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2021 ، 5 دسامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
است     - موضوع خالق و علت تنها خداوند

دسامبر   ، .2021، 5 یکشنبه

است      — موضوع خالق و علت تنها خداوند

: طالیی  3:19امثال  متن

زم"    حکمت با بن  نیخداوند ."انیرا        . است   کرده استوار را آسمانها عقل با است نهاده

: خواندن  6-1: 95زبور پاسخگو

بخوان  یبرا دییایب1 صدا  میخداوند خود     یشاد یو نجات صخره به را
.میبرسان

شکرگزار  دییایب2 ب    یبا او حضور مزام   مییایبه با صدا  یبرا ریو یشاد یاو
.میاوریب

خدا  رای3ز3 پادشاه   یخداوند و خدا    یبزرگ همه بر .انیبزرگ است 
ژرفا   4 او دست ن      نیزم یدر ها تپه قدرت و .زیاست اوست    آن از
دستها          ایدر5 و ساخت را آن او و اوست آن خشک  یاز .یاو ساخت   را

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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کن  دییایب6 تعظ  میعبادت زانو       میکن میو خود خالق خداوند حضور در و
.میبزن

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
(1: به )31، 27، 26، 10، 9،( 1: به )8، 6،( 1: به ) 5-3، 1: 1 شیدایپ.1

زم     1 و آسمان خداوند ابتدا آفر  نیدر .دیرا
3.       : شد   نور و باشد نور بگذار گفت خدا و
د     4 خوب را نور خدا تار     دیو از را نور .یکیو کرد   جدا
تار      5 و روز را نور خداوند نام   یکیو شب .دی3333را
6 : فلک   گفت خدا م  یو .انیدر کند          جدا آبها از را آبها و باشد آبها
نام     8 بهشت را فلک خداوند .دیو
9 : بگذار   گفت خدا در   ری3ز یآبها دیو خشک     کی3333آسمان و شود جمع یمکان

چن    و شود .نیظاهر شد 
زم  10 خدا زم   نیو را در.     دی3333نام نیخشک را آبها جمع د   دینام ایو خدا که دیو

. بود  خوب
26 : ب   گفت خدا بساز          دییایو خود شباهت به و خود صورت به را و می3333انسان

ماه   بر چهارپا       ایدر انیآنها بر و آسمان پرندگان بر تمام   انیو بر و نیزم یو
  . ا    خزنده شوند مسلط همه رو  یبر .یم نیزم یکه خزد 
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آفر       27 خود صورت به را انسان آفر      د،یپسخدا را او خدا صورت و.  دیبه نر
آفر    را آنها .دیماده

د      31 بود ساخته چه هر خدا ا  دیو .اریبس نکیو بود   خوب

15، 14، 11، 9، 6، 3، 1: 9 اینحم.2

ب  1 روز ا   ستیدر چهارم بن  نیو روزهدار  لیاسرائیماه، و   یبا شدند جمع
پوش      آنها بر خاک و .دهیجامهها شد 

جا  3 در و    یو برخاستند شر      کیخود کتاب در را روز یخدا هوهی عتیچهارم
  . و  خواندند د  کیخود و    گریچهارم کردند را  یخدا هوهیاعتراف خود

. کردند  پرستش
حت 6 هست    یتو، تنها خداوند آفر.    یتو، را بهشت با    ،یدیتو را آسمانها آسمان

زم   لشکرشان، در       ن،یتمام است، آن در آنچه هر و       اهایو است، آن در چه هر و
م     حفظ را آنها م.      یکن یهمه را تو آسمان لشکر .یو پرستد 

مص 9 د     بتیو مصر در را فر  دمیپدرانمان در    ادشانی3و کنار در سرخ یایرا
.دمیشن

در 11 پ  ایو ا  شیرا طور  ،یکرد می3333تقس شانیاز م   یبه از خشک  ایدر انیکه یدر
      . سنگ  مانند را آنها جفاگران و کردند آبها  یعبور .یافکند میعظ یبه

ا      14 به را مقدسخود سبت شر        شانیو و احکام و احکام و داد را عتی333اطالع
موس     خود بنده دست ا  یبه .شانی3به کرد   امر

برا   15 آسمان از برا      یگرسنگ یو و داد نان آنها آب    یتشنگ یبه صخره از آنها
برا        رونیب که داد وعده آنها به و سرزم  یآورد خورده   ینی333تصرف قسم که

بده   یبود آنها .یبه

( - 11، 8-5: 1لوقا .3 64-62، 57، 25، 24، 20-18، 13آنجا )
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ه  5 روزگار زکر   یکاهن هودا،یپادشاه  س،یرودیدر نام اب   ایبه سلسله و  ایاز بود
ال         نامش و بود هارون دختران از او .زابتیزن بود 

ب               6 خداوند احکام و اوامر تمام در و بودند عادل خدا حضور در دو هر بیعیو
م  .کردندیرفتار

فرزند   7 آنها ز  یو ال  راینداشتند، در         زابتیآن حاضر حال در دو هر و بود، نازا
آس   نییپا نیسن شدت .دهید بیبه بودند 

چن 8 حال    نیو در که کش    یشد منصب او ترت      یشیکه به خدا حضور در بیرا
م   ریمس انجام داد، یخود

ا…             11 بخور مذبح راست سمت در که شد ظاهر او بر خداوند ستادهیفرشته
بود.

زکر   12 چون د   ای3و را .د،یاو شد         نازل او بر ترس و شد مضطرب
13« : ا     گفت او به فرشته ز  ایزکر یاما شن  یدعا راینترس، . یم دهیتو و  شود

ال  پسر  یبرا زابتیهمسرت را       یتو او نام و آورد یخواه ییحیخواهد
خواند.

زکر 18 :   ایو ا    کجا از گفت فرشته ز   نیبه بدانم؟ هستم   کیمن  رایرا مسن مرد
آس      شدت به سالهاست همسرم .دهید بیو است 

19   : جبرئ      من گفت او جواب در فرشته ا      لیو خدا حضور در که ستادهیهستم
ا.            و کنم صحبت تو با تا شدم فرستاده من و بگو     نیام تو به را .می3333مژده

ا 20 روز  نک،ی3و ا  یتا خواه     زهایچ نیکه گنگ شد، خواهد و  یانجام بود
بزن  یتوانینم خواهد         رایز ،یحرف تحقق زمانشان در که من سخنان افت،یبه
.یآورینم مانیا

ال      24 همسرش روزها، آن از پس پنهان        زابتیو را خود ماه پنج و شد حامله
: گفت   و کرد
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روزها   25 در چن        ییخداوند من با کرد، نگاه من به در     نیکه سرزنشمرا تا کرد
بزدا  انیم .دیمردم

ال    57 وقت تمام وقت رس  زابتیاکنون با    دهیفرا او که .  مانیزا دیبود او  و کند
دن  یپسر .ایبه آورد 

ها    62 نشانه پدرش به .ییو بخواند       چگونه را او که دادند
م  63 او       ریتحر زیو نام که نوشت و .     ییحیخواست زده  شگفت را همه و است

کردند.
64. کرد                 حمد را خدا و گفت سخن و شد باز زبانش و شد باز فورًا دهانش و

18، 12، 8، 5: 45 ایاشع.4

ه    5 و هستم خداوند د  چیمن ن    ی3یخدا ست،ین یگریکس من کنار من .ستیدر
نشناخت       مرا تو گرچه بستم، را :یتو

ب     یا8 فرود باال از .  دیاوریآسمانها، خداوند       من کنند نازل را عدالت آسمانها و
آفر   را .دهیآن ام 

زم 12 آفر  نیمن آفر      دمیرا آن بر را انسان حت.  دمیو را   یمن آسمانها دستانم
لشکرها      همه و ام کرده .یدراز ام      کرده امر را آنها

آفر     رایز18 را آسمانها که خدا.  دیگو یم نیچن دیخداوند زم  ییخود را نیکه
.      دیپد ب      کرد، استوار را آن او ساخت را آن و برا   د،یافرین هودهیآورد را یآن

  .    : ه  و هستم خداوند من ساخت ندارد  یگرید زیچ چیسکونت وجود

11: 4مکاشفه .5
شا  11 تو هست      افتی3در ستهیخداوندا، قدرت و افتخار و همه  رایز ،یجالل تو

آفر  زیچ برا  ،یا دهیرا آفر    یرضا یو و هستند .دهیتو اند   شده
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بهداشت   و علم
1.295 :5-8

هست   عالم م      یخداوند را انسان جمله از م   ندیآفر یو اداره .    یو ا  از پر جهان دهیکند
م       یمعنو یها تکامل را آنها او که مط    یاست آنها و آنها   یذهن عیدهد که هستند
م  .یرا سازد 

2.470 : 21-28 ،32-5

اله       اصل و است انسان خالق ا    یخداوند انسان، ماندن اله  ای دهیکامل ،یتأمل
م   کمال .   یانسان،     . ا  لحظه اگر خداست وجود مظهر انسان انسان   یماند که بود

اله  ب  یکمال ا   ینم انیرا لحظه ب      یکرد، را خدا انسان که در   ینم انیبود و کرد
وجو  یعنیشد،  ینم انیب ییخدا یزمان جهینت .دبدون

اند      روابط و اصل انسان، و ناپذ    ،یاله شهیخدا فنا علم .   ریدر ه  علم و چیاست
بازگشت  یلغزش هماهنگ  یو اله   داند،ینم یبه نظم روحان  ای یاما در   یقانون که را

م        خلق او آنچه هر و خدا ابد   کندیآن و م  یکامل تار   داندیهستند، در خیکه
تغ   یابد بدون .یباق رییخود ماندهاند 

3.525 : 22-29

تکو   علم چ    میخوان یم نیدر هر او د     ی3زیکه بود ساخته که ا » د،یرا نک،یو
«.  اریبس حواسجسمان   بود ا  ری3333غ یخوب م   نیاز اعالم ;   یرا به  اگر و کنند
حق    خچهیتار سوابق به کن  قتیخطا مرگ      م،یتوجه و گناه مقدس کتاب سوابق

نت   نفع حواسماد   یریگ جهیبه .   ینادرست ب  گناه، خدا، با   و یماریاست را دیمرگ
خ      از که اندازه همان خال  ریبه واقع  یهستند .تیاز دانست 

4.332 : 4 - ) 8پدر )

خدا-   نام مادر لط      ییپدر رابطه دهنده نشان که روحان    فیاست خلقت با او یاو
کلمات.        با را آن رسول که همانطور تا   یاست با کالس  کیاز  دییکه کرد  کیشاعر نقل

: "انیب ز  ن  رای3کرد هست   زیما او ."میفرزندان
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5.583 :20-25

.     جادیا اله  اصل هوش؛ ذهن؛ روح؛ واقع    یکننده آنچه هر .یمتحرک است    خوب و
;   قتیحق ،یزندگ      . و     ماده متضاد است جاودانه و کامل آنچه موجود خود عشق و

 . خدا    ندارد اصل که آفر       ییشر بود ساخته را آنچه هر اتم    دیکه نتوانست ایو
ب    یعنصر برعکسخودش .ندیافریرا

6.286 :16-26

ساکسون   زبان ب  یدر د  ستیو « گر،یزبان برا » .  یخوب مقدس   کتاب است خدا
چ  آفر    ییزهایهمه او که ن    دهیرا خودش مانند م  کویاست، نظر -  کندیاعالم از

ا   و روحان  نیبنابرا. دهیاصول هست        یجهان که آنگونه را خدا و است خوب
.یمنعکسم  کند 

ح        افکار و جوهر است، جاودانه و کامل .    اتیخدا مادى،  و مادى افكار است
علت              فاقد است، علت تنها روح خدا چون و هستند خطا متضمن و انسانى

  . ماد  پس است ماد  یالهى ن   یو روح تقلب.   ستندیمخلوقات فقط و یمعنو یآنها
.یابد هستند 

7.262 :27-20

فان   اختالف .   ،یاساس کردن،      شروع درست است انسان منشأ نادرست احساس
پا  .  انیدرست مفهوم   هر است م    یدادن نظر به م     یکه شروع مغز با به  یرسد شود

م   شروع .  یاشتباه اله  ذهن علت   یشود هست  ایتنها .    یاصل در  ماده، در علت است
فان  ف   ای ،یذهن اشکال .یکیزیدر ندارد   وجود

.       یفان نو    مستقل، کارگران را خود معتقدند آنها هستند خودخواه سندگانیها
حت  ،یشخص چ   یو ممتاز الوه   یزیمبتکران که تواند ینم ایتواند  ینم تیهستند

. جادیا آفر  فان  یها دهیکند .  یماد یذهن معنو  انسان تنها   یهستند به ییجاودانه
.قتیحق انگریب است   خلقت

فان  یوقت وجود  یانسان معنو     یافکار امور با را م   یخود هم فقط  زدیآم یدر و
م     کار خدا که م   یهمانطور کار د  یکند تار  گری3کند، نم  یکیدر به   یدست و کشد

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



8
صفحه

2021 ،  5 دسامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
است      – موضوع خالق و علت تنها خداوند

ز  ینم نیزم بهشت   رایچسبد نچش طعم . دهیرا باورها  فر   ینفسان یاست را بیما
.    یم را  انسان آنها هنگام - یم یرارادیغ اکاریر کیدهند ن  یسازند، خلق  یکیکه را
م   کند،یم شکل ز    یهنگام دهند،یبد و فضل ترس  ییبایکه یبدشکل کند،یم میرا
کسان   کنندیم جادیا به م   یو برکت تبد.  رسانندیم بیآس دهندیکه کیبه  لیاو

آفر  ن     یم یعموم نیاشتباه است معتقد که . "  مهیشود ام  او لمس به  دیخداست را
تبد  غبار  یم لیخاک ز    یکند، ما همه ا   ریکه گذاشته زبان."     میپا به است ممکن او

بگو   مقدس نم     یخوب: "دیکتاب انجام بخواهم که بد   یرا اما نم   یدهم، که یرا
م   انجام ."یخواهم دهم 

آفر       کی فقط را همه که دارد وجود .دهیخالق است 

8.68 :27-16

مس  م     یحیعلم نشان را شدن برافزا   یآشکار نه ماد  نیا. شیدهد، از  یرشد را
نم    یمولکول نشان ذهن اله     یبه ذهن انتقال بلکه . یدهد، به      است جهان و انسان به

پا   با پ   افتنی انیتناسب انسان، ابد  یناگسستن یوندهاینسل هماهنگ  یموجود و
معنو   نظر .   صیتشخ یاز ن    انسان، و شد خواهد همز  ،ینیزم هداده با یستیبلکه

 . ا    کرد خواهد ظهور تکامل       یعلم قتیحق نیخدا، روح از کائنات و انسان که
همچن  افتهاند،ی اله    یمعنو نیو علم در که     یهستند، همانطور است، شده ثابت

م  زمان    کندیاثبات تنها انسانها ب     یکه و گناه حس م    یماریکه دست از دهند،یرا
ها.  کنندیم دایپ یاحساسسالمت  نم  یفان یانسان را    یهرگز خدا خلقت توانند

حال    در کنند .      یدرک آفر      قبل از که خدا فرزندان است خالق انسان معتقدند دهیکه
زمان    تنها اند م  یشده حق    یشناخته انسان که ب  یهست قتیشوند نیبنابرا. ابدیرا

واقع  ا  یانسان ناپد    دهیو نسبت به ماد    دیآل و باطل . یمظاهر  یشدن د  گریشود
کردن    ازدواج م     «یعروس »اینه را انسان تداوم فزا     ینه حس نه و بودن ندهیبندد

ب     برنامه در را .   تینها یاو روح  نظر از ا  یخدا وجود  کیفقط  نکهیدرک خالق
آفر    همه خدا، م   نشیدارد، آشکار تأ     یرا را مقدس کتاب اطم  یم دییکند، نانیکند،

ب         ینیریش انسان و درد، بدون فراق، عدم از ابد     یرا و کامل و ارمغان  یمرگ به
.یم آورد 

9.502 :27-5

زندگ  -  خالق .قتیحق ،یاصل     . خداست   -  کننده منعکس کائنات خداست عشق و
و   کیتنها  . نشیآفر کیخالق ا   دارد ا    نشیآفر نیوجود شدن آشکار دهیشامل
هو  یمعنو یها ال     تیو ذهن در که برا   رفتهیپذ یتناهیآنهاست و شهیهم یشده

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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. یمنعکسم  ا  ب   دهیا نیشود از ب   تینهایها تا م   تینها یکوچک شامل و  یرا شود
.دهیا نیتر یعال هستند       خدا دختران و پسران ها

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 شخصی3 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 
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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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