
صفحه 1 2022 ،1 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
خداوند- موضوع

.2022، 1 هییکشنبه ، ژانو

خداوند — موضوع

2، 1: 17 شیدایپ متن طالیی:

 خود و تو خواهم بست."نی من راه برو و کامل باش و من عهد خود را بشی"من خداوند متعال هستم. پ

14، 8، 12، 10: 51زبور پاسخگو خواندن:
19: 11الیحزق          

28، 27، 26: 36  الیحزق               

 کن.دی درست را در من تجدی. و روحنیافری پاک بی در من دلایخدا10

 کن.تی نجات خود را به من بازگردان و با روح آزادت مرا حمایشاد12

 ببخش.ی و خوشی شاددنیمرا به شن8

 نجات من، و زبان من عدالت تو را بلند خواهد خواند.ی خدای خدا، ایا14

 را در درون شما قرار خواهم داد.یدیمن روح جد19
 در شما خواهم نهاد.ی به شما خواهم داد و روح تازه ای قلب تازه انیهمچن26

 خواهم کرد.ری خود سضیروح خود را در درون تو خواهم نهاد و تو را در فرا27
 شما خواهم بود.ی بود و من خدادیو شما قوم من خواه28

 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 2 2022 ،1 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
خداوند – موضوع

د درس خطبه

کتاب مقدس

 )با خدا(26: 19 یمت.1

 ممکن است.زی... با خدا همه چ 26

14(، نی )بب13، 11، 10؛(، به  )8-1: 3خروج .2

 برد و به کوهابانی را نگاه داشت و گله را به پشت بانی کاهن مدترو،ی گله پدرشوهر خود یموس1
.دی رسبی حوریعنیخدا، 

 بوته در آتشنکی و استی بوته بر او ظاهر شد و او نگرانیو فرشته خداوند در شعله آتش از م2
سوخت و بوته نابود نشد.

 که چرا بوته نسوخته است.نمی بی منظره بزرگ را منی گردم و ای گفت: من اکنون بر میو موس3

،ی بوته صدا زد و گفت: موسانی برگشت، خدا او را از مدنی دی که برادیو چون خداوند د4
 هستم.نجای. و او گفت: ایموس

ی استادهی که بر آن ای مکانرای درآور، زتی را از پاهاتی نشو، کفشهاکی نزدنجایو گفت: به ا5
 مقدس است.نیزم

ی هستم. و موسعقوبی ی اسحاق و خدای خدام،ی ابراهی پدرت، خدایبه عالوه گفت: من خدا6
 به خدا نگاه کند.دی ترسی مرایصورت خود را پنهان کرد. ز

 را به سببشانی اادی و فرده ام،ی قوم خود را که در مصر هستند، دبتیخداوند گفت: من مص7
 دانم.ی من غم و اندوه آنها را مرای. زده امی شنفه شانیصاحبان وظ

 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 3 2022 ،1 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
خداوند- موضوع

ینی به سرزمنی بخشم و آنها را از آن سرزمیی رهاانیو من فرود آمدم تا آنها را از دست مصر8
.اورمی است، بی و عسل جارری که شینی و بزرگ، به سرزمکوین

رونی را از مصر بلی اسرائی فرستم تا قوم من بنی و من تو را نزد فرعون مایپس اکنون ب10
.یاوریب

اورم؟ی برونی را از مصر بلی اسرائی که نزد فرعون بروم و بنستمی به خدا گفت: من کیو موس11
 پدران شما مرا نزد شما فرستادهی و به آنها خواهم گفت: خدامیای بلی اسرائی نزد بنی وقتنکیا13

م؟ی به آنها چه بگوست؟یاست. و به من خواهند گفت: نام او چ

 من هستمدیی بگونی چنلی اسرائی گفت: من همان هستم که هستم و او گفت: به بنیو خدا به موس14
مرا نزد شما فرستاده است.

2: 19 انیالو.3

ی خداهوهی من رای بود زدی بگو: مقدس خواهشانی سخن بگو و به الی اسرائیبا تمام جماعت بن2
شما قدوس هستم.

(دی )آنها نبا19 شدن(، دی )ناام17، 10 )کلمه( - 4 به(، ای )ارم1: 1 ایارم.4
...ایسخنان ارم1

کالم خداوند بر من نازل شد و گفت: ...4

 تو راییای برونی از آن که از رحم بشی تو را در شکم شکل دهم، تو را شناختم و پنکهیقبل از ا5
 قرار دادم.یامبری امت ها پی کردم و تو را براسیتقد

 کودک هستم.کی من رای توانم صحبت کنم، زی من نمنک،یسپس گفتم: آه، خداوندا! ا6

 رفت و هری فرستم خواهی متی به هر آنچه برارایاما خداوند به من گفت: نگو من بچه هستم، ز7
چه به تو امر کنم بگو.

 من با تو هستم تا تو را نجات دهم.دی گوی خداوند مرای نترس زشانیاز چهره ا8

 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 4 2022 ،1 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
خداوند – موضوع

 مننکیسپس خداوند دست خود را دراز کرد و دهان من را لمس کرد. و خداوند به من گفت: ا9
سخنان خود را در دهان تو گذاشتم.

 وی کنرانی و وی کن کنشهی من امروز تو را بر قوم ها و بر مملکت ها قرار دادم تا رن،یبب10
.ی و بکاری و بنا کنیاندازی و بی کنرانیو

 مباش…دی کنم به آنها بگو: ناامی و هر چه به تو امر مزیپس کمر خود را ببند و برخ17

 که من با تو هستم تا تو را نجات دهم.دی گوی خداوند مرای نخواهند شد. زرهی…آنها بر تو چ19

17، 16: 3 یمت.5

 او گشوده شد، وی آسمان به رونک،ی آمد و ارونی از آب بدرنگی  بافت،ی دی چون تعم،یسیو ع16
.دیتابی  و بر او مشدی  نازل می که مانند کبوتردیروح خدا را د

 است پسر محبوب من که از او خشنود هستم.نی: ادیگوی  از آسمان که میی صدانکیو ا17

17-13: 16 یمت.6

 کهندی گوی: »مردم مدی آمد، از شاگردان خود پرسیپیلی فهیصری به سواحل قیسی که عیهنگام13
ستم؟یمن پسر انسان ک

.امبرانی از پیکی ای ا،ی ارمگران،ی. و دی دهنده هستدی تعمییحی که تو ندی گوی میو گفتند: برخ14

ستم؟ی که من کدیی گویاو به آنها گفت، اما شما م15

.ی زنده هستی پسر خداحیو شمعون پطرس پاسخ داد و گفت: تو مس16

 گوشت و خون آن را بر تورای زونا،ی شمعون باری در جواب او گفت: »خوشا به حال تو ایسیع17
آشکار نکرده است، بلکه پدر من که در آسمان است.

 )به ؟(37، 36: 13 یوحنا.7
ی به او پاسخ داد: هرجا که من میسی ع؟ی رویشمعون پطرس به او گفت: »خداوندا، کجا م36

 کرد.ی خواهبی اما پس از آن مرا تعق،ی کنیروی از من پی توانیروم، اکنون نم

 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 ،1 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
خداوند- موضوع

 کنم؟یروی توانم از تو پیپطرس به او گفت: خداوندا، چرا اکنون نم37

7 )من خواهم( 3، 1: 14 یوحنا.8

.دیاوری بمانی ازی به من ند،ی دارمانیدلتان مضطرب نشود: به خدا ا1

 آنجازی که من هستم، شما نیی. تا جارفتیمن دوباره خواهم آمد و شما را نزد خود خواهم پذ3
.دیباش

.دی دانی و راه را مدی دانی روم شما میو به کجا م4

م؟ی راه را بشناسمی توانی. و چگونه می روی به کجا ممی دانیتوماس به او گفت: خداوندا، ما نم5

.دی آی من نزد پدر نملهی کس جز به وسچیه  هستمی و زندگقتی به او گفت: من راه و حقیسیع6

.دینی بی و مدی شناسی پس او را منی و از ادی شناختی مزی پدرم را ندی باد،ی شناختیاگر مرا م7

20، 19: 28 یمت.9

.دی دهدی و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمدی دهمی و همه امتها را تعلدیپس برو19

انی تا پاشهی من همنکی کنند و اتی که همه آنچه را که به شما امر کرده ام رعادی دهمیبه آنها تعل20
نیجهان با شما هستم. آم

علم و بهداشت

1.587 :5-8

. اصل؛ ذهن؛ روح؛ روح؛ی و دوستدار و ابدمی و فاعل و حکنایخداوند. من بزرگ هستم؛ دانا و ب
 عشق؛ تمام مواد؛ هوشقت؛ی حق؛یزندگ

 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 ،1 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
خداوند – موضوع

8 )مرد( - 32(، دی گوی )م31، .(1)به  31: 2.252

:دی گویروح م

ی من برای کند، زی را منعکس متی نهای است مثل من است. او درک بی که حواسش روحانیآدم
 من خدا هستم.رای همه از آن من است، زر،ی تقدس، کمال وجود، شکوه زوال ناپذییبای هستم. زتینها

 ورمیگی  هستم. من تمام سعادت را در بر مقتی من حقرای دهم، زی را به انسان میمن جاودانگ
 هستم. منی من زندگرای زان،ی دهم، بدون آغاز و بدون پای می من عشق هستم. من زندگرای زبخشم،ی م

 من همان هستم کهرای من ذهن هستم. من جوهر همه هستم، زرای دهم، زی را مزیبرتر هستم و همه چ
هستم.

26 )خداوند( - 25، 18( - دانی )جاو9، 1-8: 3.336

 هوشری شود. هوش هرگز به غی است. ذهن هرگز وارد محدود نمتی نهای بایذهن همان من هستم 
 بهری به زمان و نه فناناپذی شود، نامحدود به محدود، ابدی هرگز وارد شر نمری رسد. خی ماده نمای

ی مکس منعتی نهای کوچک تا بتینهای از بی معنوتی در تمام فردتی فردای ی الهیگوی. ایریفناپذ
شود.

 و انسان،ی ذهن نامتناهی نامتناهانی بی خداوند بوده و هست، حتدهی اای ری تصوری فناناپذانسان
 بوده است، خدا. اما ذهنی در ذهن ابدشهی همی و همزاد است. او برایستیجاودانه با آن ذهن همز

 انسانتی شود. شعور و فردی تواند در انسان باشد، بلکه توسط انسان منعکس می هرگز نمینامتناه
 و عشق است. انسانقتی حق،ی بازتاب خداوند است. آنها تراوشات او هستند که زندگیروحان

 است.ی و ابدی روحانشهی نبوده و نبوده، بلکه همیجاودانه ماد

 هماهنگ و جاودانه هستند.ر،ی ناپذیی انسان، و انسان به مثابه خدا، جدای اصل الهخدا،

4.286 :9-30

قت،ی حق،ی زندگح،ی من" مسلهی مگر به وسدی آی[ نمی هستی کس نزد پدر ]اصل الهچیاستاد گفت: "ه
 از اول تا،یسی ع،ی مرد اصلنی توسط ای جسمانتی: "من راه هستم." علدی گوی محی مسرایعشق. ز

 کند وی مجادی است ای را که واقعیزی عشق، هر چ،ی دانست که اصل الهیآخر کنار گذاشته شد. او م
بر آن حاکم است.

 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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 را که اوییزهای خدا است. کتاب مقدس همه چی "خوب" براگر،ی زبان دستی و بیدر زبان ساکسون
 خوب استی جهان معنونی. بنابرادهی - از نظر اصول و اکندی  است، مانند خودش خوب اعالم مدهیآفر

 کند.یو خدا را آنگونه که هست منعکس م

 است. افكار مادى و مادى، انسانى و متضمن خطا هستند واتی است، جوهر و حی خدا کامل و ابدافکار
. آنها فقطستندی مخلوقات روح نی و مادیچون خدا روح تنها علت است، فاقد علت الهى است. پس ماد

ی هاتیفی فرض کا جاودانه هستند، اگرچه )بقتی حقی هستند. افکار گذرا پادپای و ابدی از روحانیتقلب
 کند.ی خطا گفتن، دروغ، خود را نابود منی: "من راستم". اما با ادی بگودی بازیمتضاد( خطا ن

5.136 :1-2 ،5-6 ،11-14 ،29-11

 حفظحی شفابخش مسی معنوی خود را بر مبناتی کرد و مأمورسی خود را تأسیسای کلیسیع
 جدا از خدا نداشت.ی هوش، عمل و زندگچی هیکرد. ... او ادعا

ای ی: چه کسیعنی" ستم؟ی که من پسر انسان کندی گوی به شاگردان خود متوسل شد: "مردم ماو
 شود؟ی شناخته ممارانی بی ها و شفای با دفع بدبی ترتنی که به استیچ

 کردند، اما همه آنچه را که او گفت و کرد، درکری دستگگرانی استاد خود را بهتر از دشاگردان
ی هستقتی و نشان دادن حقمی صبورانه در تعلیسی کردند. عی از او سؤال نمنقدرینکردند، وگرنه ا

ی مرونی دهد، شر را بی را شفا ممارانی که بدندی را دقتی قدرت حقنیاصرار کرد. شاگردان او ا
ی توسط آنها از لحاظ معنوی حتزی کار شگفت انگنی اتی کند. اما نهایکند، مردگان را زنده م

ستاد،ی که معلم پاکشان در برابر آنها ای پس از مصلوب شدن، زماننکهی داده نشد، تا اصیتشخ
 مرگ و قبر.،یماری گناه، ب،یماری بروزیپ

 مجدد بهقی تحقنی هستم؟" ای که من کدیی گوی درک شدن، تکرار کرد: "اما شما می در آرزواستاد
 مرموز است؟ی افکار عمومی است که برای قادر به انجام کاری چه کسای ی بود: چه کسی معننیا

6.137 :16-21

 کرد: "توانی را بی بزرگقتی خود به برادرانش پاسخ داد و پاسخ او حقیشگیشمعون با جسارت هم
 روح. ازح،ی مس،ی است که تو اعالم کرده ایزی همان چحی: مسیعنی!" ی زنده هستی پسر خداح،یمس

 دارد.ی ذهنی و عشق، که شفا،ی زندگقت،یخدا، از حق

7.138 :6-15

 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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 ومارانی شفادهنده ب،ی انسانتی و عشق، و نه شخصقتی حق،ی الهی آشکار شد که زندگتری پیاکنون برا
 خودی درمان هایسی ع،ی معنوی اساس علمنی. بر ای استوار در قلمرو هماهنگی اهی است، پایسنگ

 نههای ماری داد. او نشان داد که بحی توضد،ی رسی معجزه آسا به نظر می افراد خارجیرا که برا
شوند،ی  رانده مرونی بهداشت، بیله ی و نه به وسیی مواد دارویله ی بودن، نه به وسی جسمانیله یبه وس

 بودیادی روح بنی. برترشوندی  دفع مزند،ی  مرونی را بی ذهن فانی که خطاها،یبلکه توسط روح االه
 بر آن بنا کرد.یسیکه ع

8.333 :19-31

 - بازتاب،ی روحاندهی به عنوان اح،ی مست،یحیدر طول همه نسل ها، چه قبل و چه بعد از دوران مس
م،ی آمده است. ابراهقتی حقح،ی مسرشی پذی همه آماده ها برای براضی از قدرت و فیخدا، - با مقدار

،ی در ذات الهرا نندگانی بنی که ادندی را دحی مسای حی از مسی باشکوهی نماهاای و انبی موسعقوب،ی
ری ناپذیی خدا جدا،ی از اصل الهشهی بود، و همحی مسای ده،ی ا،ی الهری داد. تصودیجوهر عشق تعم

 باشد، منمی ابراهنکهی خود اشاره کرد: "قبل از ای روحانتی وحدت هونی به ایسیخواهد بود. ع
ی ها متی همه هوشامل" "پدر من از من بزرگتر است." روح واحد می هستیکیهستم." "من و پدرم 

شود.

9.70 :7-9

نی کند. در ای شده، خدا را منعکس مدهی خدا آفرهی که شبی بلکه انسان روحانست،یانسان هرگز خدا ن
.رندی ناپذیی و پدر جداگوی ا،یبازتاب علم

10.17 :14-15

نامتناه  رایز زندگ     یخدا همه قدرت، همه .قت،یحق ،یاست، همه      و همه، بر عشق،

وظایف روزانه
توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

 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 ،1 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
خداوند- موضوع

"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!

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،4

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.
باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره

، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خالص شوند.

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،1

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.

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،6

_____________________

 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.


