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اکتبر   ، .2021،  10 یکشنبه

ب   ایآ — موضوع ، واقع   یماریگناه مرگ هستند؟ یو

: طالیی  ها    متن المثل 6: 22ضرب

نمي"                  دور آن از ، شد پير وقتي و كنيد تربيت بگذراند بايد كه طريقي به را كودك
شود."

: خواندن  7-1: 78زبور پاسخگو

گوشده        یا1 من قانون به ، من ها:  دیقوم من      یگوش دهان کلمات به را خود
.دیکن لیمتما

در     2 را خود دهان م   کیمن باز :   یمثل تار  کلمات من ب  یمیقد کیکنم انیرا
: کرد  خواهم

شن  3 ما م  دهیآنچه .میشناس یو اند        گفته ما به ما پدران و
نخواه       4 پنهان خود فرزندان از را آنها آ     میما نسل به و قدرت   ندهیکرد و حمد

کارها   و انگ  یخداوند خواه    زیشگفت انجام را .میاو داد 

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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در   رایز5 ا  عقوبیاو قانون   جادیشهادت و اسرائ   یکرد در که  نییتع لیرا کرد
: بشناسانند             خود فرزندان به را آنها تا بود داده دستور ما پدران به

آ  6 نسل حت     ندهیتا ، بشناسد را ها  یآنها با  ییبچه دن  دیکه چه. ندیایب ایبه
:زدیبرخ دیبا یکس کند         اعالم خود فرزندان به را آنها و

ام    7 خدا به بتوانند کارها    دیتا و باشند اما      یداشته ، نکنند فراموش را خدا
. کنند     حفظ را او احکام

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
9-6،  3-1: 6 هیتثن.1

احکام     نهایا 1 و احکام ، که   یاحکام داده     یخدا هوهیاست دستور شما به شما
سرزم      در را آنها تا برا  ینیاست م   یکه آن ده  دیرو یتصرف :دیانجام

بتوان 2 خدا    دیتا ، خداوند بترس  تانیاز به         دی، که را او احکام و احکام تمام و
م            فرمان شما به پسرت پسر و پسرت و شما و روزها    یشما تمام در یدهم

رعا  یزندگ روزها.   دیکن تیخود تا طوالن  یو .یتو شود 
ا  نیبنابرا3 .  لیاسرائ ی، برا       تا باش آن مراقب و بشنو و    ی، باشد خوب شما

خدا     ، خداوند که در         یهمانطور ، است داده وعده شما به شما پدران
ش   ینیسرزم از سراز   ریکه عسل افزا     یم ریو شدت به ، .دیده شیشود

ا 6 م        نیو فرمان تو به امروز که ، :یکلمات بود        خواهد تو قلب در ، دهم

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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جد    7 با را آنها ب    تیو خود فرزندان وقت  دیاموزیبه نشسته    یو خود خانه در
هنگام          دیا و ، راه در رفتن راه هنگام و کش   ی، دراز هنگام   دیا دهیکه و که ی،

کن      دیزیبرخ صحبت آنها مورد در .دی،
ا     8 نشانه به را آنها ببند    یو خود دست پ    یبر مانند و تو  نیب یشانی، چشمان

. بود  خواهند
رو    9 بر را آنها ها      یپستها یو دروازه بر و خود بنو  یZخانه .سیخود

24،  23: 4 یمت.2

ع 23 جل   یسیو سراسر کن    لیدر در ، تعل  یها سهیرفت انج    یم میآنها و ، لیداد
م    موعظه را ب     یملکوت انواع و ، ب  هایZZZZماریکرد ب   هایماریو در شفا  نیرا مردم

.یم داد 
سور     24 سراسر در او شهرت رس   هیو شهرت ب   دیبه همه به  ماریZZZZب مارانیو مبتال

عذابها  هایماریب ش   یZو و د  نیاطیمختلف خود      وانگانیو نزد را شدگان فلج و
. داد.       شفا را آنها او و آوردند

6-2: 18 یمت.3

ع 2 کوچک  یسیو م          یطفل در را او و خواند فرا خود نزد ،    انیرا داد قرار آنها
3  : راست  به گفت م   یو شما تبد   میگو یبه اگر فرزندان   دیZنشو لی، مانند و

نشو  نخواه      دیکوچک وارد آسمان ملکوت به .دی، شد 
ا     نیZZZZبنابرا4 مانند را ملکوت       نیهرکسخود در ، کند فروتن کوچک کودک

بزرگتر  .نیآسمان است 
کسچن   5 هر کوچک  نیو پذ     یکودک من نام به پذ    رایرا مرا ، .رفتهیشود است 
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کس   6 هر ا  یکیاما ها  نیاز آزرده        یکوچک یبچه ، دارند اعتقاد من به که را
برا    ، کند آس     یخاطر که است بهتر آو   یابیاو گردنش اعماق    زانیبه در و شود

.ایدر شود   غرق
15-13: 19 یمت.4

کوچک  13 فرزندان رو         یسپس را خود دستان تا آوردند او نزد و   یرا بگذارد آنها
.       . کردند  سرزنش را آنها شاگردان و کند دعا

ع 14 :  یسیاما ده  اجازه ها  دیگفت نده     یبچه اجازه و ، نزد    دیکوچک به آنها که
ب  ز  ندیایمن ا    رای، از آسمان .لیقب نیملکوت است 

رو     15 بر را خود دستان .یو شد        خارج آنجا از و گذاشت آنها

15-11: 7لوقا .5

فردا 11 شهر    یو به روز نا   یآن نام .  نییبه بس  و و    یاریرفت او شاگردان از
.یاریبس رفتند      او با مردم از

نزد    یوقت12 شهر دروازه ،   کیZبه ب          کیشد او و ، مادرش پسر تنها ، مرده وهیمرد
بس    و ، .یاریZZZبود بودند       او با شهر مردم از

هنگام 13 د     یو را او خداوند : دیZZZکه گر          گفت او به و کرد رحم او به .هی، نکن 
دستگ    14 و آمد او :     رهیو    . م    تو به ، جوان گفت او و کرد لمس .زیبرخ میگو یرا
15      . مادرشتحو         به را او و کرد صحبت به شروع و نشست مرده آن .لیZZZZو داد 

9-1: 3اعمال .6

پطرسو   1 .وحنایاکنون رفتند             معبد به هم با ، نه ساعت ، نماز ساعت در
مرد 2 که                یو معبد دروازه در روز هر را او که ، شد مادرشحمل شکم از لنگ

ZزZکسان     یم دهینام بای از تا گذاشتند صدقه      یشود اند شده معبد وارد که
بخواهند.
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پ  یکس3 م       وحنایو  تریکه معبد به رفتن حال در م   دید یرا صدقه .ی، گرفت 
پ 4 .تریو     : کن            نگاه ما به گفت ، بست را خود چشمان او بر جان با ،
داشتچ        5 انتظار و کرد توجه آنها به در   یزیو آنها .افتیاز کند 
6       .      : م  شما به من آنچه مانند اما ندارم طال و نقره من :  یپطرسگفت نام  به دهم

برو   دیزیبرخ یناصر حیمس یسیع راه .دیو
ها               7 استخوان و پاها بالفاصله و کرد بلند و گرفت راست دست با را او یو

قو   پا .یZمچ شد 
پر    8 سرعت به او ا  دیو م             ستادیو راه ، شد معبد وارد آنها با و ، رفت راه ی،

م   و ستا    دیپر یرفت را خدا .یم شیو کرد 
د     9 را او مردم همه م   دندیو راه ستا     یکه را خدا و :یم شیرفت کرد 

4-1: 103زبور .7

مقدس                  یا1 نام ، است من درون در چه هر و ، ده برکت را خداوند ، من روح
. ده    برکت را او

فوا           یا2 همه و ، ده برکت را خداوند ، من :دیجان فراموشنکن     را او
م     3 را تو گناهان همه ب     یکه همه که ؛ م    یهایماریبخشد شفا را ؛  یتو دهد
زندگ  یکس4 نابود    یکه از را م  یتو مهربان      ینجات تو بر که ؛ مهربان  یدهد یو

م  .یمهربانانه گذارد 

17،  15،  14: 54 ایاشع.8
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خواه   14 استقرار عدالت خواه.    افتی یدر دور ظلم . یاز ز  :دیترس ینم رایبود
نزد   رایز تو .ینم کیبه شود 

:   نکیا15 کسکه              هر من توسط نه اما ، شد خواهند جمع هم با مطمئنًا آنها ،
م         هیعل سقوط شما خاطر به ، شود جمع .یشما کند 

عل  یسالح چیه17 ا  هیکه .   جادیتو زبان      هر و شد نخواهد موفق ، که  یشود را
عل   قضاوت خواه    هیدر محکوم برخاست .  یتو م  خداوند نیا دیگو یکرد

.راثیم است          من از آنها عدالت و است خداوند بندگان

بهداشت   و علم

1.415 :4-5

ب   ، ه   یماریگناه مرگ حق  یادیبن چیو .قتیدر ندارند 
2.412 :13-15

مس   علم اله   یحیZZZZقدرت عشق .       یو از    و قفل كردن باز واقع در است مطلق قادر
ب  نیب كاف     یماریبردن مرگ و گناه .ی، است 

3.127 :16-29

مس  نو      یحیعلم عنوان به نه را ب   سندهیخدا ، عنوان      یماریگناه به بلکه ، مرگ و
اله  کی وح           یاصل شر هرگونه از معاف ، ذهن ، برتر موجود م  ی، . ینشان به  دهد

م  واقع        یما نه است وجود کذب ماده که ر.       تیآموزد ، معده ، مغز ، ها هیاعصاب
غ  ه -    - رهیو ماده عنوان زندگ   چیبه ، حس  یهوش .یو ندارند 
ف  چیه ز    یکیZZZZزیعلم ، ندارد حق  رایZZZوجود اله   قتیهمه ذهن م  یاز .ردیگ ینشأت

انسان  قتیحق نیبنابرا ز       ینه ، ماده قانون نه و ن   رایاست قانونگذار .ستیماده
اله    ذهن منشأ تنها    یعلم به و تفس   ییاست به . حیصح ریقادر ا   است نیخداوند
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معنو  ماد    یمنشاء نه و تسل   - یاله یسخن نیا. یدارد ، ا  یاست به  یدهنده که
حق  .یم تیهدا قتیتمام کند 
4.234 :25-26

ب      و گناه بروز از .دیبا یماریقبل کرد   فکر
5.236 :12-20  ،23-32

قو  جنا     یمرب نیتر یمادر طرفدار چه ، جنا   تیاست چه جن.   تیو او نیافکار
فان  کی تشک  گرید یذهن را      یم لیرا آن ناخودآگاه و از   ایدهند مدل کیپس

برا  تأث  ایخود  یبدخواهانه الگو  " یاله ریتحت طبق نشان      یی، شما به کوه در که
  " م   شکل است شده .  یداده ا  از اهم  نیدهند م  تیرو از      یحیسعلم آن از که کی،

خ      میریگ یم ادیذهن  بودن دسترس در از بال     ریو هر درمان عنوان یم ادی ییبه
.میریگ

اول  دیبا نیوالد حقا      نیدر خود فرزندان به ممکن را   یسالمت قیزمان قداست و
داشتن.      اموزندیب دوست بزرگساالن به نسبت آمادگ     یکودکان با و هستند یتر
حقا  یشتریب ا  قیبه م       یساده خوب و خوشحال را آنها م    یکه عشق ، .یکند ورزند 

دل     یسیع به را کوچک پذ    ییرها لیکودکان و باطل .رشیاز داشت     دوست ، حق
حال  ب   یدر سن م    نیکه متوقف نظر باورها  ایشود  یدو م   یبا مبارزه ،  یغلط کند

ها   قدم سر   یجوانان و سو  یعیآسان م  قتیحق یبه .یبر دارند 

6.237 :1-32

گاه     کی که ، بچه توض  یدختر م   حاتیبه گوش شدت       یمن به را خود انگشت ، داد
.   یزخم م  نظر به . دیرس یکرد وقت      است نشده آن متوجه او      یکه ، شد سوال او از

"رکانهیز  : ه   داد ."     یحس چیZZZپاسخ خنده     چشمان با که او ندارد وجود ماده در
" : ماما          افزود حاضر حال در ، بود کرده محدود را کم    نخود من انگشت درد ی،

."ینم کند 

ها    ممکن ماه والد     ایاست که بگذرد ها کنار     نشیسال را خود مخدر مواد
قدر  ایبگذارند  طب       یبه طور به کوچکشان دختر که رس   یعیZZZZبرسند آن دهیبه
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نظر.    و باورها والد  یها هیاست و        نیسرسختانه خود ذهن در را خوب بذر اغلب
م   خفه .    " یفرزندانشان ها  مرغ مانند ، خرافات "  یکنند د  ، از    انههوا قبل را خوب

م   زدن .دیربا یجوانه

اول  دیبا کودکان ها  نیدر حق    یدرس آموزش به علوم  یدرمان قتیخود ،
بحث      یحیمس از و بپردازند ب    ایها  هینظر یسرگرم ای، به مربوط یماریافکار

. یخوددار برا  ها      یریجلوگ یکنند رنج و خطا تجربه گناهکارانه     یاز افکار ، ایآن
کن       ماریب دور خود فرزندان ذهن از اول    رب دیبا یدوم. دیرا اصل همان اساس

 . ا  شود مس   نیحذف علوم م      یحیامر قرار دسترس در زود .یرا دهد 

تما   یبرخ معلوالن حقا   یلیاز دانستن و    دنیشن ای قیبه ماده مغالطه درباره
.  یفرض نیقوان کم   آنها ندارند خدا    شتریب یآن وقف را م  یماد انیخود کنند یخود

زندگ   به ا         یو دارند انتظار و دارند اعتقاد ماده شعور ب  نیو ما   شیخطا آنچه لیاز
پذ  واقع     رشیبه و زنده خدا برا   یتنها ، .  یهستند ب    با دهد انجام یحوصلگ یآنها
توض  ما   حیدر ، تحق  لیشما شکا          قیبه شر از را آنها که ذهن علم مورد خود اتیدر

باورها    ، کند م     یخالص آغوش در را واه   رندیگ یغلط عواقب م   یو متحمل یرا
شوند.

7.273 :10-28

اله  حواسماد    یعلم کاذب معکوسم   یشهادت بنابرا   یرا و را  یها هیپا نیکند خطا
م  .  یپاره ا  از دشمن  نیکند دست       نیب یرو امکان عدم حواسو و درک  یابیعلم به

زمان   تا خطاها  یکامل .یحس یکه نشوند   برطرف

قوان  به پزشک    نیاصطالح علم و فان  یماده جاودانه      یهرگز و هماهنگ ، کامل را
  . وقت  انسان است م     ینکرده قرار روح کنترل .  ردیگ یتحت ا   از است نیهماهنگ

اهم  حق  تیرو قوان   یهست قتیدرک که معنو  نی، م   یوجود آشکار ،  یرا کند
.تیاهم دارد 

ماد  کیهرگز  خداوند برا  یقانون معنو   یZرا قانون .  یلغو چن   اگر نکرد قانون نیمقرر
برتر     یZماد با ، داشت م     یZوجود مخالفت خدا ، نقض      یروح را خالق حکمت و کرد
. یم ع  رو  یسیکرد م   یبر راه جمع   یامواج ، تغذ  تیرفت ب   یم هیZZZZرا ، را مارانیکرد

م  مستق       یشفا مخالفت در را مردگان و قوان  میداد م  یماد نیبا .یزنده کرد 

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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صفحه

2021 ، 10 اکتبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ب   ایآ- موضوع ، واقع   یماریگناه مرگ هستند؟ یو

ادعاها          بر و ، بود علم دادن نشان او ماد  نیدروغ یاقدامات غلبه  ای یحس قانون
کرد.
8.380 :28-31

ا    وسیمأ زیچ چیه از تر کن   ستین نیکننده باور خدا    ییروین میکه مقابل ایدر
ا     و دارد وجود م        نیخوب شما به قدرت با را مخالف عل   یقدرت تا ،  هیبخشد خود

سالمت  یزندگ هیعل هماهنگ  ی، .ی، شود   استفاده
9.184 :3-5

نم      یماریب میتنظ یبرا یقانون چیه قتیحق وضع مرگ و گناه ز   ی، ، یبرا نهایا رایکند
نبا    قتیحق و است واقع   دیناشناخته عنوان رسم  تیبه .تیبه شود   شناخته

10.402 :8-13

فان    یم کینزد یزمان ذهن که ساختار  یاساسجسمان  یشود ماد  ی، رها   یو را خود
هنگام   یم ، ها      یکند سازه و جاودانه ذهن م     یکه درک علم در اعتقادات   یآن و شوند

حقا  یماد .   یمعنو قیبا ناپذ    فنا انسان داشت نخواهد .ریتداخل است    جاودانه و

11.598 :23-30

آگاه  کی معنو  ای،  یاله یلحظه ابد     یزندگ یدرک طعم ، عشق . یو ا  دگاهید نیاست
هنگام   ، هست   یواال علم م   یکه دست م   دیآ یبه حفظ معنو       یو نظر از مرگ با ، یشود

م      هم بر را مرگ آگاه     یفاصله در انسان و جاودانگ   یزند از هماهنگ  یکامل یو
جا   یابد ، ب    ییخود ، گناه .یماریکه  . ناشناس        است آگاه ، دارد وجود مرگ و

12.201 :1-3

ا  نیZZZZبهتر حق        یZخطبه ، است شده خوانده کنون تا نابود    یقتیکه با که ،  یاست گناه
تمر   یماریب مرگ م     نیو داده نشان و .یشده شود 

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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2021 ، 3 اکتبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
واقع  – موضوع تیعدم

روزانه  وظایف
ادی    بیکر مری توسط

روزانه  نماز
: بخواند           نماز روز هر که است کلیسا این عضو هر آمده"   وظیفه تو پادشاهی

همه"               و شود تثبیت من در الهی عشق و زندگی ، حقیقت سلطنت بگذارید است
           . کند      غنی را بشریت همه محبتهای تو کالم است ممکن و ببرد بین از را من گناهان

! کند      حکومت آنها بر و ،

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
4بخش 

اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
کلیسای             اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید Zشخصی دلبستگی نه و خصومت نه

  .             . یک    و کند می حکومت بشر بر تنهایی به الهی عشق ، علم در کند تحریک را مادر
             ، واقعی برادری ، گناه سرزنش در ، را عشق شیرین امکانات مسیحی دانشمند

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

. خالصشوند      اشتباه تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
1بخش 

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

رهبر                ، خدا قبال در را خود وظیفه و نشود فراموش و کند دفاع تهاجمی ذهنی
. نکند     فراموش بشر و محکوم       -     خود یا توجیه و ، شد خواهد قضاوت او کارهای با

. شد  خواهد

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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صفحه

2021 ، 10 اکتبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ب   ایآ- موضوع ، واقع   یماریگناه مرگ هستند؟ یو

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
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


