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: طالیی  24: 7یوحنا  متن

نکن"     قضاوت ظاهر اساس داور   دیبر بلکه کن   ی، قضاوت ."دیعادالنه

: خواندن  7-3: 10قرنتیان  2پاسخگو

م     رایز3 راه جسم در نم      میرو یاگرچه جسم از پس اما :میجنگ ی،
ها  رایز)4 جسمان  یجنگ یسالح طر    ستندین یما از بلکه قدرتمند  قی، خدا

تخر    باعث و ها  بیهستند م  یتپه .(یمستحکم شوند 
چ   التیتخ بیتخر5 هر برتر        ییواال زیو خدا معرفت برابر در را خود یم یکه

اند    هرگونه و برا  یا شهیبخشد مس  یرا م   حیاطاعت اسارت .یبه کشد 
آمادگ  6 در نافرمان     یبرا یو تمام از گرفتن هنگام   یانتقام ، اطاعت  یها که

. شد   کامل شما

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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م       ایآ7 نگاه امور به ظاهر از کس  د؟یکن یبعد که     یاگر دارد اعتماد خود به
مس   به ا          حیمتعلق به دوباره که دهد اجازه خود از ، که   نیاست کند فکر

مس      به متعلق او که ن    حیهمانطور ما ، مس   زیاست به .میهست حیمتعلق

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
م ) 7: 16ساموئل  1.1 (ندیب یخداوند

نم…     7 انسان مانند م     رایز. ندیب یخداوند نگاه ظاهر به اما   یانسان ، کند
م     نگاه قلب به .یخداوند کند 

14،  13،  8-5: 17 ایارم.2

چن 5 نفر  دیگو یم نیخداوند کس  نی؛ م     یبر اعتماد انسان به گوشت   یکه و کند
بازو  م  یرا م       یخود جدا خداوند از قلبش و .یسازد شود 

هنگام          رایز6 و ، بود خواهد صحرا در شفا مانند خوب  یاو ، دیآ یم یکه
د  ب.       دینخواهد در شده خشک مناطق در سرزم   ابانیاما در بدون   ینی، و شور

. شد    خواهد ساکن سکنه
مرد   7 حال به ام          یخوشا او به خداوند و دارد توکل خداوند به .دیVVVVکه دارد 
درخت   رایز8 مانند ر          یاو و است شده کاشته آب کنار در که شیها شهیVVVVاست

م      پهن رود کنار در هنگام    یرا و ، م   یکند گرما نم  دیآ یکه او    ندیب ی، برگ اما ،
م  .    یسبز خشکسال  سال در و م     یشود از و نباشند .وهیمراقب نمانند    باز دادن
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ام   یا13 ، کسان   لیاسرائ دیخداوند همه م     ی، رها را تو شرمنده   یکه ، کنند
کسان     و ، شد م     یخواهند دور من از رو   یکه ، خواهند  نیزم یشوند نوشته

ز   ، آبها    رایشد چشمه ، .یخداوند اند      کرده رها را زنده
خواهم         یا14 شفا من تا ده شفا مرا نجات.       افتیخداوند من و ، ده نجات مرا

ز  افتیخواهم  ستا  رای، هست   شیتو من .یکننده

13،  10-5: 8 یمت.3

هنگام 5 ع  یو ،     یسیکه شد کپرناحوم او       کیVVVVوارد از و آمد او نزد سرگرد
: کرد  درخواست

6        : ب  از خانه در من بنده ، پروردگارا گفت کش   یماریو دراز به    دهیفلج و ، است
م   عذاب .یشدت کشد 

ع 7 :  یسیو م    من گفت او م     میآ یبه شفا را او .یو دهم 
8    : ل     من ، خداوندا گفت و داد جواب ز    نیا اقتیVVVVسرگرد که ندارم سقف ریرا

ب  م           ییایمن شفا من بنده و بگو را کلمه فقط اما .ابدیVVV ی،

مرد  رایز9 ز      یمن سربازانم و هستم فرمان ا      ریتحت به و هستند من نینظر
م  م    میگو یمرد او و .   یبرو د  به و ب  یگریرود م    ای، او و من.    دیآ ی، بنده به و

ا      نیا او و بکن را م   نیکار را .یکار کند 
شن  نیا یسیVVVVع یوقت10 کسان       دیرا به و شد زده شگفت پ   ی، در بودند  یکه آن

حق:   در م   قتیگفت شما چن   میگو یبه من ،VVVVدایپ یبزرگ مانیا نی   ، ام نکرده
اسرائ   در .لینه

:   یسیVVVع13 ا    که بروهمانطور گفت سرگرد ا  مانیبه ن    یآورده تو با نیچن زی،
شفا.         ساعت همان در او خادم و .افتیباشد

46-37: 12یوحنا .4
ز       37 معجزات آنها از قبل او اگرچه ا         یادیاما او به آنها اما ، بود داده مانیانجام

:اوردندین
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اشع  38 سخنان کس         ابدیتحقق  ینب ایتا چه ، خداوندا ، گفت او و گزارش  ی، به
ا  بازو    مانیما و است؟ کس    یآورده چه به است؟   یخداوند شده آشکار

نم  نیبنابرا39 ز     یآنها ، کنند باور ع  رایتوانند :یسیکه گفت   دوباره
چشمها 40 .   یاو نبا            آنها که است کرده سخت را آنها قلب و کرده کور را با دیآنها

بب   خود تبد       ای،  نندیچشمان و ، بفهمند خود قلب را      لیبا آنها من و ، شوند
. دهم  شفا

اشع   نیا41 را د    یوقت ایVVVVمطالب را خود .دیجالل كرد       صحبت او درباره و گفت
ا 42 م    نیبا در ، ا   یاریبس زین یاصل یرسا انیوجود او .  مانیبه بخاطر  اما آوردند

کن        انیسیفر از مبادا تا نکردند اقرار را .سهیاو شوند   اخراج
ستا  رایز43 ب   شیآنها را ستا  شتریVVVمردم .شیاز داشتند    دوست خدا
:    هیگر یسیع44 ا    من به آنکه گفت و ا      مانیVکرد من به نه ، ،  یم مانیدارد آورد

ا       فرستاده مرا که او به .یم مانیبلکه آورد 
م   45 مرا آنکه م    ندیب یو مرا فرستنده .ندیب ی،

نور 46 ا          یمن من به که هر تا ، آمدم جهان تار   مانیبه در .یکیآورد نماند 

28،(  یبرا )27،  26،  24،  23،  3-1: 23 یمت.5

ع 1 :یسیسپس گفت       شاگردانش و مردم به را
فر:   2 و کاتبان صندل  انیVVVVسیVگفت :یموس یبر اند   نشسته
توص       نیبنابرا3 شما به که را آنچه رعا  یم هیهمه رعا  دیکن تیکنند و دیکن تی،

ده  کارها.    دیانجام دنبال به نکن   یاما عمل ز  دیآنها م  رای، نم  ندیگو یآنها یو
کنند.
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ا   یوا23 شما فر   یبر و و   کیشما  رایز! اکاریر انیسیکاتبان نعناع دهم
کام  سونیان م  نیو و         دیپرداز یرا رحمت ، قضاوت ، قانون مهمتر مسائل و
ا    مانیا کرده حذف .دیرا

م      نایناب انیراهنما یا24 صاف پشه در که م    دیکن ی، را شتر .دیبلع یو
ل      نایVVVناب یسیفر یا26 داخل را آنچه ابتدا تم    وانی، است بشقاب تا   زیو ، کن

ن  رونیب .زیتم زیآن باشد 
شب  رایز… 27 ا  دیسف یگورها هیشما ز    دیهست یشده ظاهر در م   بایکه نظر یبه

ناپاک              هرگونه از و مردگان استخوان از پر آنها درون در اما ، .یرسند است 
هم 28 ن  بیترت نیبه برا     زیشما ظاهر در ظاهر م    یدر جلوه عادل ، دیکن یمردم

هست          شرارت و نفاق از مملو خود درون در .دیاما

(2به  )18-16،  8-6: 5قرنتیان  6.2

هم  نیبنابرا6 هست  شهیما م  میمطمئن حال   میVVVVدان ی، در خانه     یکه در بدن در که
غا    میهست خداوند از :میهست بی،

ا   رایVVVز)7 با م  مانیVVVما د   میVرو یراه با  :(دینه

م 8 اطم   میVVVVگو یمن ما ترج  میVدار نانی، غا   میده یم حیو بدن و میباش بیVVVVدر
باش      داشته حضور خداوند حضور .میدر

ا  نیبنابرا16 ه   نیVاز ما نم      چیپس جسم اساس بر را ،:  میشناس یکس بله
مس   ما م     حیاگرچه بدن از پس ا    میشناس یرا از اما د  نی، نم   گریپس را یاو

.میشناس
کس  نیبنابرا17 مس  یاگر جد    حیVVVVدر مخلوق ، : یدیباشد چ  یمیقد یVزهایاست

ب  . نیاز ا   است چ  نکیرفته است  دیVجد زیهمه شده
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چ  18 همه وس        زیو به را ما که خداست آن آشت   حیمس یسیع لهیاز خودش یبا
  ، است داده

18-14: 6قرنتیان  7.2

ب  ایآ14 نخواه  کسانی وغیبه  مانانیا یبا با      دیVVVVبرخورد عدالت که چرا ، کرد
شر   چه ارتباط     کیناصالح چه نور و تار  یاست؟ دارد؟ یکیبا

هماهنگ  15 چه ب  حیمس یو دارد؟   الیلیبا ا    ایوجود کافر با آورد یم مانیآنکه
قسمت  دارد؟ یچه

ز          16 دارد؟ وجود بتها با خدا معبد با توافقي چه خدا   رایو معبد زنده یشما
م.           دیهست ساکن آنها در من ، است گفته خدا که راه     یهمانطور آنها در و شوم

   . خدا  من و رفت .یخواهم بود          خواهند من قوم آنها و بود خواهم آنها
م   نیبنابرا17 از ب  انی، شو    رونیآنها جدا و م  دیVVVVآمده به    دیگو ی، و ، خداوند

نزن   زیچ دست م.     دیناپاک را شما من ، رمیپذ یو
برا  18 خداوند خواه           یو من دختران و فرزندان شما و بود خواهد پدر دیVVVVشما

بود.

بهداشت   و علم
1.472 :24- ) 3-30،  26همه )

واقع  ابد         تیهمه و هماهنگ ، او خلقت و خدا .   یدر م  او آنچه ندیVVVآفر یاست
م           است ساخته که را آنچه همه او و است . ...   یخوب علوم  در ما سازد

ناهماهنگ   میریگ یم ادی یحیمس تمام فان  ایذهن  یکه ،   یبدن است توهم
هو  تیواقع چیه م      یتیو نظر به چند هر واقع  یندارد .دباش کسانیو  یرسد

2.243 :32-6

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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هست         همه چشمه و خوب خدا که آنجا تغ    یاز او ، اخالق  رییاست ای یشکل
. ینم جادیا یجسم بنابرا  واقع  رییتغ نیچن نیکند توهم   ستین یشکل بلکه ،

  . اله    علم اشتباه سراب ، م    قیحقا نیا یاست فاش را .    یبزرگ  ، آنها اساس بر کند
ه         یزندگ یسیع به خطا از هرگز ، داد نشان نترس  چیرا اطاعت    دیوجه آن از و

نكرد.
3.250 :6-13

فان  فان    ایرو کی یوجود وجود ؛ م    یواقع تیموجود چیه یاست اما ، یندارد
".   دیگو من "  همان روح هستم نم     یمن خواب هرگز که چ    ندیب یاست همه اما زی،
م  .    یرا نم  اشتباه هرگز که هم   یفهمد و نم       شهیکند باور هرگز که ؛ است کند یآگاه

م   اما نم      ی، متولد هرگز که ؛ هرگز    یداند و روحان.  ردیم ینمشود یانسان
ا  .   نیهمانند ن   خدا انسان است پرتو    ستینفس مانند اما خورش   ینور ی، از دیکه

نت    دیآ یم ، انسان م      جهی، منعکس را خدا ، .یخدا کند 
4.512 :21-25

ک            ، رنگ ، شکل همه ، واحد ذهن نامحدود عناصر کم  تیفیاز سرچشمه تیو
ا  ردیگ یم ذهن        نهایو دوم درجه در و اول درجه . یدر ماه  آنها یمعنو تیهستند

طر   از معنو  قیفقط تشخ  یحواس .صیقابل است 
5.21 :25-10

دن  خطا          یویVVVVانسان و تظاهر در ، است همدرد ماده با آنجا     یکه به و است خطا
م  .   یجذب مسافر  مانند او برا   یشود که تفر  کیVVVV یاست م   یحیسفر غرب .یبه رود 

ه       نیا ها لذت و است جذاب .     زیانگ جانیشرکت دنبال  روز شش از پس است
خورش  هفتم   دیکردن در م    نی، شرق به راض   یروز و ا  یچرخد بتواند گراست

م          حرکت درست جهت در را خود که کند .   یتصور چند  از هر شرمندگ   یکند با ی،
مس  برخ    گزاگیز ریاز گذرنامه ، م       یخود امانت به را عاقل زائران به  ردیگ یاز و

ا  م   نیکمک فکر ب      یامر را درست راه که .ابدیکند کند    دنبال و

ب  کیمانند  ارتعاش ام   نیآونگ و خودخواه   - دیگناه ، خودخواه  یبخشش یو
نش   عقب م  ینیVVVVباعث پ   - یمداوم ، .یاخالق شرفتیشود بود     خواهد کند ما

مس   داریVVVVب خواسته م    حیبه رنج انسانها . ی، ا  م  نیVکشند حت    یباعث آنها که یشود

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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برا     شدن غرق حال جد    یدر تالش خود .   ینجات طر  از و گرانقدر عشق قیکنند
موفق   نیا حیمس با .یم یتاجگذار تیتالشها شود 

6.298 :8-24

چ  ماد       یزیآن حس عنوان به آن از م  یم ادی یکه فقط   یشود احساس کیتواند
فان  اش  یموقت حال      اءیاز در ، کند گزارش معنو   یرا حس م  یکه گواه  یفقط تواند

.   قتیحق ماد  نظر از غ  یباشد زمان   یواقع یواقع ری، تا ا  یاست توسط  نیکه حس
مس  .حیتصح یحیعلم نشود 

ماد      یمعنو حس حواس با تضاد در ام     ی، ، شهود شامل ا  دی، ،   مانی، درک ،
واقع   ، .  تیثمر ماد  حس . نیا انگریب یاست ا        است ماده در ذهن که است نیباور
انسان  ب   یباور متناوب ام      نی، ، درد و لذت زندگ    دیاحساس ، ترس ،   یو مرگ و

مرزها   از نم  یواقع ریغ ای یفان یهرگز . یفراتر و  واقع  یقترود افتیدست  تیبه
شاد         ، است شده اعالم علم توسط که ام      گرید ی، نه و است لرزان تقلب کی دینه

ا.  و    یمعنو یها دهیاست اعداد م     ادداشتیمانند شروع اصل از و  یها شوند
ماد  چیه . یاعتقاد ا    ندارند قبول اله   یمعنو یها دهیرا خاستگاه یعنیخود  یبه

معنو     حس به و .یم یمنتهبودن  یخدا شود 

7.359 :29-21

مس  کی . فیحر کیو  یحیدانشمند هستند     هنرمند دو :دیگو یم یکیمانند
ها"   آرمان ناپذ   یمعنو یVمن فنا باشکوه  ری، . یو وقت  من    گرانید یدارم مانند را آنها

واقع   نور داشتن   یدر دوست م  یو ا -    نندیب یخود که بدانند واقع   نیو ها و یآرمان
ز   یابد ، حق  رایهستند خواهند    -    قتیاز در آنها اند شده ه  افتیگرفته زیچ چیکه

واقع      ستین آنچه از درست برآورد م     یبا دست از ، م     یاست برنده همه و یرود
شوند. "

م  گرید هنرمند : "     یپاسخ م  اشتباه را من تجربه شما ه.  دیVVVVریگ یدهد دهیا چیمن
ذهن  ا   یآل مگر ذهن   ییها دهیندارم هم ماد   یکه هم . یو ا  است  نیهستند درست
ماد  ا  یکه و      دهیا نیبودن و ناقص را ها م  رانیVVVVآل ا     یکننده من اما ، خود دهیکند

ا   با نم   دهیVرا عوض ز   یشما ، .   یها دهیا رایکنم ا   از من هستند شخص  نیمن یلذت
م  خ     یلذت آنها و ، متعال    یلیبرم و دهنده خودکش.   ستندین یتکان به یکمتر یآنها

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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      اجیاحت از را روح و م   دیدارند نگه .   یدور ا  بر عالوه تصور   نیدارند من از ی،
ها    آموزه دادن انسان   یمیقد یدست نظرات . "یو ندارم    را خود

تصو   یگرام خواننده کدام واقع  یبرا یرونیب شهیاند ای یذهن ری، -یشما است 
نم    ؟یمعنو ای یماد را دو باش  دیتوان یهر ا.  دیداشته م     دهیشما مطرح را خود یآل
الگو  ایروح  ای. یابد ایاست  یموقت ایآل  دهیا نیا. دیکن . یماده اگر   هستند شما

باش    دیکن یم یسع داشته مدل عمال  دیدو ندار   چیه ً، را پاندول کیمانند.  دیکدام
خواه          پرتاب عقب و جلو به شما ، ساعت ها     دیدر دنده به ، برخورد  یشد ماده

ب   و غ  یواقع نیکرده م  یواقع ریو .دیکن یحرکت
8.227 :21-10

آزاد   یحیمس استاندارد م   یعلم باال فر   یرا و ! یم ادیبرد   "  : از  کن دنبال مرا زند
ب  !" یماریاسارت ع       کن فرار مرگ و گناه . یسی، شهروندان     کرد مشخص را راه

آزاد  " ، "  یجهان بپذ    را خدا فرزندان باش   دیریباشکوه آزاد اله  نیVVVا! دیو یحق
ماد.    حس توهم اله    یشماست قانون نه ر   ی، شما آزاد      ا، اندام ، است کرده محدود

درگ   را ظرف    ریشما ، است نقص          یها تیکرده دچار را شما بدن ، کرده فلج را شما
. است         کرده مخدوش را شما وجود لوح و کرده

قوان  اگر برا  یماد نیVVVVخدا نافرمان       یرا ، بود کرده وضع انسان باعث   یاداره آن از
م  یماریب ع   یانسان ، مستق      یسیشد مخالفت در دادن شفا سرپ    میبا و آنها یچیبا

شرا   همه قوان   یماد طیاز آن ناد  نی، .ینم دهیرا گرفت 

شود     - قتیحق نیا اگر آموخته وجود ینم ینامتعارف زیچ چیه نکهیVا یعنیبزرگ
ب    وجود به ب   دیایتواند انتقال و  یبرخ ای یماری، فان   یها یژگیاز ذهن یخاص

ز   رممکنیVVVVغ ، .  یزندگ رایاست موضوع   وراثت است برا  یخدا فان  یپرکار یاعتقاد
تئور    به که م  یVاست .   یها ب  اگر اما ه  میاموزیپردازد ن   زیچ چیکه حق ، ستیجز

ب   مینخواه یخطرناک راثیم چیه و ب  یجسمان یهایماریداشت خواهند نیاز
رفت.
9.403 :14-20

م  فان   دیفهم یاگر وجود فر   کیVVV یکه خود حق   یبیVVVVحالت و وجود قتیVVVاست
م      ستیVVVVن اداره را اوضاع شما فان.  دیکن ی، رو   یذهن بر فان  یدائمًا جینتا یبدن
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تول    را غلط .  یم دینظرات ا  و زمان        نیکند تا ، داد خواهد ادامه را خطا  یکار یکه
وس  یفان ها   قتیحق لهیبه قدرت گمراه       یلیتخ یاز شبکه که ، شود محروم خود

فان   توهم ب   یکننده از .یم نیرا برد 

10.208 :20-24

واقع  دییایب ابد  یاز برا    میاموزیب یو را خود ،      یو آسمان ملکوت ، روح سلطنت
کن  حاکم -   میآماده و نم   یجهان یهماهنگ تیسلطنت که داد      ی، دست از را آن توان

برا  .یباق دایناپ شهیVVVVهم یو ماند 

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 Vشخصی 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
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                  ، مشاوره ، محکومیت ، قضاوت ، پیشگویی از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا و
. شوند      خالص 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

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 

_____________________
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