
صفحه 1 2022 ،4دسامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
خداوند تنها علت و خالق است- موضوع

.2022، 4 یکشنبه ، دسامبر

خداوند تنها علت و خالق است — موضوع

1: 42 اشعیا متن طالیی:

 برد. من روح خودی من که روح من از آنها لذت مدگانی کنم. برگزی متی که از او حمانی"بنده من را بب
 خواهد کرد."ی امتها داوریرا بر او نهادم و او برا

27: 14 اشعیا•7-2: 42 اشعیاپاسخگو خواندن:

 کند.ی مدهی شنابانی را در خشی کند و نه صدای کند، نه بلند می مهیاو نه گر2
 خواهد کرد.ی داورقتی کتان دود را خاموش نخواهد کرد و به حقو  شکند،ی کبود را نمین3

 منتظرری کند و جزای داورنی که در زمی نخواهد شد تا زمانوسی نخواهد شد و مأدیاو ناام4
 او خواهند بود.عتیشر

ی را منی. او که زمدی گوی منی و آنها را گسترش داد، چندی که آسمانها را آفرهوهیخداوند 5
 که در آن راهی و به آناندهدی . او که بر آن قوم نفس مدی آی مرونیگستراند و آنچه از آن ب

.دهدی  روح مروندی م

من خداوند تو را به عدالت خواندم و دست تو را خواهم گرفت و تو را حفظ خواهم کرد و تو را6
به عنوان عهد قوم و نور امتها خواهم داد.

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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 نشستهیکی را که در تاری آورند و آنانرونی را از زندان بانی و زندانندی را بگشانایتا چشمان ناب7
 آورند.رونیاند از زندان ب

 آن را لغو خواهد کرد؟ و دست او درازی اراده کرده است و چه کسوتی که خداوند صبارایز27
 آن را برگرداند؟یاست و چه کس

د درس خطبه

کتاب مقدس

 )چون من(7، 5 )به:(، 4 )به:(، 3 )اکنون( - 1: 43 اشعیا.1

د،ی گوی منی چند،ی که تو را آفرلی اسرائی و اعقوب،ی ی اد،ی که تو را آفری... اکنون خداوند1
 داده ام، تو را به نام تو خوانده ام.هی من تو را فدراینترس، ز

یوقت ، نخواهند کردانی نهرها بر تو طغانی از مو ، من با تو خواهم بود،ی از آبها عبور کنیوقت2
 سوخت. و شعله بر تو نخواهد افروخت.ی نخواهتو ،ی روی آتش مانیاز م

 نجات دهنده تو هستم.ل،ی تو، قدوس اسرائی خداهوهی من رایز3

 و من تو را دوست داشتم.ی محترم بود،ی که در نظر من گرانقدر بودییاز آنجا4

 تو را از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع خواهمتی من با تو هستم، ذرراینترس، ز5
کرد.

 او را شکل دادم. بله، من او را ساخته ام.دم،ی جالل خود آفری او را برارای... ز7

 )مسلما(24: 14 اشعیا.2

همان طور که من فکر کردم، همان گونه خواهد آمد. و همانطور که من قصد کرده ام، همان24
طور خواهد بود:

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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49-46، 42-34، 32-26(، ،1 )به 24، 19، 18، 16-5: 1لوقا .3
 همسرشو :ای از سلسله ابای به نام زکریکاهن  وجود داشت،هودا،ی پادشاه س،یرودیدر روزگار ه5

 بود.زابتیاز دختران هارون بود و نامش ال

.کردندی  رفتار مبیعی و هر دو در حضور خدا عادل بودند و در تمام اوامر و احکام خداوند ب6

 بهنیی پانی نازا بود، و هر دو در حال حاضر در سنزابتی آن الرای نداشتند، زیو آنها فرزند7
 بودند.دهی دبیشدت آس

ی خود انجام مری مسبی را در حضور خدا به ترتیشی که او منصب کشی شد که در حالنیو چن8
داد،

 رفت بخور بدهد.ی به معبد خداوند می بود که وقتنیطبق رسم دفتر کاهن، قرعه او ا9

 خواندند.یو تمام انبوه مردم در وقت بخور دادن نماز م10

 بود.ستادهیو فرشته خداوند بر او ظاهر شد که در سمت راست مذبح بخور ا11

 مضطرب شد و ترس بر او نازل شد.د،ی او را دایو چون زکر12

ی برازابتی شود. و همسرت الی مدهی تو شنی دعارای نترس، زای زکریاما فرشته به او گفت: ا13
 خواند.ی خواهییحی خواهد آورد و نام او را یتو پسر

 از تولد او شاد خواهند شد.یاری بود. و بسی و سرور خواهیو تو شاد14

 ازی. و او حتدی نخواهد نوشی قویدنی او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و نوشرایز15
شکم مادرش از روح القدس پر خواهد شد.

 باز خواهد گرداند.شانی خداهوه،ی ی را به سولیاسرائی  از بنیاریو بس16

 هستم و همسرم سال هاست بهیرمردی من پرای را بدانم؟ زنی به فرشته گفت: از کجا اایو زکر18
 است.دهی دبیشدت آس

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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خداوند تنها علت و خالق است – موضوع

 ام. و فرستاده شدم تا با توستادهی هستم که در حضور خدا الیفرشته پاسخ داد و گفت: من جبرئ19
.می مژده را به تو بگونیصحبت کنم و ا

 حامله شد،زابتیو پس از آن روزها، همسرش ال24

 به نام ناصره فرستاده شد.لی از جلی فرشته از جانب خدا به شهرلیو در ماه ششم جبرئ26

 بود.می از خاندان داوود بود. و نام آن باکره مروسفی ی که نامزد مردیبه باکره ا 27

انی خداوند با توست. تو در م،ی مورد لطف هستاری که بسیفرشته نزد او آمد و گفت: »سالم، ا28
.یزنان متبارک هست

 باشد.دی سالم چگونه بانی فکر افتاد که انی از گفتار او مضطرب شد و به اد،یو چون او را د29

.یافتی ضی نزد خدا فرای نترس، زمی مریو فرشته به او گفت: »ا30

 خواند.ی خواهیسی آورد و نام او را عی خواهی و پسری شوی تو در شکم خود آبستن منکیو ا 31

 خدا تخت پدرش داود را به او خواهدهوهی خواهد شد و دهی نامیاو بزرگ خواهد شد و پسر اعل32
داد.

 شناسم؟ی را نمی من مردرای چگونه خواهد بود، زنی به فرشته گفت: امیآنگاه مر34

 خواهدهی بر تو سایو فرشته پاسخ داد و به او گفت: روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت اعل35
 خواهد شد.دهی که از تو متولد خواهد شد، پسر خدا نامی آن قدسنیافکند؛ بنابرا

 ماه است که اونی ششمنی باردار شد و ای پسریری در پزی او نزابت،ی تو الی پسر عمونک،یو ا 36
.دندینامی را نازا م

 ممکن نخواهد بود.ری غزی چچی با خدا هرایز 37

 من باشد. و فرشته از او دور شد.ی خداوند است. برحسب کالم تو برازی کننکی گفت: امیو مر38

 رفت.هودای از ی در آن روزها برخاست و با عجله به کوهستان، به شهرمیو مر39

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج



صفحه 5 2022 ،4دسامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
خداوند تنها علت و خالق است- موضوع

 سالم کرد.زابتی وارد شد و به الایو به خانه زکر40

 از روحزابتی. و الدی نوزاد در شکم او جهد،ی را شنمی سالم مرزابتیو واقع شد که چون ال41
القدس پر شد:

 رحم تو مبارک است.وهی زنان مبارک است و مانی بلند گفت: تو در میو او با صدا42

.داردی  گفت: جان من خداوند را بزرگ ممیو مر46

 کرده است.ی نجات دهنده من شادیو روح من در خدا47

 پس همه نسل ها مرا خجستهنی از انک،ی ارای خود توجه کرده است، ززی کنی او به پسترایز48
خواهند خواند.

 با من کرده است. و نام او مقدس است.ی بزرگی او که توانا است کارهارایز49

علم و بهداشت

1.180 :25-27

 داندی کند، انسان می را درک مزی حاضر که همه چشهی شود، ذهن همی انسان توسط خدا اداره میوقت
 ممکن است.زیکه با خدا همه چ

29-26.(، به( )یسی )ع23 : 2.332

 وقتی تواند حقی تنها خلوص مرای بود، زی از او روحانمی باکره بود. ... تصور مرکی پسر یسیع
 بود.افتهی تجسم حی خوب و پاک مسحیعشق را منعکس کند، که آشکارا در مس

3.29 :14-1

سندهی اند که خدا تنها نودهی درک با شکوه رسنی اند به ادهی آموزش دیحی که در علوم مسیکسان
یعنی آل خود داد - دهی را به ایسی از خدا را تصور کرد و نام عدهی انیانسان است. مادر باکره ا

 نجات دهنده.ای وشعی

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.



صفحه 6 2022 ،4دسامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
خداوند تنها علت و خالق است – موضوع

 نسل آن را خاموش کرد و فرزندش را بابی و ترتی قانون مادم،ی مری شدن حس معنوروشن
،ی روح االهای آورد و خدا را به عنوان پدر انسانها نشان داد. روح القدس، ای به دنقتیمکاشفه حق

حی روح است. مسی شناخت کامل که هستنیحس پاک مادر باکره را تحت الشعاع قرار داد، با ا
دهی انی و زن ا،یسی مرد عی را در آغوش خدا سکونت داشت، اصل الهی ادهی اشهیهم یبرا

.افتی توسعه فی را درک کرد، اگرچه در ابتدا به طور ضعیروحان

 است که روح هماهنگ و انسانی جاودانه الی روح، دلدهی به عنوان فرزند خدا، به عنوان اانسان
 با خدا بود.می زاده ارتباط خودآگاه مریسیجاودانه است. ع

4.31 :4-11

 پدررای زد،ی پدر خود نخواننی را در زمچ کسی نکرد. فرمود: »هقی را تصدی جسمانوندی پچی هیسیع
نی"، به استندی و برادران من کستی: "مادر من کدی است که در آسمان است.« او دوباره پرسیکیشما 
 را به نام پدری که او مردمی نداری دهند. ما سابقه ای که آنها هستند که اراده پدر او را انجام میمعن

 به عنوان پدر همه شناخت.جهیخوانده باشد. او روح، خدا را به عنوان تنها خالق و در نت

5.63 :5-11

 دهد. منشأ اوی ملی خوب و پاک اصل و نسب او را تشکبا،یدر علم، انسان فرزند روح است. ز
ی به هوش عبور مدنی قبل از رسی مادطی و نه از شراست،ی رحمانه نی بزهی ها در غریمانند فان

 قانون وجود اوست.ی وجود اوست. خدا پدر اوست و زندگیی و غاهیکند. روح منبع اول

6.506 :18-21

 کند،ی افکار را آشکار منی کند و ای مناسب آنها جمع می را در مجراافتهیروح، خدا، افکار شکل ن
 تا هدف ظاهر شود.دی گشای هدف مقدس را مکی ی همانطور که گلبرگ هایحت

7.507 :3-6 ،15-8

ې ککهی په لقی دا د روحاني تخلې چهګنڅ ورکوي، لکه ې او جامهی ته تغذی هر شهګروح په سمه تو
.ندويګرڅ سره ۍ پالر او مورتوب په نرمی د خداهګ توې په دکاري،ښ

ولونهډ یرډی د ذهن ې منعکس کوي ، کوم چواکځ یقی ژوند تخلای اصول ، ی روح کائنات د الهد
 لهواکځ غاتيی د تبلانځ د خپل يټ ضربول اداره کوي. ونه او بوې او د انسان د مرکب مفکوردويیتول

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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د ړۍ شامل دي. مادي نې پکولټ ې ذهن منعکس کوي چی دوې چکهځ دا رګ نه ورکوي، موهیامله م
 لخوای د خداې مخلوق د امر ذهن او کائنات اعالنوي چی الهنسيی. سایفاني ذهن او انسان خالق د

.ی شوتهځنیرام

 اصول دی الهولوټ کوي او اداره کوي. دا د تهځنی رامولټ المحدود خهڅ کولی ذهن د ذهني مالالمحدود
 تلدی ، او بايیږندګرڅ تل قی او د انسان او کائنات بقا. تخل،یندوګرڅهنر  او نسی ساې کقیتخلهغه په 

 کولکارهښ احساس دا ګ. د مريړ ته دوام ورکدویندګرڅ خهڅ عتی طبېنی سرچدوی د نه ختمېد هغ
ېدی مادي عقای مفکوره د انسان ی اله،ی شوری غلط تعبهګ توې مادي بولي. په داتویبدلوي او د نظر

هګنڅ لکه ېوازی ،ی دې کانځ تخم په خپل رګ. ميیږادی د انسان په نوم ې چي،یږ ککتهښ ته راېکچ
، او د ذهن المحدود نظر، انسانی ذهن ضرب دې چهګنڅ - لکه دويی تولولټ او ی دولټ ذهن ی الهېچ

. ذهنی دیې خالق ې چی دی ماده خداای ایارتښی هوۍنیوازی لګ ای. د فکر، تخم یاو کائنات، محصول د
 حکومت کوي.ولټ ې ده چنهی او مایتیښ. ذهن ژوند، ری روح دولوټد 

فقط 20، 1-14: 8.263

 مبتکرانی و حتی شخصسندگانی ها خودخواه هستند. آنها معتقدند خود را کارگران مستقل، نویفان
 هستند.ی مادی ذهن فانی هادهی کند. آفرجادی تواند ای نمای تواند ی نمتی هستند که الوهیزیممتاز چ

 خلقت است.قتی حقانگری بیی جاودانه به تنهایانسان معنو

ی و فقط همانطور که خدا کار مزدی آمی در هم می خود را با امور معنوی افکار وجودی انسان فانیوقت
دهی طعم بهشت را نچشرای چسبد زی نمنی کشد و به زمی دست نمیکی در تارگری کند، دیکند کار م

ی - هنگامسازند،ی  میرارادی غاکاری رکی دهند. آنها انسان را ی مبی ما را فری نفسانیاست. باورها
جادی ای بدشکلکند،ی  ممی را ترسییبای و زضی که فی وقتدهند،ی  بد شکل مکند،ی  را خلق مریکه خ

.رسانندی  مبی آسدهندی  که برکت می و به کسانکنند،ی م

 است.دهی خالق وجود دارد که همه را آفرکی فقط

9.516 :9-23

 در صداقت، خداقتی شود، حقی منعکس می در هستی سازد. زندگی را به مثابه خود مزیخداوند همه چ
 وییبای همه را غرق در ز،ی خودی بخشد. عشق، غرق در بی که آرامش و دوام خود را م،یکیدر ن

 خواهند شد." آربوتنی وارث زممانی زند: "حلی مادی صدا فری ما بی پاری کند. علف زینور م
 ازدی دهد. نور خورشی و پناه مهی فرستد. صخره بزرگ سای خود را به بهشت منیریمتواضع نفس ش

ی خورد، گل را درخشان می سر مماری کند، به اتاق بی درخشد، به سلول زندان نگاه می مسایگنبد کل

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.



صفحه 8 2022 ،4دسامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
خداوند تنها علت و خالق است – موضوع

تی شده است، حاکمدهی دهد. انسان که به مثابه او آفری را برکت منی کند، زمی مبایکند، منظره را ز
 با خدا تای و ابدیستی کند. زن و مرد به عنوان همزی دارد و منعکس ماری را در اختنیخدا بر تمام زم

 کنند.ی را منعکس می پدر-مادر نامتناهی خدا،ی جاللیتیفیابد، با ک

10.517 :30-31

 کند.ی شود - قدرت خود را آشکار می آنها مری دهد و باعث تکثی خود برکت می هادهی به ایعشق اله

11.68 :27-2

 را از مولکول به ذهن نشانی رشد مادنی. اشی دهد، نه برافزای آشکار شدن را ارائه میحیعلم مس
 نسل انسان،افتنی انی به انسان و جهان است. به تناسب با پای دهد، بلکه انتقال ذهن الهینم
 داده خواهد شد. و انسان نهصی تشخی و هماهنگ از نظر معنوی موجود ابدی ناگسستنیوندهایپ

 با خدا ظاهر خواهد شد.یستی بلکه همزینیزم

وظایف روزانه
توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

"پادشاهی تو آمده است" بگذارید وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند:
سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن

است کالم تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!
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قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها ی�ا اعم��ال اعض��ای کلیس�ای م��ادر را تحری�ک
کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بش�ر حک��ومت می کن�د. و ی�ک دانش�مند مس�یحی امکان�ات ش�یرین

اعضای این کلیسا عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند.

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج



صفحه 9 2022 ،4دسامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
خداوند تنها علت و خالق است- موضوع

باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره
، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خالص شوند.
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هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذه��نی ته��اجمی دف��اع
ب��ا کاره��ای او کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قب��ال خ��دا ، ره��بر خ��ود و بش��ر فرام��وش نکن��د.

قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.
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_____________________

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.


