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2021 مارس 21 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
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مارس    ، .2021،  21یکشنبه

جوهر — موضوع

طال  11: 42 زبور : :ییمتن
17:28اعمال                

زم    یا" چرا من ا  نیروح هست       ؟یخورده ناراحت من درون از چرا خدا  ؟یو به
ز   دواریام ، سالمت      رایباش که را او هنوز خدا    یمن و من ستا   یچهره است شیمن

 . ز  کرد زندگ   رایخواهم او م    میکن یم یدر حرکت و دار    میکن ی، را وجودمان . "میو

: خواندن  6 - 8:1 انیرومپاسخگو

ه  نیبنابرا ۔1 مس   یکسان یبرا یتیمحکوم چیاکنون در که   یسیع حیکه ، هستند
برم          قدم اساسروح بر بلکه جسم با مطابق .ینه دارد     وجود ، دارند

زندگ   رایز ۔2 روح مس  یقانون ساخته        یسیع حیدر آزاد مرگ و گناه قانون از مرا
است.

شر  یبرا ۔3 جسم             عتیآنچه نظر از که جهت آن از ، نبود آن انجام به یقادر
برا             فیضع و ، فرستاد گناهکار گوشت مانند را خود پسر خداوند ، گناه یبود

: کرد       محکوم گوشت در را گناه ،

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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شر   ۔4 عدالت بردار            عتیتا قدم اساسروح بر بلکه جسم طبق نه که ما میدر
. شود  Sمحقق

پ  رایز ۔5 چ  رویافراد م    یگوشت یزهایجسم نظر در کسان.  رندیگ یرا که یاما
چ    هستند روح .یزهایدنبال هستند   روح

ذهن  نکهیا یبرا ۔6 روح       یانسان داشتن اما است؛ مرگ باشد یمعنو هیداشته
.یزندگ است    صلح و

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
9 ، 6 – 4 ،8:1زبور.1

1  ! جالل              که است عالی زمین سراسر در تو نام چقدر ، ما پروردگار ، پروردگارا
. است        داده قرار آسمانها فراز بر را تو

 
مالقات                4 را او که ، انسان پسر و چیست؟ باشی او مراقب تو که چیست انسان

کنی؟  می
5. ای                 کرده گذاری تاج افتخار و شکوه با و فرومایه فرشتگان از اندکی را او زیرا
 
6    . را            چیز همه تو کردی مجنون دستهایت کارهای بر سلطنت داشتن به را او تو

: ای      داده قرار او پاهای زیر
9 ! است             عالی زمین سراسر در تو نام چقدر ، ما پروردگار ، پروردگارا

10: 12 ايوب.2

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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10 . آنهاست           دست در بشر نفسهمه و زنده موجود هر روح

13، 56:4 زبور۔ 3

4   . نمی               من ام کرده توکل خدا به ، کرد ستایشخواهم را او کالم خدا به من
. دهد         انجام من با تواند می گوشت آنچه ترسم

دهی                 13 نمی نجات سقوط از مرا پاهای آیا ، دادی نجات مرگ از را من روح زیرا
بردارم؟         قدم پیشخدا ها زنده پرتو در تا

مذهبی  .4 15 ، 3:14 کلیسای
14  : چیزی               بود خواهد ابد تا دهد می انجام خدا که کاری هر که دانم می من

    : کار             این خدا و شود نمی گرفته آن از چیز هیچ و نیست تحمل قابل آن برای
. بترسند         او مقابل در انسانها تا کند می را

15            . آنچه     خدا و ؛ باشد بوده قبالً است قرار آنچه و است اکنون است بوده آنچه
. طلبد     می را است گذشته

40 - 38 ،15 ،4:14 لوقا .5

مناطق             14 سراسر در را او شهرت و بازگشت جلیل به روح قدرت با عیسی
. آورد    وجود به اطراف

15. شد              می تجلیل همه از و داد می تعلیم آنها های کنیسه در و
38     . با           را سایمون مادر مادر شد سیمون خانه وارد و آمد بیرون کنیسه از او و

.         . کردند   التماس او خاطر به را او و بردند شدیدی تب
39   :      . او           بالفاصله و کرد ترک را او و كرد سرزنش را تب و ، ایستاد او سر باالی و

. کرد      خدمت آنها به و برخاست
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40            ، بودند مبتال مختلف بیماریهای به که کسانی همه ، خورشید غروب هنگام
              . آنها     و ، گذاشت آنها از یک هر روی بر را خود دستهای و آوردند او نزد را آنها

. داد   شفا را
25 – 18 ، 13 ، 12: 5  لوقا.6

دیدن                  12 با که دید را جذام از پر مردی ، بود خاص شهری در او که هنگامی و
    : می           اگر ، پروردگارا گفت و التماسکرد او از و افتاد صورت روی عیسی

. کنی       پاک مرا توانی می ، خواهی
13  .   : و                باش پاك شد خواهم من ، گفت و لمسكرد را او و كرد دراز را دستش و

. شد      خارج او از جذام بالفاصله
18   . به                آنها بود شده گرفته فلج با که گرفتند را مردی بستر در مردانی ، اینک ، و

. بگذارند           او جلوی و بیاورند را او که بودند راهی دنبال
به               19 ، بیاورند را او راهی چه از جمعیت انبوه واسطه به نتوانستند چون و

قبل                 و پایین به خود نیمکت با کاری کاشی طریق از را او و رفتند خانه باالی
. انداختند    پایین عیسی از

20 .         : اند          شده آمرزیده تو گناهان ، انسان ای گفت او به ، دید را آنها ایمان چون و
21     : کفر          که کیست این گفتند و کردند استدالل به شروع فریسیان و کاتبان و

خدا؟             فقط اما ، ببخشد را گناهان تواند می کسی چه گوید؟ می
تاسو                22 چې ، ورکړ ځواب یې ورته نو ، ولیدل فکرونه دوی د عیسی چې کله

لرئ؟       دلیل څه کې زړونو خپلو په
23     .            ، بگویم اینکه یا شوند می آمرزیده تو گناهان ، گفتن ، است تر آسان چه

برو؟    راه و برخیز
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24               ، دارد را گناهان آمرزش قدرت زمین روی بر انسان پسر بدانید اینکه برای اما
              ) به)    و بردار را خود کاناپه ، برخیز ، گویم می تو به من گفت فلج بیمار به

. برو   ات خانه
به                 25 و برداشت بود كشیده دراز كه را آنچه و ، برخاست آنها از قبل بالفاصله و

. گفت         تسبیح را خدا و كرد عزیمت خود خانه

51 – 56 ،( 1st به) 42 ،8:41  لوقا.7

41     : عیسی             پاهای نزد و بود کنیسه حاکم او و ، آمد یایروس نام به مردی ، پس
: بیاید           او خانه به که التماسکرد او از و افتاد

42 . بود              مرگ حال در او و داشت ساله دوازده دختر یك تنها او زیرا
51                  ، پیتر جز به ، شود وارد که نداد اجازه کس هیچ به ، شد خانه وارد وقتی

. دوشیزه        مادر و پدر و جان ، جیمز
 

52      .   :    : اما       ، است نمرده او نکن گریه گفت او اما کردند ناله او از و گریستند همه
. است  خوابیده

53 . دادند               قرار تمسخر مورد را او و است مرده او که دانستند می آنها و
54 .    : برخیز              ، کنیز گفت و زد صدا و گرفت را او دست و آورد بیرون را همه
55         : گوشت         او به تا داد دستور او و برخاست بالفاصله او و ، آمد دوباره او روح

بدهد.
56             : که    نگویند کس هیچ به که کرد موظف را آنها او اما شدند متحیر او والدین

است    شده کار چه

57 – 15:50 قرنتیان   8.1
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پادشاهی               50 توانند نمی خون و گوشت که ، برادران ، گویم می را این اکنون
.     . نیست     فساد وارث فساد ببرند ارث به را خدا

51       . اما           ، خوابید نخواهیم ما همه پردازم می راز و رمز یک شما به من ، ببین
     ، کرد خواهیم تغییر ما همه

52    : به              شیپور زیرا شیپور آخرین در ، زدن هم به چشم یک در ، لحظه یک در
تغییر               ما و شوند می زنده فاسد غیرقابل مردگان و ، آید می در صدا

. کرد  خواهیم
53 . بپوشد             جاودانگی باید فانی این و ، بپوشد فساد باید فسادپذیر این زیرا
فانی               54 این و ، کرد خواهد تن بر را فساد مفسدان این که هنگامی بنابراین

شده                نوشته که را ای گفته این باید آنگاه ، کرد خواهد تن بر را جاودانگی
. شود          می بلعیده پیروزی در مرگ ، بخشید تحقق است

کجاست؟            55 تو پیروزی ، قبر ای کجاست؟ تو نیش ، مرگ ای
56 . است         قانون گناه قدرت و است؛ گناه نیشمرگ
ما               57 به مسیح عیسی ما پروردگار واسطه به که کنیم می شکر را خدا اما

. بخشد   می پیروزی

5:48 متی .9

48 . است           کامل بهشت در پدرتان که همانطور ، باشید کامل بنابراین

بهداشت   و علم
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1.468:8 - 15

چیست؟    — سوال بودن علمی بیان
.   — پاسخ. ذهن             همه ندارد وجود ماده در ای ماده هوشو ، حقیقت ، حیات هیچ

  . یک               روح است همه در چیز همه خداوند زیرا ، است آن بیکران تجلی و نهایت بی
      .     . ماده   است؛ ابدی و واقعی روح است فانی خطای ماده است جاودانه حقیقت

.         . اوست     شباهت و شباهت انسان و خداست روح است زمانی و واقعی غیر
است       روحانی او نیست؛ مادی انسان بنابراین

2.275:1 - 9

 . مشارکت             میرد نمی هرگز روح و ندارد دادن دست از برای دیگری زندگی ماده
     . که             دهد می نشان این گیرد می نادیده را مطلق قادر و جا همه ذهن ماده با ذهن
     . توجه          قابل نه ماده بنابراین نیست ابدی و نگرفته سرچشمه روح ، خداوند از ماده
            . همه       ، روح ، خدا که است این الهی علم شروع نقطه است هوشمند نه و زنده نه ،

بنابراین          -       و است عشق خدا که ندارد وجود دیگری ذهن و نیرو هیچ و است چیز
. است    الهی اصل او

17 -( جوهر) 3.372:1

      . فانی         باور یک فقط فانی بدن است جاودانه ذهن و باشد بیمار تواند نمی ماده
             . ذهن     ، حل راه در خطا اصل در نامید می ماده شما آنچه است ماده در ذهن غلط

.   " شد   -     "      تشبیه قدیمی شب و مرج و هرج به میلتون توسط که بود ابتدایی فانی
را                انسان تواند می آن احساسات که است این فانی ذهن این مورد در نظریه یک

      . آن            در که ، وجود علم دهد تشکیل استخوان و گوشت ، خون تواند می ، کند تولید
این                     برای اما ، است تر روشن عصر این در ، او ایده و خدا یا ، است الهی ذهن همه

خود                مجسم اندیشه به تواند می انسان اینکه یا ، است انسانی ماده ماده که باور
نام                   و مواد را خود قرضه اوراق سپس و ، را خود اعتقادات با را خود ، شود وارد

. الهی    قانون را آنها

سائنس    انسان . کرسچنوقتی او          بود خواهد کامل ، بگذارد نمایش به کامالً را
قانون                   از نه و باشد قانون معرض در نه ، بکشد رنج نه ، کند گناه تواند می نه

.         . بود   خواهد بهشت در فرشتگان مانند او بنابراین کند سرپیچی خدا
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4.391:7 - 28

شورش                آنها علیه ، بیماری پیشرفته یا اولیه مراحل در آرام و کور تسلیم جای به
با.                که کنید تحریک را سرزده درد یک توانید می احتماالً که را عقیده این کنید
از                  توانید می طریق این از و بگذارید کنار ، کرد رد را آن توان نمی ذهن قدرت

.         . نیست      نتیجه این مانع خدا از قانونی هیچ کنید جلوگیری بدن در درد پیشرفت
  . یا             مسیح برید می رنج چیزی برای خود گناهان خاطر به که است رنج این

برای                 واقعی رنج و ، کرد خواهد نابود را دیگر فرضشده های رنج همه ، حقیقت
. شد          خواهد متناسب ، گناه شدن متوقف با خود گناهان

.          . کند     می اعالم را قانون وجود عدم عدالتی بی است قانون اخالقی معنای عدالت
 .        " از      "   نکنید قبول را خود گناه هرگز ، هستم بیمار من ، بگوید بدن است قرار وقتی

 . بنابراین               بزند حرف که باشد فانی ذهن باید ، کند صحبت تواند نمی ماده که آنجا
      "   "    . می    قبول را خود گناه ، هستم بیمار من ، بگویید اگر کنید اعتراضمالقات با

        ) را.       )  شما قاضی و ، دهد می تحویل فانی ذهن قاضی به را شما سپسدشمن کنی
             . را   خود نام و کند اعالم چیزی را خودش که ندارد شعوری هیچ کند می محکوم

  .           . شرایط  بنابراین کند می بندی جمله را خودش تنهایی به فانی ذهن کند اعالم
. کنید               رفتار دیگران و خود به نسبت فقط و کنید تنظیم بیماری با را خود

5.393:16 - 4

حکومت               علم در انسان و است حاکم الهی ذهن که باشید قاطع خود درک در
           . تواند     می نوع هر از قانونی نتیجه در ماده اینكه از کند منعکسمی را خدا

كه                 است بدیهی كه حالی در ، باشید نداشته هراس ، شود ملتهب و تورم ، درد
        . می        که درختی تنه از بیش شما بدن باشد داشته التهابی و درد تواند نمی ماده

این                  اگر ، برد نخواهد رنج زخم یا تنش از بیش کشید می که برقی سیم یا بندید
. نبود    فانی ذهن برای

       " که     "    است این او منظور مطمئنا ، است چشم بدن نور که کرد اعالم عیسی وقتی
و                  عنبیه ، عضالت ، لنزها ، پیچیده طبعی شوخ به نه ، دارد بستگی ذهن به نور

. دهد        می تشکیل را بینایی ارگانیسم ، مردمک

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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 . یک               باشد تواند نمی نیز ماده و نیست بیمار ذهن زیرا ، نیست بیمار هرگز انسان
و                 بیماری ، گناهکار و گناه ، شده وسوسه هم و است کننده وسوسه هم غلط باور

     .        . بهتر   هم هنوز بودن امیدوار باشید آرام بیماری در که است خوب است آن علت
می               حقیقت و نیست واقعی بیماری که است این درک همه از بهتر اما است؛
کامل                و جهانی درمانی درک این زیرا ، ببرد بین از را آن ظاهری واقعیت تواند

است.
6.368:20 - 31

یاد               که شود می اثبات زمانی ، نیست جسمی شرایط به منوط زندگی که این
       . و          بیماری ، شر از یک هیچ اند مانده زنده جسم این از انسان و زندگی بگیریم

از                فرد معنوی رشد نسبت در آنها به مادی اعتقاد و باشند معنوی توانند نمی مرگ
.               . کند   عمل تواند نمی ، ندارد نفس یا شعوری هیچ ماده که آنجا از رود می بین

. است              ظاهری های بیماری همه منشأ نادرست شرایط این و است توهم آن شرایط
) بیماری              )   بنابراین و میر و مرگ که کنید می اذعان شما و ، بپذیرید را ماده وجود

          . به      اعتقاد توانید می و کنید انکار را ماده وجود دارد اساس و پایه واقع در
. ببرید      بین از را مادی شرایط

7.369:5 - 13

               ، دهد می دست از را انسان موجودیت تمام انسان نظر از ماده اینکه با متناسب
         .        ، شود می وارد گناهکار واقعیت یک به او شود می آن ارباب انسان نسبت این در

کردن                زنده ، بیماران بهبود در که همانطور ، کند می درک را عیسی الهیات و
    . کنترل           اعمال این همه است شده داده نشان موج روی بر رفتن راه و مردگان

زندگی                  داور تواند می که دهد می نشان ، است ماده ماده که را باور این بر عیسی
. است       وجودی شکل هر سازنده یا باشد

21 -( دا) 8.151:18

  . الهی                 ذهنیت ندارد خدا ، زندگی با ارتباطی هیچ غیره و مغز ، ها ریه ، قلب ، خون
. شود        می اداره واقعی انسان عملکرد هر بر

( 1st به) 2 - 9.125:31
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بر              تأثیرگذاری برای ناکافی کامالً ، فانی باور یک جز چیزی ماده سرانجام بنابراین
. شد             نخواهد اثبات ، مفروض وجود یا ارگانیک اقدام طریق از مرد یک

10.249:1 - 11

شهادتحسصرف               بر مبتنی های نظریه همه از ، بپذیریم را علم ما بگذارید
  . بنابراین             و برداریم دست واهی های آرمان ناقصو های مدل از ، کنیم نظر

و                  ، باشیم داشته کامل فرد یک آن و ، ذهن یک ، خدا یک ما دهید اجازه
. کنیم      تولید را خود تعالی الگوهای

       .     " احساس "   را روح الهی انرژی ما بگذارید شود ظاهر خدا خلقت مرد و زن بگذارید
به                  قادر که را مادی و مادی قدرت هیچ و کنیم جدید زندگی وارد را ما ، کنیم

"  "      . موجود    قدرتهای تابع که شویم خوشحال بگذارید تشخیصدهیم است تخریب
      .      . یا  زندگی درباره دیگری نظریه هر است چنین بودن واقعی علم هستیم الهی

. است       ای افسانه و خیالی ، خدا

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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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 

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
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راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
6بخش 

_____________________
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