
1
صفحه

2021  30مه ماه ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ن   یلرغون- موضوع عصري ال  کروانسيیاو ه  سرزمیم اسی، شو   زمیونټپیاو وغندل ،

مه    ماه ، .2021،   30یکشنبه

ن   یلرغون — موضوع عصري ال  کروانسيیاو او سرزمیم اسی،
شو   زمیونټپیه وغندل ،

طال  7: 3 یوحنا 1 : :ییمتن

ها"  ه   یبچه ، فر    چیکوچک را :       بیکسشما  ، دهد انجام را عدالت که هر ندهد
". است       صالح ، است صالح که همانطور

: خواندن  11-6: 5 تریپ 1پاسخگو

توانا  ریز دیشو هیفروما 6 جلوه           یدست بزرگ را شما مقرر زمان در او تا ، خدا
دهد:

ها   7 مراقبت ده      یتمام قرار او بر را برا  رایز. دیخود م   یاو مراقبت .یشما کند 
ش   رایز د؛یباش اریهوش 8 شما ش   طانیدشمن مانند م    ری، راه ، و  یخروشان رود

كس   دنبال :یبه ببلعد        را او است ممكن كه است
ا  9 در م  داریپا مانیکه .یمقاومت کنند 

خدا  10 مس        یاما واسطه به را ما که ، ابد   یسیع حیمهربان جالل خود یبه
ا      از پس ، است کش  یمدت نکهیفراخوانده ،     دیدیرنج کامل را شما ،

ن   ، .رومندیمستحکم داد      قرار خود مسکون و

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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برا    11 سلطنت و هم  شهیهم یجالل . شهیو آم    باد او نیبه

خطبه   درس د

مقدس  کتاب

ها   1.2 ،(1به ) 4،  3: 2تسالونیکی
3        : مگر         ، رسید نخواهد فرا روز آن زیرا نزند گول وجه هیچ به را کسشما هیچ

. شود              آشکار هالکت پسر ، گناه مرد آن و دهد رخ سقوطی اول اینکه
4              ، شود می نامیده خدا آنچه از باالتر را خود و است مخالف کسی چه

17-14،  5-1: 3تیموتی  2.2

1. رسید             خواهد فرا خطرناکی اوقات آخر روزهای در که بدانید هم را این
2             ، مغرور ، مفاخر ، مطیع ، بود خواهند خویشتن خویشتن عاشق مردان زیرا

        ، نامقدس ، سپاسگزار ، والدین نافرمان ، کفرگو
3               ، خشن ، اختیار بی ، دروغین متهمان ، آتشبسها ، طبیعی محبت بدون

  ، خوب خوارکنندگان
یک              4 داشتن ؛ خدا عاشق از بیش لذت عاشق ، ذهنی ، سرحال ، خائنین
5.    : رویگردان        چنین از آن قدرت انکار اما ، خداپرستی از شکلی
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14              ، بده ادامه شده داده اطمینان تو به و ای آموخته که چیزهایی به اما
. ای        آموخته را آنها کسی چه اینکه دانستن

15         ، شناسی می را مقدس كتاب كودكی از اینكه به       و که ایمانی با توانند می که
. کنند         خردمند نجات برای را تو دارد عیسی مسیح

برای                16 ، ها آموزه برای و ، است شده ارائه خدا از الهام با مقدس کتاب تمام
: است           سودمند آموزشدرستی برای ، اصالحات برای ، ها مالمت

17. است              شده فراهم خوب کارهای همه برای و ، باشد کامل خدا انسان تا

:(24،  22،(  4به ) 21-11: 13پادشاهان  3.1 به )
11    . تمام         و آمدند پسرانش شد ساکن الل بیت در قدیمی پیامبر یک اکنون

: گفتند                  او به ، بود داده انجام ِال بیت در روز آن در خدا مرد كه را كارهایی
. گفتند              پدرشان به نیز را آنها ، بود گفته پادشاه به كه را كلماتی

كه               12 بودند دیده پسرانش زیرا رفت؟ راهی چه از او ، گفت آنها به پدرشان و
. رفت        راهی چه به یهودا از خدا مرد

13  :       . او           و کردند زین را او االغ آنها کن زین مرا االغ ، گفت خود پسران به او و
   ، شد آن سوار

14 : آیا                 گفت او به و یافت نشسته بلوطی زیر در را او و رفت خدا مرد دنبال به
. هستم                من ، گفت او و است؟ آمده یهودا از که هستی خدا مرد آن تو

15.          : بخور    نان و ، بیا خانه به من با گفت او به سپس
16    .               gمحل این در من نشوم وارد تو با و برنگردم تو با است ممكن من ، گفت او و

. خورد         نخواهم آب تو با و خورد نخواهم نان
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17       : آب        و خورد نخواهی نان آنجا در شد گفته من به خداوند کالم به زیرا
. برگردی        آمدی که راهی از دیگر و نخورد

18       . به           خداوند کالم با ای فرشته و هستم پیامبر تو مثل هم من ، گفت او به او
 . اما                 بنوشد آب و بخورد نان تا برگردان خود خانه به خود با را او ، گفت من

. گفت     دروغ او به او
19. نوشید              آب و خورد نان خود خانه در و بازگشت او با او بنابراین
او             20 که آمد پیامبری به خداوند سخنان ، بودند نشسته میز پشت که همانطور

: بازگرداند  را
21  " : می            چنین خداوند گفت و گریست بود آمده یهودا از که خدا مرد به او

          ، اید نکرده سرپیچی خداوند دهان از شما زیرا ، فرماید
به               22 خداوند که اید خورده محل در مست آب و نان و برگردید عقب به اما

     ."      " : پدرانت   گور به تو الشه نخورید آب و نخورید نانی هیچ است گفته شما
. آمد  نخواهد

24: کشت                   را او و ، کرد مالقات را او راه در شیری ، رفت بین از او که هنگامی
:(  2،  1: 43زبور .4 ( ، 5-3به

1 : ای               کن دفاع ناپسند امت برابر در من قوم از و کن قضاوت من بر خداوندا
. بده         نجات انصاف بی و فریبکار مرد از مرا

2 : هستی      من قدرت خدای تو زیرا
3    . تپه             به مرا بگذار کنند هدایت را من بگذار ، بفرست را خود حقیقت و نور ای

. بیاورند       تو های خیمه و مقدستو
4  :             ، بله من عظیم شادی خداوند سوی به ، رفت خواهم خدا محراب به سپس

. من             خدای خدای ، کرد ستایشخواهم را تو ، چنگ روی بر
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امیدوار             5 خدا به هستی؟ ناراحت من درون از چرا و ای؟ انداخته جانم چرا
ستایش:               است من خدای و من چهره سالمتی که را او هنوز من زیرا باش

. کرد  خواهم
ها  .5 15-13،  3-1: 4افسسی

آن               1 با که ای حرفه شایسته که خواهم می شما از ، خداوند زندانی ، من
      ، بگذارید قدم ، شوید می خوانده

2. یکدیگرند              تحمل عشق در ، طوالنی رنج با ، نرمش و فرومایگی تمام با
3. صلح         پیوند در روح وحدت حفظ برای تالش در

کامل               13 انسان یک به خدا دانشپسر و ایمان وحدت در ما همه که زمانی تا
: مسیح       قد تمام اندازه تا ، برسیم

پرت               14 طرف آن و طرف این به ، داشت نخواهیم فرزندی دیگر پس این از که
حیله                  گری حیله و انسان دستی تنگ با ، ها آموزه از باد هر با و شویم می

. مانیم              می منتظر ، هستند فریب انتظار در آنها وسیله به که ، گر
سر               15 که ، شود بزرگ چیز همه در است ممکن ، عشق در حقیقت گفتن اما

: مسیح    حتی ، است

ها  .6 (  18-10: 6افسسی  ( ، ، 24،  23به

10. باشید              قوی او قدرت قدرت در و پروردگار در ، من برادران ، سرانجام
11. بایستید              شیطان های حیله برابر در بتوانید تا بپوشید را پوشخدا زره تمام
حاکمان                  12 با ، ها قدرت با ، ها پادشاهی با بلکه ، خون و گوشت با نه ما زیرا

. کنیم              می مبارزه بلند های مکان در معنوی شرارت با ، جهان این تاریکی
بد               13 روز در بتوانید تا ببرید خود برای را خدا پوشهای زره تمام رو این از

. بایستید          تا دهید انجام را کارها همه و کنید مقاومت
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بند              14 سینه روی و کرده محکم حقیقت با را کمرتان که حالی در ، بایستید
  ، دارید عدالت

 
15. شود          می کمرنگ صلح انجیل تهیه با شما پاهای و
خواهید               16 قادر آن وسیله به ، بگیرید دست به را ایمان سپر چیز هر از بیش

. کنید         خاموش را شریران آتشین های دارت تمام بود
17: بردارید             ، خداست کالم که را روح شمشیر و نجات ایمنی کاله و
18       ، روح در دعا و دعا با همیشه
23. مسیح               عیسی خداوند و پدر پدر جانب از ایمان با عشق و برادران بر درود
را            24 مسیح عیسی ما خداوند خالصانه که کسانی همه با باشید داشته لطف

 . آمین  دارند دوست

بهداشت   و علم
1.100 :1-11

سال             در آلمان در مسمر توسط بار اولین مغناطیسحیوانات یا 1775مسمریسم
        . به    نیروی این وی ، آمریکایی سیکلوپدیای طبق گرفت قرار توجه مورد

دیگر               بدن بر زنده های ارگانیسم توسط تواند می وی گفته به که را اصطالح
   . وی            های گزاره کرد قلمداد بیماری کاهش برای ای وسیله عنوان به ، شود اعمال

: بود    زیر شرح به
 . بدن"            دارد وجود متقابل تأثیر متحرک چیزهای و زمین ، آسمانی اجرام بین

اعصاب              ماده طریق از را خود و هستند عامل این تأثیر معرض در حیوانات
". کنند   می منتشر
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2.101 :21-11

که             کند می متقاعد را وی ، مغناطیسحیوانات عملکرد از نویسنده مشاهدات
را                آن که کسانی روی بر آن تأثیرات و نیست ای کننده جبران عامل ماده این
مرگ                 به منجر ، کنند نمی مقاومت آن برابر در که دیگری افراد و کنند می تمرین

. شود     می جسمی و اخالقی

بیماری               یا دهد می تخفیف را بیماری حیوانات مغناطیسی که رسد می نظر به اگر
از                  را خطا اثرات تواند نمی خطا زیرا ، است فریبنده ظاهر این ، کند می درمان را

   .          . موردی  هیچ در شود می داده ترجیح راحتی به خطا تحت ناراحتی ببرد بین
توهم               اثر از غیر ، شود می نامیده هیپنوتیزم اخیرًا که ، مغناطیسحیوانات اثر

باطنی.              جادوی شخصبه ایمان با متناسب آن از حاصل ظاهری سود هر نیست
است.

چیز              همه بر خداوند زیرا ، ندارد اساسعلمی و پایه هیچ مغناطیسحیوانات
نه                و است حیوانی نه او قدرت و کند می حکومت ابدی و هماهنگ ، واقعی

مغناطیس.               ، علم در ، است اعتقادی حیوان این و اعتقاد یک آن اساس انسانی
و               قدرت ، هوش دارای نه ، است انکار صرفًا هیپنوتیزم یا مسحوریت ، حیوانات

فانی              ذهن اصطالح به از واقعی غیر مفهومی تعبیری به و است واقعیت نه
است.

       . این        نماد قطب به سوزن گیری نشانه روح آن ، دارد وجود واقعی جاذبه یک
. است         الهی ذهن ، خداوند جاذبه یا فراگیر قدرت

3.102 :16-23

های              ویژگی و ، است رفتن بین از حال در حیوانات مغناطیسی مالیم اشکال
          . فانی      فکر تاریک گودالهای در ، جنایت پود و تار است ظهور حال در آن تهاجمی

  . فعلی            روشهای است تر ظریف و پیچیده تارهای بافتن ساعت هر ، شده پنهان
و                اندازد می حالی بی دام به را آنها که است مخفیانه قدری به حیوانات جادوگری

. کند              می ایجاد ، خواهد می جنایتکار که موضوعی به نسبت را عالقگی بی
4.95 :28-3
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نوزادی              گهواره در ، است شده لول ای کننده گیج توهمات توسط که جهان
      . را        وجود های واقعیت حسمادی بیند می خواب در را ساعاتی و خوابیده

.            . رساند   می جاودانه حقیقت به را انسان آگاهی حسمعنوی اما کند نمی آشکار
پیشمی               معنوی درک سمت به گناه معصیت و معنا روی از تدریج به بشریت

می.               وصل زنجیر با را مسیحیان ، چیز همه درست یادگیری به تمایل عدم رود
کند.
.(1به ) 30-5: 5.102

       . مرحله       یک فقط آن استبداد اصطالح به نیست قدرت شر که بیاموزد باید بشر
           . طور  به و کند می ویران را شیطانی پادشاهی مسیحی علوم است نیستی

می               فضیلت و محبت ایجاد باعث جامعه در نتیجه در و ها خانواده در برجسته
  "   " می.          یاد جهان این خدای عنوان به شر پردازی شخصیت از رسول پولس شود

. کند               می تعریف زیرکی و صداقت عدم عنوان به را آن ادامه در و کند
6.103 :15-17  ،29-7

    . فرضی             دروغ یک شر است همه در همه ، او ایده و بیکران خدای ، خیر حداکثر
است.

وجود              اراده قدرت و افکار انتقال نتیجه در و فانی ذهن هیچ واقعیت در
        . هیچ.      تواند نمی انسان ، مسیحی علوم در خداست از هستی و زندگی ندارد
منتقل               انسان به خدا از و هستند واقعی افکار علمی افکار زیرا ، برساند آسیبی

. شوند  می

هیچ              در زیرا ، شوند درک دو هر حیوانات مغناطیسی و مسیحی علم وقتی
این            نویسنده چرا که شد مشخصخواهد ، داشت نخواهند دوری تاریخی

قرار              اذیت و آزار مورد ناحق این به ، گوسفند پوشیده گرگهای توسط کتاب
. است       گرفته قرار سرزنش مورد و گرفته

7.105 :22-29

استفاده             فراری جنایتکار یک مانند خود پیشرفته ذهنی فرصتهای از که کسی هر
ایمن                هرگز ، شود مرتکب را ای تازه جنایات ، فرصت بروز صورت در و کند

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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      .       . خواهد  منقرض را او الهی عدالت کرد خواهد دستگیر را او خدا بود نخواهد
مرگ.                  و ننگ عمق تا را او و بود خواهد او گردن آسیاب های سنگ او گناهان کرد

           . بدیهیات   و ، کند می پیشگویی را آن پیشگویی خطا تشدید کند می سنگین
          " : دیوانه     را آنها ابتدا ، کنند می نابود خدایان که کسانی کند می تأیید را باستان

". کنند  می
8.542 :19-26

الگوی                را بشری عدالت و کند نابود و کشف را خطا خدا طریق از حقیقت بگذارید
             . آنچه   خاطر به هم ، کرد خواهد دریافت را خود کامل مجازات گناه دهد قرار الهی

     . گذاری          عالمت را گناهکار عدالت دهد می انجام آنچه خاطر به هم و هست که
  . حسادت               برای نکنند حذف را خدا های نشانه که آموزد می انسانها به و ، کند می

دستورات               ، خود پیشرفت برای که پذیرد می را دروغی عدالت ، خود جهنم به
. شکند    می را خدا

9.96 :11-4

". است"        آفتاب طلوع از قبل ساعت ترین تاریک

 . در             متعارضاست نیروهای عرصه به شدن تبدیل حال در حتی مادی دنیای این
      . صلح        و علم دیگر طرف در داشت خواهد وجود ناامیدی و اختالف طرف یک

           . و   قحطی ، مادی اعتقادات شدن شکسته رسد می نظر به بود خواهد برقرار
طی                 را جدیدی مراحل که است مرگ و بیماری ، گناه ، تنگدستی و فقر ، مریضی
       . خواهد        ادامه خطا پایان تا اغتشاشات این نشود ظاهر چیز هیچ اینکه تا کند می

. شود           می بلعیده معنوی حقیقت در اختالفات همه وقتی ، یافت

     . شده         آغاز ذهنی تخمیر این شود می ناپدید اخالقی شیمیایی یک در فانی خطای
. داشت               خواهد ادامه ، شود درک به منجر اعتقادی اشتباهات همه که زمانی تا و

. است           تغییر بدون معنوی درک اما ، است تغییر قابل اعتقاد

الهی                 علوم با مطابق را خود مسیر که کسی ، کامل مصرف این به شدن نزدیک با
       . افزایشدرك         و دانشمادی كاهش با آورد می دوام آخر تا ، است داده شکل

. شوند             می دستگیر ذهنی نظر از مادی جای به واقعی اشیا ، معنوی
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برای                ای وسیله تا کرد تالشخواهند شریر های ذهن ، نهایی درگیری این طی در
        . تشخیصمی      را مسیحی علم که کسانی اما کنند پیدا بیشتر شر به دستیابی

   .        . و       نظم آنها کرد خواهند کمک خطا تخلیه به آنها کنند می کنترل را جرم ، دهند
. هستند               نهایی کمال از اطمینان انتظار در نشاط با و کنند می حفظ را قانون

10.97 :21-25

              ، آورند می وجود به خودشان علیه را ها دروغ بیشترین ها واقعیت ترین گسترده
     . شجاعت         مستلزم حقیقت گفتن برای کنند می ایجاد پوششخطا زیر از آنها زیرا

را.               خود خطای بلندتر ، کند بلند را خود صدای باالتر حقیقت هرچه زیرا است
فراموشی               در همیشه برای آن خاصیت بی صدای که زمانی تا ، کشد می فریاد

. خاموششود 

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
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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

راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
6بخش 

_____________________
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