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یکشنبه  ،آوریل .2021 ، 4
موضوع — غیر واقعی
متن طالیی : :کتاب مکاشفه 19:6
"و من به عنوان صدای بسیاری از مردم  ،و به عنوان صدای بسیاری از آب ها  ،و به
عنوان صدای رعد و برق شدید  ،گفتم  ،آللويا  ،زیرا خداوند خداوند قادر مطلق
سلطنت می کند  ،شنیدم".

پاسخگو خواندن:
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کتاب مکاشفه 16 - 19:11

و دیدم که بهشت گشوده شده است  ،و یک اسب سفید است .و کسی که بر
او نشسته بود مومن و راست نامیده می شد  ،و به درستی قضاوت می کند
و جنگ می کند.
چشمانش مانند شعله آتش بود و روی سرش تاج های زیادی بود .و او
یک اسم نوشته بود  ،که هیچ کس نمی دانست  ،اما او خودش.
و او جامه ای آغشته به خون پوشید :و نام او کالم خدا خوانده می شود.
و لشكرانی كه در آسمان بودند  ،او را بر اسبهای سفید  ،پیراهن مرغوب ،
سفید و تمیز پوشاندند.

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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و از دهان او شمشیری تیز بیرون می آید تا با آن ملتها را بکوبد و آنها با
میله ای از آهن بر آنها حکومت کند و شراب شرارت و خشم خدای متعال را
قدم بگذارد.
و او بر روی لباس و ران خود نامی نوشته است  ،پادشاه پادشاهان  ،و
خداوند ارباب.

د درس خطبه
کتاب مقدس
اشعیا 5 - 40:1
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.2

خدای شما می گوید  ،شما راحت باشید  ،مردم من را آرام کنید.
با آرامش به اورشلیم صحبت کنید  ،و او را فریاد کنید که جنگ او به پایان
رسیده است  ،و گناه او بخشیده شده است  ،زیرا او به خاطر تمام گناهان
خود  ،از دست خداوند دو برابر شده است.
صدای کسی که در بیابان فریاد می زند  ،راه خداوند را آماده کنید  ،در
صحرا مستقی ً
ما راهی برای خدای ما قرار دهید.
هر دره مرتفع خواهد شد  ،و هر کوه و تپه کمرنگ خواهد شد  ،و کج و
راست ها صاف و مکان های ناهموار صاف می شوند.
و جالل خداوند آشکار خواهد شد و همه انسانها آن را با هم خواهند دید ،
زیرا دهان خداوند آن را گفته است.
لوقا 21 - 4:14

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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عیسی با قدرت روح به جلیل بازگشت و شهرت او را در سراسر مناطق
اطراف به وجود آورد.
و در کنیسه های آنها تعلیم می داد و از همه تجلیل می شد.
و او به ناصره  ،جایی که بزرگ شده بود  ،آمد و طبق رسم خود  ،روز شنبه
به کنیسه رفت و برای خواندن برخاست.
و كتاب اشعيا نبي را به او تحويل دادند .وقتی کتاب را باز کرد  ،مکانی را
که در آن نوشته شده بود پیدا کرد ،
روح خداوند بر من است  ،زیرا او مرا مسح کرده است تا انجیل را به
فقیران تبلیغ کنم .او مرا برای شفای قلبهای شکسته  ،موعظه نجات اسیران
و بهبود بینایی برای نابینایان فرستاده است تا کبودی ها را آزاد کنم ،
برای تبلیغ سال قابل قبول پروردگار.
و او کتاب را بست  ،و آن را دوباره به وزیر داد  ،و نشست .چشمان همه
کنیسه ها به او دوخته شد.

 21و او شروع به گفتن به آنها کرد  ،امروز این کتاب مقدس در گوش شما تحقق
یافته است.
لوقا ( 42 ،8:41به  1st۔) 55 - 49 ،

.3
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پس  ،مردی به نام یایروس آمد  ،و او حاکم کنیسه بود :و نزد عیسی افتاد و
از او التماس کرد که به خانه او بیاید:
زیرا او تنها یك دختر دوازده ساله داشت و او در حال مرگ بود.
در حالی که او هنوز صحبت می کرد  ،شخصی از طرف حاکم خانه کنیسه
آمد و به او گفت :دخترت مرده است .استاد را ناراحت نکنید

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.

درس کتاب مقدس برای یکشنبه  ،آوریل 2021 4
موضوع – غیر واقعی

50

51

52

53

54

4
صفحه

اما وقتی عیسی این را شنید  ،به او جواب داد  ،گفت :نترس  ،فقط ایمان
بیاور  ،و او کامل خواهد شد.
وقتی وارد خانه شد  ،به هیچ کس اجازه نداد که به خانه برود  ،جز پیتر ،
جیمز  ،جان و پدر و مادر دوشیزه.
همه گریستند و از او ناله کردند :اما او گفت :گریه نکن .او نمرده است  ،اما
خوابیده است.
و آنها می دانستند که او مرده است و او را مورد تمسخر قرار دادند.
همه را بیرون آورد و دست او را گرفت و صدا زد و گفت :کنیز  ،برخیز.

 55روح او دوباره آمد  ،و او بالفاصله برخاست :و او دستور داد تا به او گوشت
بدهد.
.4
1

2

لوقا 2 ،22:1
اکنون جشن نان فطیر نزدیک شد که عید فصح نامیده می شود.
و کاهنان و کاتبان به دنبال این بودند که چگونه او را بکشند .زیرا آنها از
مردم می ترسیدند.
لوقا 47 - 45 ،34 ،33 ،24 ،21 ،20 ،4 – 23:1
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و كل بسياري از آنان برخاستند و او را به پيالطس هدايت كردند.
و آنها شروع به متهم كردن او كردند  ،و گفتند" :ما این شخص را پیدا كردیم
كه ملت را منحرف می كند و از دادن خراج به سزار منع می كند و می گوید
كه او خودش مسیح پادشاه است".
پيالطس از او سال كرد و گفت  ،تو آيا پادشاه يهود هستي؟ و او به او
جواب داد و گفت  ،تو آن را می گویی.

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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سپس پیالطس به کاهنان اعظم و مردم گفت :من هیچ عیبی در این مرد
ندارم.
پیالطس که مایل بود عیسی را آزاد کند  ،دوباره با آنها صحبت کرد.
اما آنها گریه کردند  ،گفتند :او را مصلوب کنید  ،او را مصلوب کنید.
و پیالطس جمله ای را بیان کرد که باید همانطور که الزم بود باشد.
و چون به محلی رسیدند که قلعه نامیده می شود  ،در آنجا او و بدخواهان
را یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ به صلیب کشیدند.
سپس عیسی گفت  ،پدر  ،آنها را ببخش .زیرا آنها نمی دانند چه می كنند.
لباسهای او را از هم جدا کردند و قرعه انداختند.
و خورشید تاریک شد و حجاب معبد در میان آن پاره شد.
وقتی عیسی با صدای بلند گریه کرد  ،گفت :ای پدر  ،من روح خود را به
دست تو تحسین می کنم و پس از این گفته  ،روح را تسلیم کرد.
وقتی که صدیق دید که چه اتفاقی افتاده است  ،خدا را تسبیح گفت و
ً
مطمئنا این یک مرد صالح بود.
گفت ،
مرقس 20 - 17 ،15 – 16:9
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وقتی عیسی اوایل روز اول هفته قیام کرد  ،ابتدا نزد مریم مجدلیه ظاهر
شد که هفت شیطان را از او بیرون انداخته بود.
و او رفت و به آنها که با او بوده اند گفت  ،زیرا آنها عزادار و گریه می کردند.
و آنها وقتی شنیدند که او زنده است و از او دیده شده ایمان نیاوردند.
پس از آن  ،او در حالی که راه می رفتند  ،به شکل دیگری برای دو نفر از آنها
ظاهر شد و به کشور رفت.

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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آنها رفتند و آن را به بقایای باقی مانده گفتند :هیچ كسی به آنها ایمان
نیاورد.
پس از آن  ،هنگام نشستن بر روی یازده  ،به نزد یازده نفر ظاهر شد و با بی
اعتقادی و سخت قلبی آنها را سرزنش كرد  ،زیرا آنها به کسانی كه پس از
قیام او را دیده اند ایمان نمی آورند.
و او به آنها گفت  ،به همه دنیا بروید  ،و انجیل را برای هر موجودی تبلیغ
کنید.
و این نشانه ها پیرو کسانی است که ایمان آورده اند .آنها به نام من شیاطین
را بیرون می کنند .آنها باید به زبانهای جدید صحبت کنند.
آنها مارها را به دست خواهند گرفت .و اگر آنها هر چیز کشنده ای بنوشند ،
ضرری برای آنها نخواهد داشت .آنها دستهای خود را بر روی بیماران می
گذارند و بهبود می یابند.
پس پس از آنکه خداوند با آنها صحبت کرد  ،او را به آسمان بردند و در
دست راست خدا نشستند.
آنها بیرون رفتند و هر جا موعظه می كردند  ،خداوند با آنها كار می كرد و
كالم را با نشانه های بعدی تأیید می كرد .آمین

علم و بهداشت
21 - 76:18 .1
اعتقاد به رنج  ،گناه  ،مردن غیر واقعی است .وقتی علم الهی به طور جهانی درک
شود  ،آنها هیچ قدرتی بر انسان نخواهند داشت  ،زیرا انسان جاودانه است و با
اقتدار الهی زندگی می کند.
این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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29 - 487:27 .2
درک اینکه زندگی خداست  ،روح  ،با تقویت اعتماد ما به واقعیت بی مرگ
زندگی  ،قدرت مطلق و جاودانگی آن  ،روزهای ما را طوالنی می کند.
10 - 30 ،6 – 428:3 .3

زندگی واقعی است و مرگ توهم است .نمایش واقعیت های به روش عیسی
بینش تاریک حس مادی را در هماهنگی و جاودانگی حل می کند.

نویسنده بیماری ارگانیک ناامیدی را التیام بخشیده و با درک خدا به عنوان تنها
زندگی  ،انسانها را به زندگی و سالمتی رسانده است .اعتقاد به اینکه چیزی می
تواند بر زندگی قادر مطلق و ابدی غلبه کند  ،گناه است و این زندگی باید با درک
این که مرگ وجود ندارد  ،و همچنین سایر فضل های روح  ،جلوه گر شود .با این
حال  ،ما باید با نمایش ساده تر کنترل شروع کنیم  ،و هرچه زودتر شروع کنیم
بهتر .تظاهرات نهایی برای انجام آن به زمان نیاز دارد .هنگام راه رفتن  ،چشم ما
را راهنمایی می کند .ما جلوی پای خود را نگاه می کنیم  ،و اگر عاقل باشیم ،
فراتر از یک قدم در خط پیشرفت معنوی نگاه می کنیم.
12 - 429:31 .4
عیسی گفت (یوحنا " ، )51 :8اگر کسی به گفته من عمل کند  ،هرگز مرگ را
نخواهد دید ".این گزاره محدود به زندگی معنوی نیست  ،بلکه شامل همه پدیده
های هستی است .عیسی این را نشان داد  ،مردگان را شفا داد و مردگان را زنده
کرد .ذهن فانی باید از خطا جدا شود  ،باید خود را با اعمال خود کنار بگذارد و
مردانگی جاودان  ،آرمان مسیح  ،ظاهر می شود .ایمان باید با تکیه بر روح به
جای ماده  ،مرزهای خود را بزرگتر و پایگاه خود را تقویت کند .وقتی انسان
اعتقاد خود به مرگ را کنار بگذارد  ،با سرعت بیشتری به سمت خدا  ،زندگی و
ً
مطمئنا اعتقاد به گناه ،
عشق پیش می رود .اعتقاد به بیماری و مرگ  ،همانطور که
احساس واقعی زندگی و سالمتی را از بین می برد .چه زمانی بشر با این واقعیت
بزرگ در علوم پایه بیدار خواهد شد؟
20 - 289:14 .5

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ  ،مستقل تهیه شده است .این متن از
نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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این واقعیت که مسیح یا حقیقت بر مرگ غلبه کرده و هنوز هم بر آن غلبه دارد ،
ثابت می کند که "پادشاه وحشت" جز یک باور یا خطای فانی نیست  ،که حقیقت
آن را با شواهد معنوی زندگی از بین می برد .و این نشان می دهد که آنچه به نظر
می رسد مرگ است  ،فقط یک توهم فانی است  ،زیرا برای انسان واقعی و جهان
واقعی هیچ فرایند مرگ وجود ندارد.
31 - 24:27 .6
اثر مصلوب شدن در عاطفه و محبت عملی بود که برای بشر نشان داد .حقیقت در
میان مردان زندگی شده بود .اما تا زمانی که آنها ندیدند که این امر استاد خود را
قادر به پیروزی بر قبر می کند  ،شاگردان خود نمی توانند چنین اتفاقی را
بپذیرند.
2 - 15 ،8 - 42:5 .7
اعتقاد جهانی به مرگ هیچ مزیتی ندارد .این نمی تواند زندگی یا حقیقت را
آشکار کند .در دراز مدت مرگ یک رویای فانی پیدا خواهد شد  ،که در تاریکی
می آید و با نور ناپدید می شود.
زنده شدن مظاهر بزرگ قدرت خدا  ،اثبات پیروزی نهایی او بر بدن و ماده بود و
مدارک کاملی از علم الهی را ارائه داد  -شواهدی که برای انسانهای فایده بسیار
مهم است .این اعتقاد که انسان وجود یا ذهن جدا از خدا دارد  ،یک خطای مرگ
آور است .این خطای عیسی با علم الهی روبرو شد و عدم آن را اثبات کرد .به دلیل
جالل شگفت انگیزی که خداوند به مسح خود اعطا کرد  ،وسوسه  ،گناه  ،بیماری و
مرگ هیچ وحشتی برای عیسی نداشت .بگذارید مردان فکر کنند بدن را کشته اند!
پس از آن او آن را بدون تغییر به آنها نشان می داد .این نشان می دهد که در علوم
مسیحی انسان واقعی توسط خدا اداره می شود  -توسط خیر  ،نه شر  -و بنابراین
یک انسان نیست بلکه یک فناناپذیر است .عیسی علم این دلیل را به شاگردان
خود آموخته بود .او در اینجا بود تا آنها را قادر سازد تا گفته های هنوز تفسیر
نشده او را امتحان كنند" :هر كه به من ایمان بیاورد  ،كارهایی كه من می كنم نیز
باید انجام دهد ".آنها باید اصل زندگی او را با بیرون راندن خطا  ،شفای بیماران و
زنده كردن مردگان  ،كامالً كاملتر بدانند  ،همانطور كه بعد از عزیمت جسمی او این
را فهمیدند.
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بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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19 - 43:32 .8
عشق باید بر نفرت پیروز شود .حقیقت و زندگی باید پیروزی بر خطا و مرگ را
مهر و موم کند  ،قبل از اینکه خارها برای یک تاج کنار گذاشته شوند  ،از این
بخشش پیروی می شود " ،آفرین  ،بنده خوب و وفادار" و برتری روح نشان داده
می شود.
محوطه های تنها مقبره به عیسی پناهگاه دشمنان خود  ،مکانی برای حل مشکل
بزرگ بودن بود .کار سه روزه او در گور  ،مهر ابدیت را به موقع بست .او ثابت کرد
که زندگی بی مرگ است و عشق نیز استاد نفرت است .او بر اساس علوم
مسیحی  ،قدرت ذهن بر ماده  ،تمام ادعاهای پزشکی  ،جراحی و بهداشت آشنا
شد و بر آنها تسلط یافت.
وی هیچ دارویی برای تسکین التهاب مصرف نکرد .وی برای احیای انرژی های
تلف شده به غذا یا هوای خالص وابسته نبود .وی برای التیام کف دستهای پاره
شده و بستن پهلوی زخمی و شکاف زده به مهارت جراح احتیاج نداشت تا
بتواند با استفاده از آن دستها دستمال و مالفه را از بین ببرد و پاهایش را مانند
قبل به کار گیرد.
5 - 44:28 .9
شاگردان او معتقد بودند كه عیسی مسیح در حالی كه در قبر پنهان شده بود مرده
است  ،در حالی كه وی زنده بود و در داخل مقبره باریك قدرت روح را برای غلبه
بر حس مادی و فانی نشان می داد .در این راه دیوارهای آجدار سنگی وجود
داشت و یک سنگ بزرگ باید از دهانه غار غلتیده شود .اما عیسی بر هر مانع مادی
پیروز شد  ،بر هر قانون ماده ای غلبه کرد و از مکان آرامش غم انگیز خود بیرون
آمد و با شکوه یک موفقیت متعالی  ،یک پیروزی ابدی تاجگذاری کرد.
21 - 45:16 .10
سبحان هللا و سالم بر قلبهای مبارز! مسیح سنگ را از درگاه امید و ایمان انسان
دور کرده و از طریق مکاشفه و نشان دادن زندگی در خدا  ،آنها را با ایده معنوی
انسان و اصل الهی او  ،عشق  ،به یک باره ممکن ارتقا داده است.
( 22 - 31:17 .11به ۔)
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پیروی از احکام گرانبهای او  - ،به دنبال تظاهرات او تا آنجا که ما آن را می
فهمیم  - ،ما از جام او می نوشیم  ،از نان او سهم می گیریم  ،با پاکی او تعمید می
گیریم .و سرانجام ما باید استراحت کنیم  ،در درک کامل اصل الهی که بر مرگ
پیروز است  ،با او بنشینیم.

وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه
وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند" :پادشاهی تو آمده
است" بگذارید 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!
کتابچه راهنمای کلیسا  ،ماده ، 8
بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال
نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای
مادر را تحریک کند .در علم  ،عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند .و یک
دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را  ،در سرزنش گناه  ،برادری واقعی ،
خیرخواهی و گذشت  ،منعکس می کند .اعضای این کلیسا 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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نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی  ،علم و
بهداشت با كتاب مقدس  ،توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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کتابچه راهنمای کلیسا  ،ماده ، 8
بخش 1

هشدار به وظیفه
این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات
ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا  ،رهبر
خود و بشر فراموش نکند .با کارهای او قضاوت خواهد شد  - ،و توجیه یا محکوم
خواهد شد.
کتابچه راهنمای کلیسا  ،ماده ، 8
بخش 6
_____________________
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