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جوال    ماه ، .2022، 3  ییکشنبه

خداوند — موضوع

: طالیی  5: 2 انسینتیکور 1 متن

با"   باور ک     دیستاسو حکمت په خلکو م   ېد وي، خدا  رګنه ک   ید قدرت ."ېپه

: خواندن  13-11: 29 خیتوار 1پاسخگو
8، 7، 2، 1  : 62زبور
13 :6 یمت

پ        یا11 و جالل و قدرت و عظمت ز      یروزیخداوند، توست آن از عظمت رایو
زم      و آسمان در چه . نیهر ا     توست آن از پادشاه  یاست آن  یخداوند، از

برتر        همه بر سر مانند تو و .یتوست
م        12 سرچشمه تو از عزت هم و ثروت م      رد،یگی����هم سلطنت همه بر تو ،یکنیو

قدرت                 همه به که است تو دست در و است، قدرت و قدرت تو دست در و
.یبخشیم

ا  13 اکنون سپاسم     یخدا یپس را تو م      مییگو یما، را تو جالل نام یو
.مییستا

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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راست 1 .یبه اوست          از من نجات خداست، انتظار در من جان
2  .     . خ       من است من دفاع او است من نجات و صخره او نم  یلیتنها یمتاثر

شوم.
7. خداست             در من پناه و قوت صخره خداست، در من جالل و نجات
کن    شهیهم8 اعتماد او بر       یا د؛یبه او بر را خود دل پناهگاه   دیزیمردم، خدا که

ماست.
. یپادشاه رایز13 آم          توست آن از ابد تا جالل و قدرت نیو

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
8: 1مکاشفه .1

پا       8 و آغاز هستم، امگا و آلفا م    ان،یمن مطلق قادر و   دیگو یخداوند هست، که
. آمد     خواهد و بود، که

(  1  )9: 46 ایاشع.2  ، هستم (10من من )
ه    9 و هستم خدا د  چیمن .     یگریکس ه   و هستم خدا من ندارد چکسیوجود

ن   من ستیمثل
رضا        حتینص10 تمام من و ماند خواهد پابرجا خواهم    تیمن انجام را خود

داد:

1: 3 یمالک.3
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م     نکیا1 را خود رسول پ      یمن را راه او و خواهد   یرو شیفرستم آماده من
خداوند   و جستجو    یکرد در شما هست  یکه خواهد     د،یاو او معبد به ناگهان

م       یعنیآمد،  لذت او از که عهد . نکیا د،یبر یرسول خداوند    آمد خواهد او
.دیگو یم وتیصبا

17، 16، 13: 3 یمت.4

جل  یسیسپسع 13 نزد    لیاز اردن تعم     وحنایبه او از تا .ابدی دیآمد
ع 16 تعم  ،یسیو ب    یب افت،ی دیچون آب از ا   رونیدرنگ و به  نکیرفت آسمان

د        یرو را خدا روح و شد، گشوده کبوتر   دیاو مانند او     یکه بر و آمد فرود
. شد  روشن

ا 17 م    ییصدا نکیو که آسمان او       نیا: دیگویاز از که من محبوب پسر است
. هستم  خشنود

28-22: 12 یمت.5

شخصش  22 آوردند         طانیآنگاه او نزد را گنگ و کور و به     و پرست داد، شفا را او
ا  د         یگونه هم و گفت هم گنگ و کور .دیکه

23 : آ       گفتند و کردند تعجب مردم همه ن   نیا ایو داود ست؟یپسر
فر  24 چون شن  نیا انیسیاما : دند،یرا ا  ب  نیاطیشخصش  نیگفتند رونیرا

وس   کند،ینم به ام  لهیمگر .نیاطیش ریبلزبوب،
: » یسیع25 پادشاه         هر گفت آنها به و دانست را آنها خود    یافکار ضد بر که

و  میتقس .    یم رانیشود شهر  هر و ا  ایشود تقس     یخانه خود برابر در میکه
پا  .داریشود، ماند   نخواهد

26 . پس             است شده متفرق خود ضد بر كند، بيرون را شيطان شيطان اگر و
ماند؟    یپادشاه خواهد چگونه او

وس    27 به من اگر ش  لهیو ب  نیاطیبعلزبوب به    یم رونیرا شما فرزندان کنم،
کس  لهیوس ب   یچه را .یم رونیآنها بود        خواهند شما قضاوت آنها پس کنند؟
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ش   28 من اگر وس   نیاطیاما به ب   لهیرا خدا پادشاه  رونیروح شما   یکنم، نزد خدا
. آمد  خواهد

41-35، 32-30، 1: 4مرقس .6
تعل     1 به شروع دوباره او در   میو کنار جمع   ایدر و جمع   یادیز تیکرد او نزد

طور   به کشت    یشدند، سوار او در    یکه در و .   ایشد جمع  تمام و در تینشست
در  خشک  ایکنار .یدر بودند 

30      : تشب  کجا به را خدا ملکوت گفت مقا   ای م؟یکن هیو چه را  یا سهیبا آن
م؟یکن سهیمقا

وقت     31 که است خردل دانه زم  یمانند ها      نیدر دانه همه از شود یرو یکاشته
م  نیزم .یکمتر شود 

هنگام 32 م   یاما کاشته م   یکه رشد گ     یشود، همه از و م  اهانیکند یبزرگتر
ها    شاخه و م  یشود .     یبزرگ ز  در هوا پرندگان تا ساکن  هیسا ریکند آن

شوند.
رس       35 فرا عصر چون روز، همان در :  د،یو ده    اجازه گفت آنها سو   دیبه آن یبه

.میبگذر
جمع  36 چون حال      تیو در را او فرستادند، کشت   یرا در .  یکه کشت   و بردند یبود،

د  یها .زین یگریکوچک بودند    او با
بزرگ   37 باد طوفان کشت     یو به امواج و طور  دند،یکوب یبرخاست اکنون  یبه که

. بود   شده پر
کشت    38 عقب در او رو   یو و ب     دهیخواب یبالش یبود را او و به   داریبود و کردند

 « : آ  استاد، گفتند ن  تیبرا ایاو شو    ستیمهم هالک ما م؟یکه
در         39 به و کرد مالمت را باد و برخاست .     ایپس   : و  شد قطع باد و باش آرام گفت

.دیپد میعظ یآرامش آمد 
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40  : ا    چرا گفت آنها به ا    د؟یا دهیترس نقدریو که است د؟یندار مانیچگونه
بس  41 آنها به   دندیترس اریو : گریکدیو ا  آدم  نیگفتند حت   یچه که و  یاست باد

م    ایدر اطاعت او کنند؟ یاز

21-14: 17 یمت.7

جمع   14 نزد چون :یمرد دند،یرس تیو گفت           و زد زانو او نزد و آمد او نزد
ب   15 را پسرم د  رایز امرز،یپروردگارا، بس  وانهیاو ز   اریو است، بارها رایمضطرب

م       آب در اغلب و آتش .یدر افتد 
16. کنند             درمان را او نتوانستند و آوردم تو شاگردان نزد را او و
ع 17 : یسیآنگاه ا    گفت جواب ب  یدر ک    مانیا ینسل تا منحرف، شما  یو با

ک   تا ا      یباشم؟ به را او بکشم ب   نجایزجرت من اورینزد
ع 18 .     طانیش یسیو ب    او از او و کرد سرزنش همان     رونیرا از کودک و رفت

شفا   .افتیساعت
ع      19 نزد هم از جدا شاگردان :  یسیآنگاه نتوانست   چرا گفتند را  میآمده، او

م؟یکن رونیب
ع 20 :  یسیو دل    به گفت آنها ز  یمانیا یب لیبه راست  رایشما، م   یبه شما یبه

ا     م،یگو خردل دانه مانند ا  د،یدار مانیاگر بگو  نیبه ا:  دییکوه آنجا  نجایاز به
.  دیبرو ه.       و کرد خواهد حذف را آن غ  یبرا زیچ چیو نخواهد  ریشما ممکن

بود.
ا 21 ب       نیاّما روزه و نماز با جز .رودینم رونیگونه

( 10، 1: 14 یوحنا.8 ( ، 13، 12کلمات

1   : ا   خدا به نشود مضطرب ن   د،یدار مانیدلتان من .دیدار مانیا زیبه
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م     یسخنان... 10 شما به که نم   میگو یرا خود پدر  م،یگو یاز من   یبلکه در که
م      انجام را اعمال است، .یساکن دهد 

م    12 شما به همانا، ا     م،یگو یهمانا، من به که کارها  مانیهر من   ییآورد، که را
م  ن   یانجام او .  زیدهم، کارها    و داد خواهد ا   یانجام از انجام نهایبزرگتر

 . ز  داد م   رایخواهد پدرم .ینزد روم 
بخواه      13 من نام به چه هر جالل         د،یو پسر در پدر تا داد خواهم .ابدیانجام

( 19: 4ها  ییایپیلیف.9 ( ، 20من

ن   یخدا…19 تمام مس         یازهایمن توسط جالل در خود ثروت برحسب را حیشما
.یسیع کرد    خواهد برآورده

20 . آم         باد جالل ابد تا ما پدر و خدا نیاکنون

بهداشت   و علم
1.275 :6-19

اله    علم شروع چ      نیا ینقطه همه روح، خدا، که ه   زیاست و و  چیاست، قدرت
د  بنابرا   -      یگریعقل و است، عشق خدا که ندارد اله   نیوجود اصل .یاو است 

واقع  یبرا با       تیدرک آن، علم در وجود نظم عنوان      دیو به خدا کردن حساب با
اله  کن      یاصل شروع هست واقعًا آنچه زندگ.  دیهر به  قت،یحق ،یروح، عشق،

ها  -   یم بیترک یکیعنوان  نام و برا   یشوند مقدس . یکتاب همه   هستند خدا
هست    حکمت، هوش، خداس      ،یجاودانگ ،یجوهر، آن از معلول و نهایا. تعلت
ابد    مظاهر اوست، ال  یصفات . ،یاله یتناهیاصل ه  او   یحکمت چیعشق حکمت جز

ن  یقتیحق چیه. ستین داشتن  یعشق چیه ست،یدرست چیه ست،ین یدوست
زندگ  یا یزندگ م  یریخ یخدا یول ست،ین یریخ چیه. ستین یاله یجز یعطا
کند.
2.339 :7- ) که )   آنجا 10از
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چ      همه خداوند که آنجا جا  زیاز ن   یب یبرا ییاست، او روح،.  ستیشباهت خدا،
آفر    را همه ن    دیتنها را آن دل   نیبنابرا. دینام کیو به خ   لیشر با ریغ ر،یمخالفت

نم   یواقع و .یاست باشد     خدا محصول تواند
3.286 :16-20 ،31-4

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 

ماد     یماریب گناه، باور در مرگ اله     یبشر یو ذهن به و . یاست آنها   ندارد تعلق
منشأ   واقع  ایبدون .          یوجود هر  با بلکه دوام، نه و دارند اصل نه آنها هستند

ماد  زمان  یآنچه ن   یو به حق      یستیاست مخلوقات که دارند تعلق را قتیخطا
.یم یساز هیشب کند 

4.202 :24-8

مورد    یباورها در تعال  کیما عملکرد  یحق م     یبا رشد آنها از تضاد   یکه در کند
جا.   در حق  ییاست . شتریب یلیخ "دیبا قتیکه    " اعتراف  است فراوان خطا باشد

دارا   میکن یم خداوند بال     "  یکه در است، متعال قادر حاضر اریبس یاریقدرت
ا."    با و برا   نیاست ما دارو   یماریب یشفا یحال، م،یکن یم هیتک زمیپنوتیه ایبه

ب  ییگو فان   ای یمعن یماده خطاکار ب  یذهن قادر    یشتریقدرت روح به نسبت
. دارد  مطلق

است    ردیپذ یم جیرا دهیعق ممکن ن    کیکه عمل در ا    کویمرد و بخورد نیسرما
ب     باعث است ممکن . یویر یماریسرما گو   شود م  ییکشنده قانون   یشر بر تواند

بررس          را خوب کار انجام پاداش و کند غلبه .   یعشق مس  علم در ذهن  -ت،یحیکند
دارا  -  مطلق ها     یقدرت پاداش است، قدرت عدالت  را یمطمئن یتمام به

م    یاختصاصم  نشان و م     یدهد، نه ماده که ب      یدهد نه و دهد شفا کند، ماریتواند
و   جادیا .ایکند کند   نابود

جا   اگر به م     نکهیا یخدا درک شود باور ا  یصرفًا سالمت  نیشد، ا  یدرک جادیرا
.یم کرد 
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5.26 :14-18

ع    یزندگ ،یاله قتیحق به عشق ب   یسیو گناه، بخش    یماریبر قدرت مرگ .دیو
ا  تیمأمور آسمان    نیاو علم که چ        یبود خدا کند ثابت تا کند آشکار و ستیرا
م   یبرا چه .یانسان کند 

.(2 به )25-29: 6.228

ن   ریغ یقدرت چیه خدا هر.          ستیاز به اعتراف و دارد را قدرت همه مطلق قدرت
د  خوار   یگریقدرت منزله . یبه ناصر  ا  یخداست گناه،    نیمتواضع که را گمان

ب      یماریب از دارند، قدرت مرگ .  نیو ناتوان  او .یبرد کرد     ثابت را آنها

7.395 :6-14

با      دهنده شفا بزرگ، نمونه ب  دیمانند کس   یماریبا عنوان دارد     یبه اقتدار آن بر که
حواسجسمان            نادرست شواهد بر تسلط به را روح و کند، ادعا  یصحبت خود یو

م     و مرگ مورد ب  ریدر . یماریو هم  ب      نیبسپارد هم و گناه هم درمان  یماریاصل را
. یم وقت  اله  یکند ا  یعلم ن   مانیبر ذهن ا    یفساندر و کرد همه   مانیغلبه خدا به
ها     مانیا روش و گناه ب    یماد یبه از را ب   نیشفا گناه، ب    یماریبرد، از مرگ یم نیو

رود.

8.373 :1-5

اخالق      مسائل تمام در ما معاف    م،یهست یحیمس یاگر نظر از که یکیزیف تیاما
م   تیحیمس آن تار   یشامل در با  م،یهست یکیشود ا  دیپس خدا   نیدر به موضوع
باش  یشتریب مانیا ها    میداشته وعده به باش    یو تر زنده .میاو

9.134 :14-20

.    یها نیدکتر سخت        مواقع در آنها هستند زوال به رو بشر دست یقو یساخته
 . عار  اند مس   ینشده قدرت م  ح،یاز ها   یچگونه آموزه معجزات ای حیمس یتوانند

تصو   ضیف به شفا    ریرا امکان انکار عنصر  ت،یحیمس یبکشند؟ که  یهمان را
ن   تیحیمس آن موفق  یاله یرویبه ب  زیشگفتانگ تیو اول   نآ رینظیو قرن در
.د،یبخش ربود 
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10.130 :26-5

ادعا    از فکر برا  یقو یاگر برتر     قتیحق ایخدا  یبرتر یعلم در و شود یمبهوت
نبا    ریخ برعکس، کند، ادعاها  دیشک ح  دیشد یاز کن      رتیشر شک آنها در و میزده
د  نکن    گریو فکر آن بدار      یعیطب. میبه دوست را گناه که غ  میاست بودن یعیرطبیو

کن    ترک را خطا    دینبا قتیحق. میآن اندازه غ  زیانگ شگفتبه نظر  یعیرطبیو به
نبا    خطا و حق   دیبرسد، اندازه . یواقع قتیبه ب    برسد نظر اندازه  دینبا یماریبه به

. یواقع یسالمت ه    برسد نظر زندگ      ییخطا چیبه و ندارد وجود علم با  یدر بر دیما
واقع  اله       تیاساس اصل خدا، با تا شود باش    یاداره هماهنگ موجودات، .میهمه

11.183 :21-25

اله  درست  یذهن م        یبه را انسان قدرت و محبت اطاعت، . یتمام ه  چیطلبد
نم   یوفادار یبرا یرزرو انجام .       یکمتر و  قدرت انسان به حق از اطاعت شود
. یم روین تسل  م        میبخشد کاهشقدرت باعث خطا برابر در .یشدن شود 

12.494 :10-14 ،30-3

اله  ن  یپاسخگو شهیهم یعشق .  یازهایهمه ن      خوب بود خواهد و بوده ستیبشر
کن  ع  میتصور اله  یسیکه برا  یقدرت برا    یرا فقط دادن مع  یشفا ای ینیتعداد
محدود   یبرا زمان ز   یمدت داد، بشر  یبرا راینشان عشق     تیهمه ساعت، هر در و
خوب  یاله تام   یهمه را .یم نیها کند 

ش  استاد (  نیاطیما ب ) را ب   رونیشر و .   مارانیکرد پ    مورد در داد شفا ن  روانیرا زیاو
بد      دیبا هر ترسو که د     یگفت و خود از ب  زندیریم رونیب گرانیرا شفا  مارانیو را
ب.         دهندیم خداوند باشد، خدا فرمان تحت انسان گاه طر   مارانیهر از انسان قیرا

 . حق   داد خواهد ب  قتیشفا پ    نیقیهمان  هاکنون قرن نوزده م  شیکه داد، یانجام
ب    از را .یم نیخطا برد 

13.368 :14-19

حق  یوقت ا    میدار مانیا شتریب یهست قتیبه خطا، به ب   مانیتا روح از شتریبه
ا  زندگ  مانیماده، ا   شتریب یبه مردن، ب   مانیاز خدا آنگاه    شتریبه است، انسان از

. ینم یفرضماد  چیه شفا     شود ما مانع ب   ضیمر یتواند از .نیو خطا   بردن
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10
صفحه

جوال  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،3  یماه
خداوند – موضوع

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 xشخصی 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
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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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