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ژوئن    ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،5ماه
است     - موضوع خالق و علت تنها خداوند

ژوئن    ماه ، .2022، 5  یکشنبه

است      — موضوع خالق و علت تنها خداوند

: طالیی  17: 32 ایارم متن

 ! ا"  خداوندا زم   نکیآه و ن   نیآسمان به بازو  یدیآفر متیعظ یرویرا دراز   یو را خود
ه  یکرد ن   یبرا زیچ چیو سخت ."ستیتو

: خواندن  6، 5، 3-1: 121زبور پاسخگو
5، 3: 148زبور 

سو   1 به را .یچشمانم آنجاست         از من کمک کرد، خواهم بلند تپهها
زم         2 و آسمان که است خداوند جانب از من آفر  نیکمک .دیرا
پا     3 که داد نخواهد اجازه .یاو بخورد    تکان تو
سا    5 خداوند توست، نگهبان .هیخداوند توست      راست دست بر تو
خورش 6 .دینه شب             در ماه نه و زد خواهد ضربه تو به روز در
ستا     دیخورش یا3 را او ماه، ستا     یا د،یکن شیو را او نور، .دیکن شیستارگان

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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ستا   5 را خداوند ز  شینام آفر     رایکنند و کرد امر .دهیاو شدند 

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
ها   .1 المثل 20، 19: 3ضرب

زم   19 حکمت با بن  نیخداوند .      انیرا کرده   استوار را آسمانها عقل با است نهاده
است.

م     20 فرو اعماق او علم م      شکندی����به فرو را شبنم ابرها .زندیریو

4، 3، 1: 25 اهیسعی.2

خدا   یا1 تو هست  یخداوند، ستا.    یمن را تو را      شیمن تو نام و کرد خواهم
. شیستا ز   کرد کارها  رایخواهم انگ  یتو داد  یزیشگفت تو حینصا. یانجام

وفادار   گذشته راست  یاز .یو است 
ن  3 قومها       رومندیپسقوم شهر داد، خواهند جالل را تو   یتو از وحشتناک

ترس  .دیخواهند
برا  رایز4 بود  رانیفق یتو برا  ،یقوت مص  ازمندانین یو ما  بتیدر از یا هیاو،

سا   و بود   یا هیطوفان، گرما طوفان      ،یاز مانند وحشتناکان انفجار که یآنگاه
د  .واریبه است 

( 16، 8: 55زبور .3 ( ، 22، 17من

تسر       8 را باد طوفان و طوفان از .عیفرار کرد   خواهم
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16. داد           خواهد نجات مرا خداوند و خواند؛ خواهم را خدا من
صدا          17 با و کرد خواهم دعا ظهر و صبح و گر  یشام او    هیبلند و کرد خواهم

شن   یصدا خواهد .دیمرا
ب     22 خداوند بر را خود حما    و فکن،یبار را تو .   تیاو اجازه   هرگز او کرد خواهد

. بخورد      تکان عادل که داد نخواهد

:( 8، 5: 14خروج .4 ( )  ( ، به او 31، 30، 27، 26، 23-21، 13، 10و

بر               5 خادمانش و فرعون دل و کردند فرار مردم که دادند خبر مصر پادشاه به و
  : چن     چرا گفتند و شد قوم اسرائ  میکرد نیضد رها     لیکه خود خدمت از را

م؟یکرد
بن   . . .8 او تعق  لیاسرائ یو :بیرا کرد 

نزد   10 فرعون چون بن  کیو ا       لیاسرائیشد، و کردند بلند را خود نک،یچشمان
کش     انیمصر لشکر آنان دنبال فر   لیاسرائیبن و .دندیبه خداوند .ادینزد زدند 

برا         خداوند،13 داد، خواهد نشان شما به امروز او امروز   یانیمصر یکه شما که
م   را نخواه   شهیهم یبرا گرید .دینیب یآنها را .دید دیآنها

موس 21 در     یو بر را خود .        ایدست شد   باد با شب آن تمام خداوند و کرد دیدراز
در      ایدر یشرق و برگرداند عقب به تقس      ایرا آبها و کرد خشک .میرا شد 

بن 22 زم  لیاسرائیو م   نیبر به برا    ایدر انیخشک آبها و یوارید شانیا یرفتند
ا       چپ و راست سمت در .شانیبود

مصر 23 اسبها  انیو ارابهها   یهمه و تعق     یفرعون را سوارانش و کردند بیاو
در    وسط به .ایو رفتند 
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موس   26 به خداوند :    یو در  بر را دستت کن،  ایگفت بر    دراز دوباره آبها تا
ها  بر د،یایب انیمصر .شانیارابه سوارانشان   و

موس 27 در     یو بر را خود در       ایدست شد صبح چون و کرد خود   ایدراز قوت به
مصر.   و گر  هیعل انیبازگشت مصر.   ختندیآن خداوند م   انیو در ایدر انیرا

. کرد  سرنگون
اسرائ     بیترت نیبد30 روز آن در مصر    لیخداوند دست از . انیرا و   داد نجات

مصر  لیاسرائ در    یمردگان ساحل در .دید ایرا
اسرائ 31 بزرگ   لیو کار مصر     یآن بر خداوند که د   انیرا داد از   د،یانجام قوم و

ترس  موس       دندیخداوند او بنده و خداوند به .مانیا یو آوردند 

( - 28، 24، 23: 107زبور .5 30آنها )
کشت   23 با که در  یآنها م  ایبه آبها   ندیآ یفرود در م   یو تجارت .یبزرگ کنند 
شگفت   یکارها نهایا24 و م     یها یخداوند اعماق در را .نندیب یاو

مص...   28 در فر    بتیآنها خداوند نزد مص       یم ادیخود از را آنها او و بتیزنند
م  شانیها .ینجات دهد 

م    29 آرام را طوفان طور   یاو به .یکند، هستند      ساکن آن امواج که
ا  30 از م     نیپس خوشحال هستند ساکت .     یکه پناهگاه  به را آنها پس شوند

م   نظرشان .یمورد آورد 

27-23، 18: 8 یمت.6

د     یادیز تیجمع یسیع یوقت18 اطرافخود در سو     د،یرا به که داد یدستور
.گرید بروند 

کشت   23 سوار چون .یو رفتند       او دنبال به شاگردانش شد،
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ا 24 بزرگ  نکیو در  یطوفان طور   ایدر به کشت  یبرخاست، امواج  یکه را
. بود      خواب او اما بود، پوشانده

ب       25 را او و آمدند او نزد :    داریشاگردانش نجات    را ما خداوندا، گفتند و کردند
بده.

26 : ا    گفت آنها به ا  یو م  مانان،یکم و     د؟یترس یچرا بادها و برخاست سپس
.   ایدر ز    آرامش و کرد سرزنش بود  یادیرا برقرار

26 : ا      گفتند و کردند تعجب مردم آدم  نیاما در     یچه و بادها که او   ایاست از هم
م  .یاطاعت کنند 

3-1: 32 اهیسعی.7

پادشاه   یپادشاه نک،یا 1 عدالت ام    یبه و کرد، داور  رانیخواهد حکومت یبه
. کرد  خواهند

پنهان      2 و باد پناهگاه مانند انسان .  یو رودخانه     مانند بود خواهد طوفان از
در   یها سا    کیآب مانند خشک، ا  هیمکان در   یصخره نیسرزم کیبزرگ

خسته.
ب   3 چشمان شن        نندگانیو خواهد گوششنوندگان و شد نخواهد .دیتار

،( به  )5: 37 ایوب.8 ،( به  )14، 10-12، 6، (ستادنیا )14،

صدا  5 با انگ     یخدا شگفت طرز به م    یزیخود برق و . یرعد کارها  یبزرگ یکند
م  دهد، یانجام

م    رایز6 برف به رو:  دیگو یاو . نیزم یتو هم  به     نطوریباش و کوچک باران به
عظ  .یروین میباران او 

خدا   10 دم م  یزدگ خیبه م       یداده تنگ ها آب وسعت و .یشود شود 
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آب  نیهمچن11 غل  یاریبا م   ظیابر خسته :     یرا پراکنده  را خود درخشان ابر کند
.یم کند 

نص  12 با م    یحتهایو اطراف به بر         چرخد،یاو دهد فرمان آنها به او چه هر تا
رو  یرو .نیزم یجهان دهند   انجام

بشنو  نیا14 شو …  د،یرا کارها  دیساکت انگ  یو نظر    زیشگفت در را خدا
.دیریبگ

13: 4اموس ع.9

م     نکیا رایز 13 را کوهها که م    سازدیآن را بادها م    ندیآفریو انسان به که دیگویو
فکر  تار    کند،یم یچه را صبح بلند   کندیم کیکه بر م  نیزم یهایو زند،یقدم

خدا  .وت،یصبا یخداوند، اوست 

بهداشت   و علم
1.583 :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

2.275 :10-24

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 خ  ست،ین یریخ چیه. ستین یاله یجز م    یریاما عطا خدا یکه
کند.
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معنو     ،یاله عهیمابعدالطب درک به که نشان      یهمانطور وضوح به است، شده نازل
دانا              یم حضور، جا همه مطلق، قادر خدا، ذهن، و است، ذهن همه که مطلق، یدهد
.  یعنی ا        از است علم همه حضور، همه قدرت، واقع    نیهمه در همه یتجل تیرو

. هستند  ذهن
3.209 :5-8 ،10-11

ه�مه    ب�
ر ک�ه ، ه�ن� ه�مه    یبرتر شیشکلها یذ� ب�
ر و م   یذارذ حکومت دیخورش کند،یآنها
ح   یشههایاند ینظامها یمرکز آفر    اتیخودشاست، همه نور نشیو

اله.      ذهن خراجدار انسان و .یگستردهاش است 

هوش    جهان بدون ذهن، م        یبدون نگه خود چنگ در را بادها م   یکه فرو یدارد،
.زدیر

4.597 :27-30

چ.   آن حکا  یزیباد روحان       تیکه حکومت حرکات و مطلقه قدرت که   یاز دارد خدا
چ  م    زیهمه بر در فان   ب؛یتخر. ردیگ یرا احساسات یخشم؛
5.192 :17-26 ،11-16

اخالق  معنو  یقدرت م      "      یو نگه خود مشت در را باد که است روح به یمتعلق
ا."   و هماهنگ     نیدارد و علم با .    یهمخوان یآموزش نم  شما علم، در یدارد

باش     یقدرت دیتوان داشته خداوند مقابل حواسف   دیدر شهادت  دیبا یکیزیو از
. نیدروغ تأث    بکشند دست خوب   ریخود به وزن  یبستگ یشما در  اردد یبه که

م   درست م   یخوب. دیانداز یترازو انجام م   دیده یکه تجسم تنها دیکن یو
دست   قابل م    یابیقدرت شما به .   یرا ن  قدرت شر تمسخر کی نیا. ستیدهد

وقت       چند هر که است خ    کباریقدرت خود ضعف م    یم انتیبه سقوط و یکند
نم     بلند هرگز و .یکند شود 

ماد  کیخطاکار  قدرت نه      یروین کیاست،  یباور و اراده زاده کور، نادرست
فان    ذهن از فناناپذ   یخرد، نه مروار  نیا. ریو بلعنده،     دیآب شعله است، دراز سر

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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          . شر   خودخواه، چه هر است، طوفان و برق و رعد است ر،ینفسطوفان
. است    ناپاک و نادرست

6.293 :21-31

ب  چیه فان   یا هودهیخشم ذهن و   -       یدر رعد موج، باد، زلزله، در که ندارد وجود
وحش   آتش، ا  -  یم انیب واناتیح یگریبرق، و خود    نیشود ذهن اصطالح به

.  یم رانیو ش  مظاهر اله   یطانیشود عدل م   یکه جعل مقدس    یرا کتاب در کند،
 » نام»  خداوند .     یم دهیغضب و  خود آنها واقع، در را  ایخطا  یرانگریشود ماده

م  ماده       ینشان مقابل نقطه به و ماندگار   یعنیدهند و م   یقوت اشاره .یروح کنند 
مس  برتر  قتیحق یحیعلم هماهنگ  یو خ  تیکل ،یجهان یآن، وجود   ریخدا، عدم و

م    آشکار را .یشر کند 

7.97 :5- ) 13در )

ب    خطا چه شب  قتیحق شتریهر خود        یساز هیرا ذات به ماده اصطالح به و کند
فان  یعنی عنوان       یذهن به خطا باشد، داشته م    کیشباهت تر ناتوان .یباور شود 

شد        برق و رعد بشر، اعتقاد اساس جر   دیبر و اما  عیسر یکیالکتر انیاست است،
مس   علم د   یکیپرواز  تیحیدر ضربه خواه  یب یگریو .   دضرر ماده  چه هر بود

ن  رانگرتریو ب  یستیشود، زمان    انینما شتریآن تا شد، به     یخواهد توهم در ماده که
فان  برا    یاوج و برسد .دیناپد شهیهم یخود شود 

7( - قتیحق )1: 8.183

چ  قتیحق برا  زیهمه م   یرا ممکن .    یروح قوان  اصطالح به اما روح  نیسازد ماده،
ب  قوان     یم دهیفا یرا از اطاعت و م  یماد نیکند، بنابرا  یرا اساس  نیطلبد، از
م     یخدا دور واحد قانونگذار .  یواحد، ا  تصور قوان  نکهیشود نیخداوند

تشک  یناهماهنگ .  یم لیرا ه    اختالفات است اشتباه ا  چیدهد طب  یپشتوانه عتیاز
بس      یاله عتیشر ای آن برعکس چند هر .اریندارند، شود   گفته

،(  یسیع )21-26: 9.134 ( - 27به شده )  8ساکت

واقع  مس   یلوگوس علم طب   یحیآشکارا قانون اختالف   یهماهنگ یعیاست، بر که
م  ا  -   یغلبه به نه ا  لیدل نیکند طب   نیکه ماوراء طب  ای یعیعلم و  یعیماقبل است،
ا   به اله    لیدل نینه نقضقانون ا    یکه به بلکه تغ   لیدل نیاست، قانون ریناپذ رییکه

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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خ  خاموشک ...    یسیع. ریخداست، را رو    مارانیب رد،طوفان داد، شفا راه  یرا آب
برا.  برتر   یرفت به معنو  یاعتقاد ماد   یقدرت مقاومت اله  یبر وجود یحجت
دارد.

م     معجزه برآورده را خدا نم       یقانون نقض را قانون آن اما . یکند، ا  تیواقع نیکند
م          نظر به معجزه خود از مرموزتر حاضر حال : "یدر    . ا  سرود سرا مزمور یرسد

رنج  ا،یدر گر  یدیچه شد    یا ؟یختیکه رانده که قوچ     یا ؟یاردن مانند که ها کوه
ا  یدیپر ها  یو ا     یتپه ها؟ بره مانند زم  ن،یزم یکوچک .  نیبر خداوند،  حضور بلرز

خدا   حضور ه.«  عقوبی یدر اول    ینم جادیا ینظم یب چیمعجزه نظم بلکه هیکند،
م   آشکار تغ     یرا قانون علم و ا   ریرناپذییکند را .یم جادیخدا کند 

10.240 :1-9

طب  عتیطب اله   یمعنو ،یعیقانون عشق م   یو صدا انسان    یرا باور اما کند،
تفس   عتیطب نادرست .  یم ریرا قطب  مناطق گرمس  ،یکند ،یآفتاب یریمناطق

بادها  یبادها کر،یغولپ یتپهها گلها  یدرهها ،یقو یبالدار، و  یسرسبز، جشن،
م      یبهشتها اشاره ذهن به همه منعکسم   یهوشمعنو  کنند،یباشکوه، .کنندیکه

ه  ونیحوار . تیالوه فیروگلیگل خورش  س  دهایهستند ها  اراتیو یبزرگ یدرس
.     یم ز  را شب ها ستاره طب      یم بایدهند طور به جزوه و م    یعیکنند نور سمت یبه

چرخد.
11.143 :26-31

ه      و است بزرگ خالق ن  یقدرت چیذهن م     ییرویجز نشأت ذهن از ردیگ یکه
      . زمان  نظر از ابتدا ذهن اگر ندارد ابتدا       یوجود و است، بالقوه ابتدا است، بوده

فرمانروا       دیبا شرافت، پسجالل، باشد، ابد برا    ییتا را قدرت به شهیهم یو
بده      ذهن به مقدسش نام .دیخاطر

روزانه  وظایف
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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 uشخصی 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

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 
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