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2021 ،4 یجوال ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

خداوند- موضوع

.2021، 4  ییکشنبه ، جوال

خداوند — موضوع

1: 19زبور  : :ییمتن طال

 دهد."ی او را نشان می دستی کنند. و آسمان کارهایآسمانها جالل خدا را اعالم م "

35-30: 18زبور پاسخگو خواندن:

 که بهی شود: او در برابر تمام کسانیدر مورد خدا ، راه او کامل است: کالم خداوند محاکمه م 30
 کند.یاو اعتماد دارند ، دست و پنجه نرم م

 ما؟ی نجات دهد خدای که سنگستی کای که خداوند را حفظ کند؟ ستی خدا کیبرا 31

 کند.ی کند و راه من را کامل می خداست که مرا با قدرت محکم منیا 32

 دهد.ی بلندم قرار می سازد و مرا در جاهای را مانند عقب ممیاو پاها33

 من بشكند.ی آموزد ، تا كمان فوالد توسط بازوهای من را به جنگ میاو دستها 34

 و دست راست تو مرا باال برده و لطافت تو مرا بزرگی سپر نجات خود را به من داده ازیتو ن 35
ساخته است.

 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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د درس خطبه

کتاب مقدس

11 ، 10: 61اشعیا .1

من بسیار به خداوند شاد خواهم شد ، روح من در خدای من شاد خواهد شد زیرا او مرا با 10
رستگاری نجات پوشانده و مرا با ردای صالح پوشانده است ، همانطور که دامادی خود را با

زیور آالت تزئین می کند و عروس خود را با جواهرات خود می آراست.

زیرا همانطور که زمین جوانه خود را بیرون می آورد ، و همانطور که باغ باعث کاشت 11
چیزهایی می شود که در آن کاشته شده اند. بنابراین خداوند خداوند باعث خواهد شد که عدالت و

ستایش در برابر همه ملتها به وجود آید.

22-14 ، 7( -داود )1: 22 ساموئل 2.2

داود در روزی که خداوند او را از دست همه دشمنانش و از دست شاول نجات داد ، سخنان این1
آواز را به خداوند گفت.

و او گفت ، خداوند صخره و قلعه من و نجات دهنده من است.2

خدای سنگ من به او اعتماد خواهم کرد: او سپر من و شاخ نجات من ، برج بلند من و پناهگاه3
من نجات دهنده من است. تو مرا از خشونت نجات می دهی

من خداوند را که شایسته ستایش است ، خواهم خواند: بنابراین من از شر دشمنانم نجات خواهم4
یافت.

هنگامی که امواج مرگ مرا فرا گرفت ، سیل انسانهای غیر خدا من را ترساند.5

غمهای جهنم مرا فرا گرفته بود. دام های مرگ مانع من شد.6

 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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در پریشانی خود خداوند را صدا کردم و خدای خود را فریاد زدم: و او صدای من را از معبد7
خود شنید و فریاد من به گوش او رسید.

خداوند از آسمان رعد و برق کرد ، و بلند مرتبه بلندتر صدای او را گفت.14

تیرها را فرستاد ، و آنها را پراکنده کرد. رعد و برق ، و آنها را از بین برد.15

و مجاری دریا ظاهر شد ، و بنیان های جهان با توبیخ خداوند ، با انفجار نفس سوراخ های بینی16
او کشف شد.

او از باال فرستاد ، مرا برد ؛ او مرا از آبهای زیادی بیرون کشید.17

او مرا از دشمن نیرومند من و از جانب آنها نجات داد ، که از من متنفر بودند ، زیرا آنها برای18
من بسیار قوی بودند.

آنها در روز مصیبت من جلوی من را گرفتند: اما خداوند اقامت من بود.19

او مرا نیز به یک مکان بزرگ بیرون آورد ، او مرا نجات داد ، زیرا از من خوشحال شد.20

خداوند به من بر طبق عدالت من پاداش داد و طبق پاك دستان من جبران كرد.21

زیرا من راههای خداوند را نگه داشته ام و از خدای خود بدخواهانه فاصله نگرفته ام.22

6-2: 12اشعیا .3

ببین خدا نجات من است. اعتماد خواهم کرد و نمی ترسم ، زیرا خداوند یهوه قدرت و آواز من2
است. او نیز نجات من شده است.

بنابراین با خوشحالیw آب چاه های نجات را بیرون می کشید.3

و در آن روز خواهید گفت ، خداوند را ستایش كنید ، نام او را بخوانید ، اعمال او را در میان4
مردم بگویید ، و نام او را بزرگ جلوه دهید.

 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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برای خداوند آواز بخوان زیرا او کارهای عالی انجام داده است: این را در همه زمین می دانند.5

ای ساکن صهیون فریاد بزن و فریاد بزن ، زیرا مقدس مقدس اسرائیل در میان تو بزرگ است. 6

17( -وقتی )8: 14 تواریخ 4.1
… وقتی فلسطینی ها شنیدند که داوود بر تمام اسرائیل پادشاه مسح شده است ، همه فلسطینی ها8

به دنبال داوود رفتند. داود این را شنید و علیه آنها بیرون رفت.

و فلسطینیان آمدند و خود را در دره رفایم گسترش دادند. 9

داود از خدا پرسید و گفت ، آیا من باید بر علیه فلسطینیان بروم؟ و آیا آنها را به دست من تحویل10
خواهی داد؟ و خداوند به او گفت ، برو باال ، زیرا آنها را به دست تو می سپارم.

بنابراین آنها به بعل پراسم رسیدند. و داوود آنها را آنجا شکست. سپس داوود گفت: خداوند با11
دست من مانند دشمنان من به دشمنان من حمله كرده است. از این رو آنها نام آن محل را بعل-

پرازیم خواندند.

وقتی خدایان خود را در آنجا گذاشتند ، داوود فرمان داد و آنها را در آتش سوزاندند.12

و فلسطینیان دوباره در دره خود را گسترش دادند.13

بنابراین داوود دوباره از خدا پرسید. و خدا به او گفت ، به دنبال آنها نرو. از آنها دور شوید ، و14
در برابر درختان توت بر آنها بیایید.

و این خواهد بود ، هنگامی که صدای رفتن در باالی درختان توت را می شنوی ، آنگاه باید به15
جنگ بروی ، زیرا خدا پیش از تو برای ضرب و شتم میزبان فلسطینیان بیرون رفته است.

بنابراین داوود همانگونه كه خدا به او امر كرده بود عمل كرد: و آنها از فلسطین فلسطینیان را از16
جبئون تا گازر زدند.

شهرت داوود به همه سرزمینها رسید. و خداوند ترس او را بر همه ملتها آورد.17

7 )من( -2: 21افشا .5

 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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من جان ، شهر مقدس ، اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از طرف خدا در حال آمدن است ، و2
به عنوان یک عروس برای همسرش آراسته آماده شده است.

و صدای بزرگی از آسمان شنیدم که می گفت ، اینک خیمه خدا نزد مردم است ، و او با آنها3
ساکن خواهد شد ، و آنها قوم او خواهند بود ، و خود خدا نیز با آنها خواهد بود و خدای آنها

خواهد بود.

و خدا همه اشکهای آنها را پاک خواهد کرد. و دیگر هیچ مرگی ، غم و اندوه و گریه وجود4
نخواهد داشت و دیگر دردی وجود نخواهد داشت ؛ زیرا چیزهای گذشته از بین رفته اند.

و کسی که بر تخت سلطنت نشسته بود ، گفت ، اینک من همه چیز را جدید می کنم. و او به من5
گفت ، بنویس ، زیرا این کلمات درست و مومنانه هستند.

و او به من گفت ، این انجام شده است. من آلفا و امگا هستم ، آغاز و پایان. من به او که از چشمه6
آب زندگی آزاد است ، آزادانه خواهم داد.

کسی که پیروز شود ، همه چیز را به ارث می برد. و من خدای او خواهم بود ، و او پسر من7
خواهد بود.

علم و بهداشت

26 )همه( -24: 1.472

همه واقعیت در خدا و خلقت او ، هماهنگ و جاودانه است. آنچه او آفریده خوب است و همه آنچه
ساخته شده را می سازد.

2.465 :8-1

 - خدا چیست؟سوال
خدا عقل غیر روحانی ، الهی ، عالی ، بی نهایت ، روح ، اصل ، زندگی ، حقیقت ، عشق-  پاسخ.
است.

 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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آیا این اصطالحاتw مترادف هستند؟  -سوال
آن ها هستند. آنها به یک خدا مطلق اشاره می کنند. آنها همچنین برای بیان ماهیت ، جوهر و - پاسخ.

تمامیت خدای در نظر گرفته شده اند. صفات خداوند عدالت ، رحمت ، حکمت ، نیکی و ... است.

آیا بیش از یک خدا یا اصل وجود دارد؟  -سوال
وجود ندارد. اصل و ایده آن یکی است ، و این یکی خداوند ، موجود قادر مطلق ، قادر مطلق - پاسخ.

و همه چیز است و بازتاب او انسان و جهان است.

3.275 :20-24

متافیزیک الهی ، همانطور که در درک معنوی آشکار شده است ، به وضوح نشwwان می دهwwد کwwه همwwه
ذهن است ، و ذهن خداست ، قادر مطلق ، همه چیز ، همه چیز ، - یعنی همه قدرت ، همwwه حضwwور ،

همه علم. از این رو همه در واقع تجلی ذهن است.

4.469 :25-10

هنگامی که پس از اعتراف به اینکه خدا یا خیر در همه جا حضور دارد و از همه قدرت برخوردار
است ، بارز اهمیت قدرت مطلق را از دست می دهیم ، هنوز هم معتقدیم که قدرت دیگری به نام شر

وجود دارد. این عقیده که بیش از یک ذهن وجود دارد ، به همان اندازه اسطوره های باستان و بت
پرستی بت پرستانه ، برای الهیات الهی مضر است. با یک پدر ، حتی خدا ، تمام خانواده انسان برادر
خواهند بود. و با یک ذهن و این که خدا یا خیر ، اخوت انسان از عشق و حقیقت تشکیل شده و دارای
وحدت اصل و قدرت معنوی است که علم الهی را تشکیل می دهد. وجود مفروض بیش از یک ذهن

خطای اساسی بت پرستی بود. این خطا از بین بردن قدرت معنوی ، از دست دادن حضور معنوی
زندگی به عنوان یک حقیقت بی نهایت و بدون وجود یک تصور ، و از دست دادن عشق به عنوان

همیشه و جهانی است.

5.130 :7-14

بیهوده است که وقتی می توانید واقعیت علم را به اثبات برسانید ، غیر صادقانه در مورد علوم الهی
صحبت کنید ، که همه اختالفات را از بین می برد. خردمندانه نیست که اگر واقعیت با خدا ، اصل الهی

کامالً مطابقت دارد ، شک کرد - اگر علم ، هنگامی که درک و اثبات شود ، همه اختالفات را از بین
خواهد برد ، - زیرا شما اذعان می کنید که خداوند قادر مطلق است. زیرا از این فرض نتیجه می گیرد

که حسن و موافقت شیرین آن از همه قدرت برخوردار 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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6.102 :12-15

از آنجا که خداوند جهان را اداره می کند ، سیارات هیچ قدرتی بیش از انسان بر سازنده او ندارنwwد. امwwا
انسان ، منعکس کننده قدرت خدا ، بر تمام زمین و میزبانان آن تسلط دارد.

7.275 :6-19

نقطه شروع علم الهی این است که خدا ، روح ، همه چیز است و هیچ نیرو و ذهن دیگری وجود ندارد
- که خدا عشق است و بنابراین او اصل الهی است.

برای درک واقعیت و نظم وجود آن در علم آن ، شما باید با محاسبه خدا به عنوان اصل الهی آنچه واقعاً
است ، شروع کنید. روح ، زندگی ، حقیقت ، عشق ، به عنوان یک ترکیب می شوند - و نام های کتاب

مقدس برای خدا هستند. تمام جوهر ، شعور ، خرد ، وجود ، جاودانگی ، علت و معلول متعلق به
خداوند است. این صفات اوست ، مظاهر جاودانه اصل بیکران الهی ، عشق. هیچ حکمتی حکمت نیست

بلکه حکمت اوست؛ هیچ حقیقتی درست نیست ، هیچ عشقی دوست داشتنی نیست ، هیچ زندگی ای
نیست بلکه خدایی است. هیچ خیری نیست ، اما خیر خدا بخشش می کند.

8.2 :15-2

نماز نمی تواند علم وجود را تغییر دهد ، اما تمایل دارد که مwwا را بwا آن هماهنwwگ کنwد. نیکی بwه نمwایش
حقیقت می رسد. درخواستی که خداونwwد مwwا را نجwwات خواهwwد داد ، تنهwwا آنچwwه الزم اسwwت نیسwwت. عwwادت
صرف التماس كردن به ذهن الهي ، همانطور كه شخص به انسان اعتراض مي كند ، اعتقاد بwwه خwwدا را

همانطور كه از نظر انساني محدود شده است ، پایدار مي كند - خطایي كه مانع رشد معنوي مي شود.

خدا عشق است. آیا می توانیم از او بخواهیم که بیشتر باشد؟ خدا هوش است. آیا می توانیم ذهن نامحدود
را از هر چیزی که قبالً درک نکرده مطلع کنیم؟ آیwا انتظwار داریم کمwال را تغیwیر دهیم؟ آیwا مwا بایwد در
برابر هزینه باز ، کwwه بیش از آنچwwه مwwا قبwwول می کwwنیم ، سwwرازیر می شwwود ، درخواسwwت کwwنیم؟ آرزوی

ناگفته ما را به منبع همه وجود و برکت نزدیک می کند.

درخواست از خدا بودن یک خدا تکرار بیهوده است. خدا "دیروز و امروز و برای همیشه" همان است.
و کسی که حق با اوست ، بدون یادآوری والیت خود ، درست عمل خواهد کرد.

9.467 :9-13

 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 – موضوع

باید کامالً درک شود که همه انسانها دارای یک ذهن ، یک خwwدا و پwدر ، یwک زنwدگی ، حقیقت و عشwق
هستند. بشر با آشکار شدن این واقعیت ، جنگ متوقف می شود و برادری واقعی انسان برقرار می شود

، به تناسب انسان کامل خواهد شد.

10.340 :15-29

( اولین فرمان متن مورد عالقه من3: 20"هیچ خدای دیگری پیش از من نخواهی داشت." )خروج 
است. این علم مسیحی را نشان می دهد. این سه گانه خدا ، روح ، ذهن را به وجود می آورد. این نشان

می دهد که انسان روح و ذهن دیگری جز خدا ، خیر ابدی نخواهد داشت و همه انسانها باید یک ذهن
داشته باشند. اصل الهی اولین فرمان ، علم وجود را پایه گذاری می کند ، که به وسیله آن انسان

سالمتی ، قداست و زندگی ابدی را نشان می دهد. خدای بیکران ، خوب ، انسانها و ملل را متحد می
کند. برادری انسان را تشکیل می دهد؛ جنگ ها را پایان می دهد کتاب مقدس را برآورده می کند ،

"همسایه خود را مانند خود دوست داشته باش" بت پرستی بت پرستانه و مسیحی را نابود می کند - هر
آنچه در کدهای اجتماعی ، مدنی ، کیفری ، سیاسی و مذهبی اشتباه است ؛ جنسها را برابر می کند نفرین
بر انسان را لغو می کند و چیزی باقی نمی گذارد که بتواند گناه کند ، رنج بکشد ، مجازات یا نابود شود.

 روزانهفیوظا

ی ادکری بیتوسط مر

نماز روزانه

دی تو آمده است" بگذاری"پادشاه  است که هر روز نماز بخواند:سای کلنی هر عضو افهیوظ
 ببرد. و ممکننی شود و همه گناهان من را از بتی در من تثبی و عشق الهی ، زندگقتیسلطنت حق

 کند ، و بر آنها حکومت کند!ی را غنتی همه بشریاست کالم تو محبتها

4 ، بخش 8 ، ماده سای کلیکتابچه راهنما

 ها و اعمالزهی انگی برایقانون

 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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خداوند- موضوع

کیw مwwادر را تحریسای کلی اعمwال اعضاایw هwا زهی انگwwدی نبای شخصینه خصومت و نه دلبستگ
 عشقنیری امکانات شیحی دانشمند مسکی کند. و ی بر بشر حکومت میی به تنهایکند. در علم ، عشق اله

دیw باسای کلنی ایاعضا  کنwد.ی و گذشwت ، منعکس میرخواهی ، خی واقعیرا ، در سرزنش گناه ، برادر
 ، مشwwاوره ،تی ، قضwwاوت ، محکwwومییشwwگویروزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پ

 اشتباه خالص شوند.یرگذاری تأثای یرگذاریتأث

1 ، بخش 8 ، ماده سای کلیکتابچه راهنما

فهیهشدار به وظ

 دفwwاعی تهwwاجمی ذهنشwwنهاداتی است که روزانه از خود در برابwwر پسای کلنی هر عضو افهی وظنیا
 اویبwwا کارها  خwwود را در قبwwال خwwدا ، رهwwبر خwwود و بشwwر فرامwwوش نکنwwد.فهیکند و فراموش نشود و وظ

 محکوم خواهد شد.ای هیقضاوت خواهد شد ، - و توج

6 ، بخش 8 ، ماده سای کلیکتابچه راهنما

_____________________

 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.


