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2021 مارس 28 ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
تیواقع- موضوع

مارس    ، .2021،  28یکشنبه

تیواقع — موضوع

طال  64:4  ایاشع : :ییمتن

چ"      مردم ، جهان آغاز برا   یزیاز که گوش         یرا ، است کرده آماده اوست منتظر که او
نم       ینم درک را آنها گوش و نم     یشنوند چشم و ، ."ندیب یکنند

: خواندن  7 - 4 ،2 ،43:1 ایاشعپاسخگو

ا  1 اکنون آفر     دیگو یم نگونهیاما را تو که ا   دهیخداوند ، او   عقوبی یاست و ،
تشک    را تو ا    لیکه ، است : لیاسرائ یداده ز   نترس فد   رای، را را    هیتو تو ، کردم

من        مال تو کردم صدا تو نام یبه
م   یوقت2 از کن   انیتو عبور .   یآبها م       از و بود خواهم تو با من رودخانه انی،

سرر     را تو ، : زیها هنگام   کرد م   ینخواهند از م   انیکه ، یکن یآتشعبور
ن.  یسوزان ینم .زیشعله شد       نخواهد ور شعله تو بر

آنجا 4 بود       ییاز بها گران من نظر در بود   یکه ارجمند دوست      ی، را تو من و ،
 . بنابرا  ام برا  نیداشته برا      یمن را مردم و مردان م  یزندگ یتو .یتو دهم 

ز 5 .            راینترس مغرب     از را تو و آورده مشرق از را تو دانه من هستم تو با من
. كرد   خواهم جمع

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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تسل      6 ، گفت خواهم شمال به نکن      دیشو میمن پشت ، جنوب به پسران: دیو
انتها        از را دخترانم و دور از .دیاوریب نیزم یمرا

: یحت7 ز       شود خوانده من نام به برا   رایهرکس را آفر   یاو خود را   دمیجالل او و
.        . ام  ساخته را او من ، بله دادم شکل

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
،( 1st به) 7 ،3:1  خروج.1 ، 10

موس  1 کش    ترویگله  یاکنون ، خود نگهدار  انیمد شیپدرشوهر گله   یرا و کرد
. آمد            حورب ، خدا کوه به و برد پشتصحرا به را

7    ، فرمود خداوند و
ب  10 م       ایاکنون فرعون نزد را تو و بن      ی، ، من قوم تا از  لیاسرائ یفرستم را

ب  .یاوریب رونیمصر

7 - 4:1  خروج.2

ا       یموس 1 اما ، گفت و داد ا    نکیپاسخ من به به    مانیآنها و آورد نخواهند
ز      یصدا ، داد گوشنخواهند :    رایمن ظاهر    تو به خداوند گفت خواهند آنها

. است  نشده
ا       2 ، گفت او به خداوند چ  نیو ،        یزیچه گفت او و توست؟ دست .لهیم کیدر

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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رو       3 را آن ، گفت او زم.      ندازیب نیزم یو بر را آن او مار     نیو آن و ، انداخت
موس.   و .یشد كرد      فرار آن قبل از

موس   4 به :          یخداوند بگ  آن دم از و کن دراز را خود دست دست.  ریفرمود و
م             او دست در و گرفت را آن ، کرد دراز را :یا لهیخود شد 

خدا        5 ، خداوند كه كنند باور آنها خدا   یتا ، خدا  میابراه یپدرانشان اسحاق ی،
خدا  .عقوبی یو است      شده ظاهر تو بر

6     . را             خود دست و بگذار خود دامن در را دستت اکنون ، گفت او به خداوند و
  : هنگام     و داد قرار آغوشخود ب    یدر را آن دست      رونیکه که کرد نگاه ، آورد
. است     جذام برف مانند او

7      . آغوش           در دست دوباره و بگذار آغوشخود در را دستت دوباره ، گفت او و
       . ب   آغوشخود از را آن و داد قرار مانند      رونیخود دوباره آنگاه و ، آورد

د  .لیتبد گرشیگوشت شد 

17 - 6:8 پادشاهان 2۔ 3

سور   8 پادشاه كرد        لیاسرائ هیعل هیسپس مشورت خود خادمان با و كرد جنگ
.       : باشد  مکان فالن در من اردوگاه گفت و

اسرائ      9 پادشاه نزد خدا مرد چن         لیو از که باش مواظب ، گفت و نیفرستاد
نکن  یمکان سور   رایز. یعبور آنجا .یدر اند     آمده فرود ها

اسرائ   10 مکان  لیپادشاه بر              یبه آن از را او و فرستاد ، گفت او به خدا مرد که
نه             ، داد نجات آنجا در را خود و ، داشت .کیحذر بار     دو نه و

ا  11 سور    نیاز پادشاه قلب .     هیرو فراخواند    را خود بندگان و بود ناراحت سخت
آ       ، گفت آنها به و نم    ای، نشان من كدام   دیده یبه برا   كیكه ما پادشاه یاز

است؟ لیاسرائ

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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: "یکیو  12 ه    خادمانشگفت ا  چیاز ا    ی، ، من :  یسرور ال  اما ، شعیپادشاه
اسرائ   یامبریپ در اسرائ     لیکه پادشاه سخنان ، م    لیاست شما به دیگو یرا

". خود    خواب اتاق در
 

جاسوس      13 برو ، گفت او ب           یو و بفرستم را او من تا ، اوست که او.  اورمیکن به
ا      ، گفتند و دادند .نكیخبر است     دوتان در او

لشکر       نیبنابرا 14 و ها ارابه ، اسبها :   میعظ یاو شب     آنها و فرستاد آنجا به را
. کردند      محاصره را شهر و آمدند

 
ب       یوقت 15 و برخاست زود خدا مرد ،   رونیبنده اسب    زبانیم کیرفت با را شهر

  !     :      . با    چگونه من سرور ، افسوس گفت او به بنده و کرد محاصره ارابه دیو
ده  م؟یانجام

 
ز        16 ، نترس ، داد پاسخ او ب     یکسان رایو هستند ما با کسان  شتریکه هستند یاز

. هستند    آنها با که
ال   17 م          شعیو دعا ، خداوندا ، گفت و ، کرد تا      یدعا کن باز را چشمانش کنم

.   ندیبب د.       او و گشود را جوان چشم خداوند ا:  دیو و     نکیو اسب از پر کوه
ها  ال   نیآتش یارابه اطراف .شعیدر بود 

،( 1st به()یسیع) 8:1  مرقس.4
،        یسیع 1 فراخواند خود نزد به را خود شاگردان

52 - 10:46  مرقس.5

ار    46 به آنها :  حایو هنگام  و مر    یآمدند با او ز   دانیکه تعداد از   یادیو مردم از
م  حایار بارت   یخارج ، ت   نایناب موسیشد پسر بزرگراه    موسی، کنار در ،

خواهشم    و .ینشسته کرد 
ا  دیشن یوقت 47 فر     یناصر یسیع نیکه به شروع ، ،     ادیاست گفت و کرد زدن

.یسیع کن          رحم من به ، داوود پسر تو ،

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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بس  48 با      یاریو که کردند متهم را :   دیاو ب   او اما کند ،  هیگر شتریسکوت تو کرد
.یا کن        رحم من به ، داوود پسر

.    ستادیا یسیع 49 ناب        مرد آن و کنند صدا را او داد دستور به     نایو و زدند صدا را
    : برخ  ، باش راحت گفتند م.     زیاو صدا را تو .یاو کند 

ع           50 نزد و برخاست ، انداخت دور را لباسخود .یسیاو آمد 
م         یسیع 51 چه ، گفت او به و داد ناب      یخواه یجواب مرد بکنم؟ تو با به نایکه

    : ب  تا ، پروردگارا گفت .یینایاو آورم     بدست را ام
:  یسیع 52 ا    برو گفت او .  مانتیبه ب      بالفاصله است ساخته سالم را یینایتو

ع        راه در و آورد بدست را تعق  یسیخود .بیرا کرد 
5:48  یمت.6

باش  نیبنابرا 48 .دیکامل است         کامل بهشت در پدرتان که همانطور ،

18 - 16 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،4:1  انیقرنت 7.2

د  نیبنابرا 1 ا         نیا دنیبا گرفته قرار رحمت مورد که همانطور ، ، میوزارتخانه
نم  .میکن یغش

انج   3 اگر برا     لیاما ، شود پنهان :یکسان یما است       پنهان اند شده گم که
کسان   نیا یخدا 4 ذهن ا   یجهان که نور        مانیرا مبادا تا ، است کرده کور ندارند

مس  لیانج تصو   حیشکوهمند که .ری، بتابد      آنها به ، خداست
 
تار      ییخدا رایز 6 از نور داد فرمان تاب      یکیکه ما قلب در ، نور   دهیبتابد تا است

ع       برابر در را خدا .حیمس یسیدانشجالل کند   روشن
 
دار      8 مشکل طرف هر از ن    میما مضطرب اما متح.  میستی، اما  میهست ریما ،

.میستین دیناام

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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نشد              9 نابود اما ، شد نابود نشده رها اما ، شکنجه و آزار تحت
هم  16 نم   لیدل نیبه غش ظاهر.    میکن یما انسان اگرچه م   یاما نابود ،  یما شود

باطن   انسان تجد    یاما روز به .یم دیروز شود 
برا     یگرفتار رایز 17 که ، ما ا  یسبک برا   شتریب یلحظه ، وزن کیما  یاست

جاو   و .دانتریشکوهمندتر است 
حال  18 چ    یدر به ما د  ییزهایکه نم   یم دهیکه نگاه به  میکن یشوند بلکه

د  ییزهایچ م   ینم دهیکه نگاه ز  میکن یشوند د  ییزهایچ رای؛ یم دهیکه
زمان  .  یشوند چ  اما د  ییزهایهستند ابد  ینم دهیکه .یشوند هستند 

هست ) 2:10  ها یافسس.8 (میما

هست...     10 او کار مس    میما در که ا  دهیآفر کین یکارها یبرا یسیع حی، ، میشده
تع           ، کند مقدر آنکه از قبل را آنها خدا راه       نییکه آنها در ما تا است کرده

.میبرو

بهداشت   و علم
1.472:24 ) 25 - همه)

واقع  آفر    تیهمه و خدا ابد     نشیدر و هماهنگ ، .یاو است 

2.478:24 - 27

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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فان       هرچه ، انتها تا ابتدا ماد     یاز اعتقادات از ، تشک  یباشد شده لیانسان
ه    از و . لیتشک یگرید زیچ چیاست ا   است واقع  نینشده که  یفقط است

. خداست   کننده منعکس

3.14:25 - 30

رو       یاله یزندگ و اعتقاد از جدا کامالً معنو   یماد یزندگ یای، درک آگاه  ی، یو
زم      کل بر انسان سلطه . نیاز ا  ب    نیاست را خطا ب   یم رونیدرک و مارانیآورد

م   شفا م     یرا آن با و شخص "  دیتوان یدهد عنوان دارا  یبه "یکه است   قدرت
کن  .دیصحبت

بعد   13 - 4.321:6 صفحه
عبر  ا      یقانونگذار از ، گفتار کند چ     نکهی، چه بفهمد را آشکار  یبرا دیبا یزیمردم او

ناام   ، . دیشود هنگام  خردمند   یشد با زم    لهیم یکه به را د   نیخود ، که دیانداخت
موس      ، است شده مار .          یآن با     و برگردد که کرد وادار را او خرد اما کرد فرار آن از

سپسترسمو        و ، کند کار ب  یسمار .  نیاز ا  در واقع  نیرفت د  تیحادثه دهیعلم
فقط.        ماده که شد داده نشان .      کیشد پ   تحت ، شر ، مار است ،  شنهادیباور حکمت

اله    علم درک ا     یبا و ، شد عصا  نینابود م   ییاثبات که تک    یبود آن به هیتوانست
موس.   توهم وقت          یکند ، داد دست از را خود دادن هشدار که   یقدرت شد متوجه

د   ظاهرًا جز   دهیآنچه فان    کیواقعا باور از .ستین یمرحله

علم   نظر ا     یاز جذام كه شد فان  كی جادیثابت ،      یذهن ماده شرط نه و است
موس  یهنگام ب            یكه با و برد فرو آغوشخود به را خود دست وحشت یماریابتدا
سف   را ب   دیآن برف حالت          دیكش رونیمانند به را خود دست حاضر حال در و ،
.   یعیطب ا     با خداوند ساده روند همان اله    نیبازگرداند علوم در ترس یاثبات
صدا      یموس و بود داده كاهش برا  یرا صدا  یباطن م    یاو كه شد : "یخدا اگر  گفت

م        اتفاق ، نكنند باور را تو صدا   یآنها و نم   نیاول یافتد گوش .  یرا کن  امضا دیدهند
صدا    آنها که اخ  ی، . "  رینشانه هم     و کرد خواهند باور ها    نیرا قرن در ندهیآ یامر

هست    علم که و     یسیع وسطت یبود ، شد داده تغ  ینشان شراب    رییبا به آب دادن
دانشجو      به را خود ذهن از          انیقدرت چگونه که آموخت آنها به و داد نشان خود

آس  ب  نندینب بیمارها بد     مارانی، و دهند شفا ب   یرا را اثبات.  زندیبر رونیها در
.یبرتر ذهن 

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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د   یوقت ، از     یزندگ یدگاههایدرک را هوش رییتغ یمعنو یمبنا کیبه  یماد کیو
با    یم ما ، آور        یزندگ تیواقع دیدهد بدست را حس بر روح کنترل و می،
اله    قتیحق ای تیحیمس اصل در کن   یرا درک از    دیبا نیا. میآن قبل اوج نقطه
توانا        یابیدست شدن آشکار و جاودانه و هماهنگ . یاه ییانسان بس   باشد اریاو

عظ  -      کار به توجه با است با  یمیمهم ا    دیکه تحقق از اله   نیقبل علوم یشناخت
اله  -        اصل سمت به را خود افکار شود کن  یانجام محدود    میمعطوف باور تا ،

برا  خطا   یبتواند گذاشتن .یکنار شود    آماده آن
5.347:12 - 22

با  بگ   دیمنتقدان نظر فان     رندیدر اصطالح به انسان ن  تیواقع یکه .ستیانسان
ها    نشانه آنها مس  یسپس م  حیآمدن ا    حیمس. دندید یرا عنوان به ای یمعنو دهی،

قد    یواقع از ، م  امیاال میخدا انج   یظاهر ، برا  لیشود ،  یم غیتبل رانیفق یرا کند
م   مارانیب شفا بد   یرا و ب   یدهد را . یم رونیها آ  که   ییخطا نیا ایزند کیاست

اساس  بازساز  تیحیمس یعنصر رسول  یاله یشفا یعنیکند  - یم یرا ا  ؟یو نینه
مس  باز     تیحیعلم را آن که نور   یم یابیاست و تار    یکند در که یم یکیاست

تار   و نم    یکیدرخشد درک را .یآن کند 
6.302:3 - 19

ماد    روان و واقع     یموقت یجسم انسان اما ، ابد  یروحان یاست . یو هو  تیاست
واقع  ب  یمرد طر     ینم نیاز از اما ، . یم افتی حیتوض نیا قیرود ز  رایشود
هو     تینهایب همه و وجود م  صیتشخ تیآگاهانه تغ    یداده بدون و یباق رییشود
. یم ا  چ    رممکنیغ نیماند انسان که دس   یواقع یزیاست از حال    ترا در ، یبدهد

 . ا      اوست ازل و همه خدا و           نیکه لذت اصطالح به و است ماده در ذهن که تصور
ب       ، گناه ، تولد ، واقع    یماریدرد ماده مرگ ،   یو فان  کیاست ا   یباور و نیاست؛

چ   همه هم   ییزهایباور که .شهیاست رفت     خواهند دست از
تعر   ادامه به      فیدر ، انسان از باش  ادیخود نام     میداشته و هماهنگ انسان رایکه

هم     شهیهم یبرا و است داشته فان      شهیوجود توهم از باالتر و هر یفراتر
. اتیح ا         است ماده در هوشموجود و ماده واقع   نی، براساس ،  تیگزاره است

. افسانه  نه

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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7.248 :15 - 32

فان     ذهن از قبل شاد   نیا ایآ ست؟یچ یمدل آ        ینقص، است؟ رنج ، گناه ، غم ای،
فان   مدل پذ  یشما تول    ایآ د؟یا رفتهیرا حال در هست   دیشما آن سپس د؟یمجدد
ها  شن    یمجسمه اشکال و تعق    عیشرور خود کار همه   ایآ. دیشو یم بیدر از شما
مر    د؟یشنو ینم یزیناقصچ  یالگو تیبشر را آن نگه   یجلو تبًاجهان شما نگاه
. یم نت  م    نیا جهیدارد شما که الگوها   دیتوان یاست آن ، دیکن یرویپ نییپا یاز
کن    یزندگ فیوظا محدود را زاو    دیخود رئوسمطالب تغ  یا هیو مدل  رییو شکل
بپذ      یها خود تجربه به را .دیریماده
ا  یبرا با    نیرفع ابتدا ، مس     دیمشکل به را خود برگردان  رینگاه سپس  میدرست و

ط    را راه با.  میکن یآن اند   یکامل یمدلها دیما در ده  شهیرا آنها    میشکل به مدام و
کن  غ   مینگاه در زندگ      نیا ری، در هرگز را آنها نج   یهایصورت و مینخواه بیبزرگ
ن  یخود یب دیبگذار. دیتراش ر  یکی، سالمت    حمت، ، عدالت عشق     -ی، ، قداست ،
حکمران  -    یپادشاه ما درون در ب     یآسمان ، گناه و کاهش    یماریکند مرگ تا ابدیو

ب   نکهیا از .نیسرانجام بروند 
8.353:16 - 22

واقع  ابد  یهمه .  یها زم  کمال واقع  نهیهستند .    تیساز ه  ، کمال بدون چیاست
واقع  زیچ رس.     ستین یکامالً و کمال ظهور واقع  دنیتا چ   تیبه همه دیناپد زی،
.  یم با  ما بگذار      یفیط دیشوند کنار نقاط همه در نبا.  میرا به   دیما اعتراف به

ده   ادامه با   میخرافات اما به    دی، راسخ بگذار   آناعتقاد کنار خردمندانه  میرا و
کن  .میعمل
9.259:11 - 21

مس  موجود  یحیدرک شفا  یعلم تیاز ا   کیشامل  یاله یو و کامل  -دهیاصل
نما     -      یخدا و تفکر اساس عنوان به کامل انسان و .شیکامل است 

روزگار   انسان پس             یاگر ، است داده دست از را خود کمال اکنون اما بود کامل
تصو     انسان در هرگز . یانعکاس ریانسانها تصو      اند نکرده مشاهده را گمشده ریخدا

واقع.  ستین یریتصو چیه نم  یشباهت اله    یرا تأمل در .یتوان داد    دست از

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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ا   یسیع درک : "نیبا بنابرا   گفت باش  نیموضوع در     دیکامل پدرتان که همانطور ،
". است   کامل آسمان

(شهیاند به)  25 - 407:24  .10 ها 
کامل  دیبگذار .یمدل باشد       داشته وجود شما افکار در

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 

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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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 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


