفت به خداوند و

  ، میکند
4        ، وگفت داد جواب خداوند به شیطان
را             5 او استخوانوگوشت و ، کن دراز2 را دستخود اکنون اما

. لعنتکند           تو صورت به را تو تا ، لمسکن
6   . او          جان اما توست دست در اینکاو ، شیطانگفت به خداوند

نجاتدهد   را
با          7 را ایوب و رفت بیرون خداوند محضر از شیطان بنابراین

. زد         تاجخود تا پا کف از جوشهایسخت
شده            11 وارد2 او بر بالییکه اینهمه از ایوب دوست وقتیسه

     . بیالداد2         و ، تمانی الیفاز آمدند جایخود از همه ، شنیدند ، بود
        : او    با كه بودند گذاشته قرار آنها زیرا نعماتی ذوفار شویتیو

. تسلیدهند       را او و كنند عزاداری
13. بزرگاست...            بسیار او اندوه و غم که دیدند آنها زیرا

(25، 3، 1: 3ایوب .5  ( ، به
1. کرد                 نفرین را او روز و ، کرد باز را خود دهان ایوب کار این پساز
شبیکه             3 و هالکشود آمدم دنیا به آن در من روزیکه بگذار

.     : است    شده باردار پسری شد آنگفته در

شده             تهیه مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
بخشهای.               و جیمز كتابمقدسجیمز هایكتابمقدساز نقل از متن این است

بیكر                توسطمری كتابمقدس، با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط
. است    تشكیلشده ادی
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2021 ،13  ژوئن ، یکشنبه برای مقدس کتاب درس
است   - موضوع حافظانسان خدا

25           ، است آمده من بر ام ترسیده بسیار من برایچیزیکه
5،  3،  1: 4ایوب .6

1       ، وگفت داد پاسخ تمانی سپسالیفاز
محکم             3 دستانضعیفرا و ، ای داده تعلیم را بسیاری تو اینک،

. ای  کرده
5    . لمسمی           را تو توغشمیکنی استو آمده تو بر اکنون اما

. مضطربهستی      تو و ، کند
1: 6ایوب .7

1      ، وگفت داد ایوبجواب اما
20: 7ایوب .8

به             20 مرا چرا کنم؟ چه تو با ، ایمحافظانسان کردم منگناه
برای              من طوریکه به ، ای داده قرار خود برابر در عالمت عنوان

میکنم؟    سنگینی2 خودم
20،  19،  3،  1: 8ایوب .9

1       ، وگفت داد شهیتیجواب سپسبیالداد2
را            3 حقتعالیعدالت آیا یا منحرفمیکند؟ را قضاوت خدا آیا

منحرفمیکند؟  
19. میکنند             رشد زمین از دیگران و ، اوست راه لذت ، این

تهیه            مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
             . و  جیمز كتابمقدسجیمز نقلهایكتابمقدساز از متن این است شده

كتابمقدس،              با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط بخشهای
. است       تشكیلشده ادی بیكر توسطمری
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2021 ،6  ژوئن ، یکشنبه برای مقدس کتاب درس

خالقاست      – موضوع و علت تنها خداوند

بدکاران          20 به و انداخت نخواهد دور را کامل انسان اینکخداوند
. کرد    کمکنخواهد نیز

21،  20،  1: 9ایوب .10

1      ، وگفت داد پاسخ سپسایوب
خواهد          20 محکوم مرا خودم دهان ، کنم توجیه را خودم اگر

انحرافمرا:           همچنین ، کاملهستم من ، بگویم اگر کرد
. اثباتمیکند  

21 : زندگی          نمیشناختم را روحم اما ، بودم کامل من گرچه
. میکردم     تحقیر را خود

(  6،  1: 11ایوب .11 ( ، 7بدانید
1        ، وگفت ، داد نعماتیجواب سپسظفار
سنجیده              6 ، است تو لیاقت آنچه از کمتر را تو خدا که پسبدان

است.
توانیحقتعالی            7 می آیا خدا؟ یافتن در جستجو با توانی می آیا

کنی؟     پیدا کمال به را
33،  4-1: 38ایوب .12

1          ، وگفت داد جواب را ایوب طوفان از سپسخداوند
تاریکمی          2 را دانشمشورت بدون کلمات با اینکیستکه

کند؟
خواهم             3 تقاضا تو از من زیرا بزرگکن یکمرد مثل را خود کمر

. داد       پاسخخواهی من به و کرد

شده             تهیه مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
بخشهای.               و جیمز كتابمقدسجیمز هایكتابمقدساز نقل از متن این است

بیكر                توسطمری كتابمقدس، با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط
. است    تشكیلشده ادی
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2021 ،13  ژوئن ، یکشنبه برای مقدس کتاب درس
است   - موضوع حافظانسان خدا

تفاهم          4 اگر گذاشتم؟ را زمین های پایه من بودیکه کجا
. کنید   اعالم دارید

در            33 را آن توانیسلطنت می آیا میشناسی؟ را آسمان احکام آیا
کنی؟   تعیین زمین

10،  8: 40ایوب .13

می            8 محکوم مرا آیا کرد؟ خواهید لغو نیز را قضاوتمن شما آیا
باشی؟    صالح تا کنی

10    . با         را خود و کنید تعالیعرشه عظمتو با را خود اکنون
. کنید     آرایه زیبایی و شکوه

(  3،  2،  1: 42ایوب .14   ( ، رو این ( ) 8،  7،  5از ته ) :(  9،:(  1برو ( ، 12،  10به
): به)

1         ، وگفت ، داد پاسخ خداوند به سپسایوب
هیچ              2 و ، دهی انجام را کاری توانیهر می تو که دانم منمی

. کند       دریغ تو از تواند نمی فکری
چیزهایخیلی...         3 نمیفهمم که ام بنابراینمنگفته

. دانستم        نمی که ، برایمن انگیزی شگفت
5      : را        تو من چشم اکنون اما ام شنیده را شنیدنگوشتو با من

. بیند  می
ایوب             7 به را اینسخنان خداوند آنکه پساز که چنینشد این و

      : دو       و تو علیه من خشم تمانیگفت الیفاز به خداوند ، گفت
چیز            من مورد در شما زیرا ، است شده برافروخته تو دوست

. دارد          ایوب من بنده که همانطور ، اید صحیحینگفته

تهیه            مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
             . و  جیمز كتابمقدسجیمز نقلهایكتابمقدساز از متن این است شده

كتابمقدس،              با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط بخشهای
. است       تشكیلشده ادی بیكر توسطمری
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2021 ،6  ژوئن ، یکشنبه برای مقدس کتاب درس

خالقاست      – موضوع و علت تنها خداوند

تقدیم...            8 یکقربانیسوختنی برایخود و برو ایوب من خادم نزد
: کرد.          خواهد دعا برایشما ایوب من بنده و کن

و          9 رفتند نعماتی ذوفار شویتیو بلداد و تمانی الیفاز بنابراین
: كردند         عمل داده دستور آنها به خداوند كه همانطور

10. برگرداند          را ایوب اسیر کرد دعا دوستانش2 برای وقتیخداوند
. داد          ایوب به قبل از بیشتر برابر دو خداوند همچنین

12: داد           آغازشبرکت از بیش2 را ایوب آخر پایان پسخداوند
7،  2،  1: 1تیموتی  15.2

زندگی           1 طبققول ، خواستخدا به عیسیمسیح رسول ، پل
     ، عیسیاست مسیح در که

2           : پدر     پدر جانب از ، صلح رحمتو لطف، عزیزم فرزند ، تیموتی به
. ما      پروردگار ، مسیحعیسی و

7        .        ، عشق از و ، قدرت از اما است ترسنداده روح ما به خداوند زیرا
. سالم     یکذهن از و

1: 2تیموتی  16.2

1. باش              محکم ، عیسیاست مسیح در فضلیکه در تو ، پسرم تو
،(  1به ) 2: 3تیموتی  17.2 ،4  )   ( ، ها لذت 14،  5دوستداران

2      ، بود خواهند عاشقخودشان مردان زیرا
؛…        4 خدا دوستداران2 از بیشتر لذت عاشقان

شده             تهیه مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
بخشهای.               و جیمز كتابمقدسجیمز هایكتابمقدساز نقل از متن این است

بیكر                توسطمری كتابمقدس، با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط
. است    تشكیلشده ادی
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5   : افرادی         چنین از آن قدرت انکار اما ، خداپسندی از داشتنشکلی
. شوید  دور

شده           14 داده اطمینان تو به و ای آموخته چیزهاییکه به اما
. ای           آموخته را آنها کسی چه اینکه دانستن ، بده ادامه

(11: 13قرنتیان  18.2 باش )  عالی
آرامش           11 در ، باشید یکعقیده ، باشید راحت ، باشید کامل

.          . بود  خواهد شما با صلح خدایعشقو و زندگیکنید

هداشت   ب و علم

1.550 :5-14

همچنین            هویتحیواناتو فردیتو استکه شعوری یا حیات خدا
    . محدود         تواند نمی خدا حفظمیکند و شکلمیدهد را انسانها

      . شود       ماده تواند می نه روح شود مادیمحدود محدوده در و شود
     . استکه          ای فایده چه کند رشد آن خالف بر تواند روحمی نه و

با             حتی که ، زندگیغلطمادیاست چیزی چه بررسیمیکنیم
حسواقعی              میرسد؟ پایان به نامی بی نیستی هیچ در ، آن آغاز

. آخرت             مانند حتی ، شود ظاهر اکنون باید آن ابدی کمال و بودن
2.302 :14- ) هید )  د 24اجازه

برایهمیشه...           نامیرا هماهنگو انسان که باشیم داشته بیاد
             ، حیات فانیهر توهم از باالتر و فراتر همیشه استو داشته وجود

    . براساسواقعیت       اینگزاره است ماده در هوشموجود و ماده
           .    ، میدهد نشان کاماًلکامل را انسان ، وجود علم افسانه نه ، است

تهیه            مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
             . و  جیمز كتابمقدسجیمز نقلهایكتابمقدساز از متن این است شده

كتابمقدس،              با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط بخشهای
. است       تشكیلشده ادی بیكر توسطمری
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معنوی              انسان ذهن یا ، روح زیرا ، است کامل پدر که حتیهمانطور
به               واقعی انسان این زیرا و ، است وجود الهیهمه اصل ، خداست ،

به              نه ، روح توسطقانون ، میشود اداره2 جایحستوسطروح
. ماده   قوانین اصطالح

3.393 :16-18

در             انسان و است الهیحاکم ذهن که باشید قاطع درکخود در
. است      حکومتخدا منعکسکننده علم

4.14 :1-11

فردی             را قدرتمطلق و باشیم همراه بدن با معقول طور به اگر
در             ، بیاوریم دست به را بدانیمکهگوشاو مادی جسمانیو

 ."    "  " ما  "    نیستیم حاضر خداوند نزد و نیستیم غایب بدن از2 نمایشروح
"   " ." پروردگار  "     نزد حضور خدمتکنیم استاد دو به توانیم نمی

نمایشو             بلکه ، نیست عاطفی ایمان یا نشئه صرفًا داشتن ، بودن
. است           شده آشکار مسیحی علم در زندگیاستکه درکواقعی

          " کاماًل"  که ، است خدا قانون از بودن مطیع بودن پروردگار با
. توسطماده    -          نه ، میشود اداره2 توسطروح ، الهی توسطعشق

5.261 :31-23

فراموش             بشر نژاد و چیزهایخوب یادآوری در را خود بدن باید ما
آنمشکل.             در که ، انسان از ساعت هایخوبهر خواسته کنیم

          . را     خدا به انسان وابستگی ، خیر امر وقفدر حلمیکند را بودن
    . تعهدات          از تقدیسنیز میکند بیشتر را آن بلکه ، کاهشنمیدهد

را              آنها با دیدار اصلی ضرورت بلکه ، نمیکاهد خدا برابر در انسان
         .   ، نمیگیرد خداوند کمال از مسیحیچیزی علم میدهد نشان

 "  . گذاشتن           کنار با نسبتمیدهد او به را جالل و جالل تمام اما
.       " "  " تنمیکنند   به را جاودانگی انسانها ، اعمالش با پیرمرد

شده             تهیه مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
بخشهای.               و جیمز كتابمقدسجیمز هایكتابمقدساز نقل از متن این است

بیكر                توسطمری كتابمقدس، با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط
. است    تشكیلشده ادی
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ماهیتو             به ، فانی باورهای عمق غواصیدر با توانیم نمی ما
        . را     خود ناتوان بالهای و بال باید ما ببریم پی کیفیتخلقتخداوند

و  -          -  ماده در حقیقت حیاتو یافتن برای تالشخود معکوسکنیم
خدا             جاودانه ایده برای فانی از باالتر ، شهادتحواسمادی از باالتر

الهام.            را خداگونه انسان ، عالی و واضح های دیدگاه این باشیم
. برسد           خود محیطمطلقوجود و مرکز به تا میدهد

           " : چشم  اکنون اما ، ام شنیده را شنیدنگوشتو با من ایوبگفت
        ". متوقف     ماده لذت و احساسدرد هنگامیکه بیند می را تو من
   . سپسبرآورد         آنها داد انعکاسخواهند را ایوب فکر فانیان2 ، شود
سعادت             به و انداخته را غم شادیو خوشبختی، زندگیو دروغین

چیزهاییکه             همه تسخیر شکیباییو و صبر ، بیخود عشقورزیدن
. یافت       دستخواهند ، است برخالفخدا

6.231 :20-2

زیرا              ، دهید قرار گناه از برتر را خود استکه این واقعی حکمت
  . ترساز             حکومتمیکند انسان بر و ساخته برتر آن از را شما خداوند

ارتباط             در بودن الهی علم قدرتعشقو از نادرست درک ، گناه
قادر     -           مراقبت به اعتمادی بی و او دولت شکبه است، خدا با انسان

           . اندازه2  همان به مرگدانستن بیماریو از برتر را خود مطلقاو
   . آنها         ترساز الهیاست علوم با مطابق و ، است عاقالنه

آنها            که بدانید و بشناسید را کاماًلخدا وقتی ، است غیرممکن
. نیستند      او آفرینش2 از بخشی هیچ

دیگری             ذهن و ، میشود اداره2 او توسطسازنده که ، انسان
] خدا  -     "    ]  کالم توسطاو چیز همه انجیلیکه گفته بر ، ندارد

 " ساخته           است نشده چیزیساخته او بدون و ؛ است شده ساخته
. مرگ             بیماریو ، شود پیروز گناه بر تواند می ، است شده

7.259 :6-14

    . بهترین        به الهی ذات واقعیخداست تصویر انسان ، الهی علوم در
روی              بر را انعكاسواقعیخدا كه ، شد بیان عیسی مسیح در وجه

تهیه            مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
             . و  جیمز كتابمقدسجیمز نقلهایكتابمقدساز از متن این است شده

كتابمقدس،              با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط بخشهای
. است       تشكیلشده ادی بیكر توسطمری
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الگوهای           كه آنچه از باالتر را آنها زندگی و انداخت انسانها
به        -      را انسان افكاریكه كرد بلند ، داد می اجازه فكریضعیفشان

. مرگمعرفیمیكرد             حال در و گناهكار ، بیمار ، افتاده عنوان
ایده             و یکاصل الهیشامل شفای علمیو وجود از درکمسیحی

و -      -      اساستفکر عنوان به کامل انسان و خدایکامل کامل
. نمایشاست 

8.192 :4-10

نادرست           آنچه از فقطوقتیکه ، مسیحیهستیم دانشمندان ما
  . دانشمندان         ما دستکشیدیم بریم واقعیتپیمی از و است

 . عقاید          برایمسیحبگذاریم را همه زمانیکه تا نیستیم مسیحی
         . جای   به جسمانیت از شنیدنگوش، از آنها نیست معنوی انسان

.      . نیست          جدا خدا از روح آیند می فناناپذیر از جای به فانی از و اصل
. خداست  روح

9.99 :23-29

           ، سالمتی آن تظاهرات که ، واقعی قویمعنویت و آرام جریانهای
تا             ، تعمیقبخشد را انسان تجربه باید ، است خودسوزی خلوصو

تحمیلطاسشناخته          عنوان به مادی وجود اعتقادات زمانیکه
نمایشعلمی             برای مرگمکانیجاوید بیماریو ، گناه و ، شود

. خدا        کامل معنویو انسان الهیو روح

روزانه  وظایف
ادی    بیکر توسطمری

روزانه  نماز

شده             تهیه مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
بخشهای.               و جیمز كتابمقدسجیمز هایكتابمقدساز نقل از متن این است

بیكر                توسطمری كتابمقدس، با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط
. است    تشكیلشده ادی
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: بخواند           نماز روز2 هر استکه کلیسا این عضو هر وظیفه
      " زندگیو"    ، سلطنتحقیقت بگذارید است آمده تو پادشاهی

 . و              ببرد بین از را من همهگناهان و تثبیتشود من در الهی عشق
آنها              بر و ، غنیکند را بشریت محبتهایهمه تو استکالم ممکن

! حکومتکند 
   ، کلیسا راهنمای کتابچه

بخش   8ماده  ،4

اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
یا          ها انگیزه2 نباید شخصی دلبستگی نه و خصومت نه
      . به       الهی عشق ، علم در تحریککند را مادر کلیسای اعضای اعمال

     . امکانات      مسیحی دانشمند یک و کند می حکومت بشر بر تنهایی
و             خیرخواهی ، واقعی برادری ، سرزنشگناه در ، را عشق شیرین

      . تماشا     روزانه2 باید کلیسا این اعضای کند می منعکس ، گذشت
               ، قضاوت ، پیشگویی از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا و کنند

خالص         اشتباه تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری ، مشاوره ، محکومیت
شوند.

   ، کلیسا راهنمای کتابچه
بخش   8ماده  ،1

وظیفه   به هشدار
برابر             در خود از روزانه که است کلیسا این عضو هر وظیفه این

وظیفه          و نشود فراموش و کند دفاع تهاجمی ذهنی پیشنهادات2
   . او            کارهای با نکند فراموش بشر و خود رهبر ، خدا قبال در را خود

. شد    -       خواهد محکوم یا توجیه و ، شد قضاوتخواهد
   ، کلیسا راهنمای کتابچه

بخش   8ماده  ،6

تهیه            مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
             . و  جیمز كتابمقدسجیمز نقلهایكتابمقدساز از متن این است شده

كتابمقدس،              با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط بخشهای
. است       تشكیلشده ادی بیكر توسطمری
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_____________________

شده             تهیه مستقل ، پلینفیلڈ مسیحی درسکتابمقدستوسطکلیسایعلوم این
بخشهای.               و جیمز كتابمقدسجیمز هایكتابمقدساز نقل از متن این است

بیكر                توسطمری كتابمقدس، با بهداشت و علم ، مسیحی علوم كتاب به مربوط
. است    تشكیلشده ادی


