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: طالیی  17: 5 ایوب متن

کس  نکیا" م       یخوشبخت اصالح را او خدا که : یاست بنابرا  حق  نیکند عذاب
ناد  یتعال ."رینگ دهیرا

: خواندن  13-11،  8-6: 12عبرانيان پاسخگو

م       رایز6 عذاب دارد دوست را هرکه پسر    یخداوند هر و در   یکند که افتیرا
تاز  یم .یم انهیکند زند 

م     7 تحمل را عذاب شما م        دیکن یاگر رفتار پسران مانند شما با خدا .ی، کند 
فرزند   رایز چه نم       یاو عذاب را او پدر که کند؟ یاست

هست    8 عذاب بدون اگر شر     دیاما آن در همه پسحرامزاده    کی>>>>که ، هستند
.دیهست پسر    نه و

ه   11 حاضر حال تنب  چیدر شاد   یبرا یهیگونه حال ن  یزمان غم   ستیآور اما ،
نم   زیانگ نظر .  یبه ا  با آم         نیرسد صلح ثمره ، آن از بعد ، به   زیوجود را عدالت
طر   یکسان از م   قیکه اعمال م   یآن ، .یشوند دهد 

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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دستها  نیبنابرا12 آو   یی، که زانوها    زانیرا و اند کن   فیضع یشده بلند .دیرا
برا 13 راهها  یپا یو . دیبساز میمستق یخود اما        نشود خارج راه از لنگان تا ،

شفا   دیبگذار ابدیبهتر

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
8: 6 کایم.1

ا       8 ، است داده نشان تو به .      یاو م      چه شما از خداوند و است خوب چه ، یمرد
ا    مگر ، كن   نكهیخواهد عمل بدار      دیعادالنه دوست را رحمت و خدا   دی، با یو

بردار    قدم فروتنانه د؟یخود

6-1: 1زبور .2

مرد   1 حال به توص   یخوشا در ب  هی>>>که نم  نید یافراد راه    یحرکت در ، کند
نم  صندل    ستدیا یگناهکاران در و نم   ی، کنندگان .ندینش یتمسخر

شر    2 در او لذت .         عتیاما م   مراقبه شب و روز خود قانون در و است یخداوند
کند.

درخت    3 مانند او ها       یو رودخانه کنار در که بود در     یخواهد و شده کاشته آب
م   خود م   وهیفصل را .   یخود ن  او برگ .   زیدهد کار    هر و شد نخواهد یپژمرده

م     رستگار دهد انجام .یکه شود 
ب           ستندی>>>ن نیچن نانید یب4 از را آنها باد که هستند کاه مانند بلکه .یم نی، برد 
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ا         یب نیبنابرا5 صالحان جماعت در گناهکاران و قضاوت در یستادگیگناهان
. کرد  نخواهند

م     رایز6 را صالحان راه ب     یخداوند راه اما ، م  نانید یداند .یهالک شود 

، ) :(  29: 16پادشاهان  3.1 33-30به

س   29 سال در پادشاه      یو ، آسا هشتم عمر    هودایو بن اخاب اسرائ  ی، لیبر
:یپادشاه کرد 

عمر   30 پسر اخاب کسان      یو همه از خداوند نظر بد      یدر بودند او از قبل یکه
کرد.

چن  31 گو   نیو که گناهان     ییشد در رفتن برا   ربعامیراه نبات ساده  یپسر او
ا      با او و ، ص    زابلیبود پادشاه اتبال به      انیدونیدختر و رفت و کرد ازدواج

کرد        عبادت را او و کرد خدمت بعل
قرآن         32 ، بود ساخته سامره در که بعل در .یبرا یو ساخت   بعل
33   . ب    اخاب و ساخت نخلستان اخاب اسرائ    شتریو پادشاهان همه قبل  لیاز که

خشم      ، بودند او برانگ  لیاسرائ یخدا هوهیاز .ختیرا

1: 17پادشاهان  4.1
ا 1 : " تیبی>>>>تش ایلیو که           همانطور گفت اخاب به ، بود جلعاد ساکنان از که ،

خدا  ا      یم یزندگ لیاسرائ یخداوند من مقابل در ، ا    ستادهیکند در ، نیام
. من           حرف طبق مگر ، آمد نخواهد باران و شبنم سالها

:(به )29-27،  22-20،:(  به )18،  17: 21پادشاهان  5.1

ا    17 به خداوند کالم :تیبیتش ایلیو گفت    و آمد
برا  زیبرخ18 اسرائ     یو پادشاه اخاب با آ        لیمالقات فرود ، است سامره در که :ی،
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ا   20 به اخاب : ایلیو ا  مرا     یگفت ، من :  ؟یا افتهیدشمن تو     من داد پاسخ او و
ز  افتهیرا  ا    رایام فروخته را بد     یخود خداوند نظر در .یکن یتا

بد   نکیا21 من م    ی، شما سر ب        یبر از را شما نسل و ، از     نیآورم و ، برد خواهم
کس  د   یاخاب به م  واریکه اسرائ       یتکان در که او و ، رها    لی>>>دهد و شده بسته

      ، شد خواهم جدا ، است شده
خانه      22 مانند را ات خانه اخ        ربعامیو پسر بعشاء خانه مانند و نبط به ایایپسر

برانگ    یکیتحر لیدل من با اسرائ  یختی>>>>که کرد    لیو گناه مرتکب قرار  یرا ،
.یخواه داد 

ا  یوقت27 شن   نیاخاب را لباسها  دی>>>>سخنان کرا   ی، را گون    هیخود و ، تن  یکرد بر
گون          با و ، گرفت روزه و ، انداخت کش  یاو آرام   دیدراز به .یو رفت 

ا    28 به خداوند کالم :تیبی>>>>تش ایلیو گفت    و آمد
م        ینیب یم29 فروتن من مقابل در چگونه اخاب ز  یکه در    رایشود؟ را خود او

م    فروتن من روزها       یمقابل در را شر من ، .یکند آورد    نخواهم او

11،  10،  5-1: 2زبور .6

عصبان   1 پرستان بت چ    یم یچرا مردم و م   یا هودهیب زی>>>شوند تصور کنند؟ یرا
زم 2 تع   نیپادشاهان را فرمانروا   نییخود و عل    انیکردند ، هم و  هیبا خداوند

:حیمس گفتند      و کردند مشورت او
کن      یگروهها دی>بگذار3 جدا هم از را بندها  میآنها کن      یو دور ما از را .میآنها
م      یکس4 است نشسته آسمان در :      یکه خواهد  تمسخر به را آنها خداوند خندد

گرفت.
ناراحت           5 در و کرد خواهد صحبت آنها با خود غضب خود دیشد یسپسدر

خشمگ   را .نیآنها کرد   خواهد
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ا 10 باش     یپس عاقل اکنون ، بب  نیزم انیقاض یا: دیپادشاهان .دینیآموزش
کن     11 خدمت خداوند به ترس شاد    دیبا رعشه با .دیکن یو

.(1به ) 25-22،  20-18: 7 انیروم.7

م  رایز18 من     )یمن در که ( یعنیدانم ه    من جسم ساکن  زیچ چیدر خوب
ز  ستین> .  رای، نم      اما است حاضر من نزد م   یاراده چگونه را   یدانم آنچه توان

. داد     انجام است خوب که
برا 19 م  ییها یخوب یمن نم   یکه انجام بد    یخواهم اما ، نم   ییها یدهم که یرا

م   انجام .یخواهم دهم 
چن   20 اگر د     یکار نی>>>>حال ، دهم انجام نم    نی>>>ا گریرا من را گناه    یکار بلکه ، یکنم

. است      ساکن من در که است
م          رایز22 لذت درون انسان از پس خدا قانون از :یمن برم 
د   23 قانون من اعضا   یگریاما در م  ی>را درگ      نمیب یخود من ذهن قانون با ریکه

اعضا          در که گناه قانون اسارت به مرا و اس    یاست ، است .یم ریمن کند 
بدبخت  یا 24 !  یمرد کس   چه هستم ا    یکه بدن از داد؟    نی>مرا خواهد نجات مرگ
ع    25 واسطه به را م    حیمس یسی>>>خدا شکر پروردگارمان .ی، کنم 

(یبرا )7: 16ساموئل  8.1
م     رای>>>ز… 7 انسان که آنطور نگاه    رای>ز. ندیب ینم ندیب یخداوند ظاهر به انسان

م        یم نگاه قلب به خداوند اما ، .یکند کند 

22-18: 34زبور .9

کسان  18 به نزد     یخداوند دارند شکسته دل .   کیکه م  نجات و مانند  یاست دهد
پش  .مانی>>>>روح
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بس  19 صالحان م           اریمصائب نجات آنها همه از را او خداوند اما ، .یاست دهد 
استخوانها  20 تمام م    یاو نگه را : یخود ه  ن    کی چیدارد شکسته آنها .ستیاز

شر 21 کسان     رانیشرارت و کشت خواهد و       یرا ، دارند نفرت صالحان از رانی>که
. شد  خواهند

بازخر     22 را خود بندگان روح ه   یم دیخداوند و کسان  کی چیکند او   یاز به که
و    ، دارند .ینم رانیاعتماد شوند 

12: 94زبور .10

مرد   12 حال به ترب     یخوشا را او خداوند شر     یکن یم تیکه از را او خود عتیو
.یده یم میتعل

بهداشت   و علم
1.35 :30-1

ا   عشق .     نیطرح ا       در گناهکار مجازات اگر کند اصالح را گناهکار که یبرا نجای>است
کاف   او برا      یاصالح خوب مرد بهشت ، .ینبود بود     خواهد جهنم گناهکار

2.36 :4-6  ،7-9

اله  کاف   یعلم رنج قبل   یضرورت برا      ای، را ، مرگ از گناه    یبعد به عشق رفع
م  . …        یآشکار ن  خدا حکومت با مطابق مجازات از فرار ز  ستیکند عدالت رای،

.زیکن است   رحمت
3.104 :29-2
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ها  شواهد  یدادگاه برا  یما انگ  یرا همچن  زهیاثبات جنا  نیو به تیارتکاب
. یم تیرسم آ  ن  ایشناسد با    ستیواضح انسان ذهن به    دیکه را عمل کیبدن

آ    دهد؟ سوق فان  ایشرور ن  یذهن فان     ست؟یمظلوم ذهن بدون ، یبرا یدستها
نم   تیهدا ، .یآنها کنند    قتل توانند

4.105 :13-15

فان  ن   یذهن مهم جنا     ستی، مورد هر در .     تکاری، درست  به بشر حقوق و را  یاست جرم
م  انگ        یبرآورد به توجه با ها دادگاه و منطق   زهیکند طور م    یبه صادر را یحکم

کنند.
5.542 :1-13

زندگ   به م       یاعتقاد گناه مرحله هر در ماده . یدر ا  نارضا  نیکند یم یاله یتیباعث
ع   و م  یسی>>>>شود حق    یرا از تا .  قتیکشد ماد    اعتقادات خالصشود دهیا یمزاحم
م          یمعنو ظاهر که کجا هر و زمان هر در ب   یرا از .  یم نی>>>>شود خطا  اگرچه برد

م    پنهان دروغ م      یپشت بهانه را گناه و نم      یشود را خطا اما ، برا  یکند یتوان
. شهیهم حق   کرد طر   قتیپنهان از م       نیقوان قی، آشکار را خطا ، اش یجاودانه

حق.  م  قتیکند خ      یباعث خود به گناه که بر      انتیشود را جانور عالمت و کند
م   قرار . یخطا حت  معاف  لیتما یدهد م     ایگناه  تیبه مجازات آن کردن یپنهان

حق.       انکار و عدالت از اجتناب جنا        قتیشود به استناد ، گناه تداوم باعث ، تی،
خو    انداختن خطر اله      یدار شتنیبه رحمت گرفتن سخره به .یم یو شود 

6.105 :22-27

قوا   یکس از مانند   یذهن یکه جنا  یبرا یفرار تکاریجنا کیخود در  اتیارتکاب تازه
م   استفاده ن      یفرصت امان در هرگز ، دستگ.    ستیکند را او .ریخدا کرد   خواهد

اله  تأث    یعدالت تحت را .    ریاو ها    سنگ او گناهان داد خواهد گردن ابیآس یقرار
خوار         اعماق تا را او و بود خواهد مر  یاو .یم ینیسنگ گو کند 

7.266 :20-21  ،26-27

بد    انجام با م    یگناهکار را خود قد   یجهنم و صح   سیسازد انجام بهشت حیبا
. را  خود
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فان   یطانیش یباورها از م  انیکه .ردیگ یسرچشمه است   جهنم
8.196 :6-10

رنج   از فان   یبهتر ذهن رو   یکه از ب  یجسمان یایرا لذت     یم داریاش از بهتر ، کند
تما   یکاذب یها که ا   لیاست تداوم .   ایرو نیبه تنها  به گناه مرگ  ییدارند باعث
ز   یم ، نابود    رایشود عنصر تنها .یگناه است 

9.447 :20-27

ب   یادعاها و کن         یماریشر نکوهش و افشا آنها اشکال همه در ه   دیرا اما چی،
نکن    یتیواقع درک آنها اطم    کی. دیدر با فقط نم     نانیگناهکار که او به یدادن

نم     اصالح باشد گناهکار ز  یتواند . یگناه چیه رایشود برا   ندارد کنار یوجود
ادعا  با   یگذاشتن ، تشخ   دیگناه را نق  دیده صیآن بردار  اب، اشاره    دیرا توهم به ،

نت   دیکن در پ   جهیو گناه غ  دیشو روزیبر کن     یواقع ریو اثبات را آن .دیبودن
3-22،.(  2 به )1-13: 10.327

ا    درک با بد   نیاصالحات در دائم  چیه یکه همچن     یلذت و ، ندارد به  نیوجود با
خ     به عالقه آوردن ا    ریدست ، علم م    تیواقع نیمطابق آشکار را کند یجاودانه

اشت          و اشتها ، درد نه و لذت نه ماده    ینم اقیکه در وجود   ایتوانند ماده در
حال     در ، باشند اله   یداشته ذهن باورها   یم یکه و درد     یتواند ، لذت ترس ایغلط

اشتها   تمام ب      یو از را انسان ذهن م   یم نیگناهکارانه و .یبرد دهد 

!  یبدبخت گاه         شر انتقام از بردن لذت ، لذتبخشاست انسان  نیباالتر یچه تصور
زمان      تا ، است حق قو      یاز خوب از او درک .     یکه شرارت   از لذت او سپس شود تر

م    دست از ا   یرا و م   نیدهد او .    یعذاب بدبخت  از نجات راه توقف   یشود ، گناه
  . د  راه است .یگریگناه ندارد   وجود

.  ترس اخالق        شجاعت نکرد صادق را انسان هرگز مجازات با   یاز برخورد الزمه
   . م     چگونه اما است حق اعالم و کن   یمرد میتوان ینادرست اصالح ب  میرا شیکه

اخالق   شجاعت واقع    وانیح یاز تصور و طر   یخوب یدارد از یآگاه قیندارد؟
فان   ، جستجو      یانسان در خود اشتباه در آوردن   یابر یماد لیوسا یرا دست به
کن  یخوشبخت تر.   دیمتقاعد فعال انسان  نیعقل . یقوه بگذار  نی>>>>ا دی>است

اخالق           تعهد از انسان احساسخفته و سازد آگاه را ب  یاحساسات و   داریرا ، 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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حدود  ه  یتا لذتها   زیچ چیاو از انسان  یرا سعادت     یحس و عظمت حس کیو
ماد   یمعنو که م   یجسمان ای یرا ساکت ب   یرا ، تنها.    اموزدیکند نه او سپس

م  م    ابدی ینجات نجات بلکه .ابدی ی،

11.253 :18-21  ،25-31

دار   اعتقاد م      دیاگر عمل اشتباه به آگاهانه م  دیکن یو مس  دیتوان ی، ریبالفاصله
تغ   را کن     رییخود عمل درست و نم.  دیداده ه  یماده مخالفت  چیتواند با یگونه
ها  گناه     یتالش برابر در ز    یماریب ایدرست ، باشد ب  رایداشته ب   یماده و یاثر

. است  فکر

ا    چیه به فرضشده ب   یبرا یضرورت ، نداشته   ای یماریگناه اعتقاد مرگ
ز  دیباش با )  دیدان یم رای، که از(     دیبدان دیهمانطور اطاعت هرگز کیخدا

ماد    اصطالح به نم  یقانون ز   یرا ، . یقانون نیچن رایطلبد اعتقاد   ندارد وجود
ب         از خدا قانون توسط مرگ و گناه ا   یم نیبه ، جا  یزندگ نقانو نیرود یبه

هماهنگ   ، جا  یمرگ جا     یبه به روح ، .یاختالف است   گوشت
12.542 :19-24

ده  ب         یخطا قتیحق دیاجازه از و آشکار روشخدا به را عدالت   نی>>>>خود و ببرد
.      یاله یالگوها یانسان در     را خود کامل مجازات گناه دهد قرار الگو یم افتیرا

برا    هم ، برا      یکند هم و هست که م   یآنچه انجام .    یآنچه را  گناهکار ، عدالت دهد
م  م     ردیگ ینشانه ها انسان به نش   یو که .یانهاآموزد نکنند     حذف را خدا
13.323 :6-12

طر  ها  قیاز سو       دیمف یمجازات به حرکت در ما ، پاک     یعشق و صلح ، که  یعدالت ،
ها  پ    یاصل ینشانه ، هستند وظا.    میرو یم شیعلم به توجه نامحدود فی>با
م   قتیحق مکث باش  -   میکن ی، خدا منتظر م.      دی، حرکت جلو به ما ، میکن یسپس
زمان  ب   یتا فکر م     یکه راه حصر و نام    یحد تصور و م  حدودرود به   یبالدار تا شود

اله  .یجالل برسد 

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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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 شخصی> 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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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


