
صفحه 1
2021 ،6  ژوئن ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

خداوند تنها علت و خالق است- موضوع

.2021، 6  یکشنبه ، ژوئن

خداوند تنها علت و خالق) است — موضوع

14: 139زبور  : :ییمتن طال

 تو شگفت آورند. و روحی ساخته شده ام: کارهای من با ترس و شگفترای خواهم کرد. زشی"تو را ستا
 داند. "یمن خوب م

11 ، 10: 61 ایاشعپاسخگو خواندن:
19 ، 18: 32 ایارم

 او مرا بارای من شاد خواهد شد زی به خداوند شاد خواهم شد ، روح من در خدااریمن بس 10
 خود را بای صالح پوشانده است ، همانطور که دامادی نجات پوشانده و مرا با ردایرستگار

 آراست.ی کند و عروس خود را با جواهرات خود می منی آالت تزئوریز

 آورد ، و همانطور که باغ باعث کاشتی مرونی جوانه خود را بنی همانطور که زمرایز 11
 خداوند خداوند باعث خواهد شد که عدالت ونی شود که در آن کاشته شده اند. بنابرای مییزهایچ

.دی در برابر همه ملتها به وجود آشیستا

 ، و جبران گناه پدران را در دامان فرزندان خود پس از آنهای کنی میتو با هزاران نفر مهربان 18
 ، نام اوست ،انی توانا ، خداوند لشکری: بزرگ ، خدای کنیجبران م

 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 2021 ،6  ژوئن ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

خداوند تنها علت و خالق است – موضوع

 فرزندان انسان باز است:ی چشمان تو به تمام راههارایبزرگ در مشاوره ، و در کار قدرتمند: ز19
.یهر کس را طبق روش خود و مطابق با ثمره اعمال خود بده

د درس خطبه

کتاب مقدس

31 ، 30 ، 27 )به:( ، 26-24 ، 21 ، 18 ، 16 )به ؛( ، 14 ، 12 ، 10 ، 4 ، 3 ، 1: 1 شیدایپ.1
.(1)به 

.دی را آفرنیدر آغاز خدا آسمان و زم1

و خدا گفت ، بگذار نور باشد و نور وجود داشت.3

 کرد.می تقسیکی: و خداوند نور را از تاردیو خداوند نور را خوب د4

 که خوبدی: و خدا ددندی ناماهای که او را دریی. و جمع آبهادی نامنی خشک را زمنیو خداوند زم10
است.

ی موهی که می دهد و درختی را به بار آورد که از نظر نوع خود بذر میاهانی علفها و گنیو زم12
.دی در نوع خود قرار دارد: و خداوند آن را خوب دزیدهد و بذر آن ن

 کند.می باشد تا روز را از شب تقسیی آسمان چراغها)یو خدا فرمود ، بگذار در چراغها14

 اداره شب: اوی برای اداره روز و نور کمتری براشتریو خدا دو چراغ بزرگ ساخت. نور ب16
 ستاره ها را ساخت.نیهمچن

 که خوب است.دی کند: و خدا دمی تقسیکیو بر روز و شب حکومت کند و نور را از تار18

 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
2021 ،6  ژوئن ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

خداوند تنها علت و خالق است- موضوع

 کند و آبها به وفور از نوعی را که حرکت می بزرگ و هر موجود زنده ایو خداوند نهنگها21
 خوب است.نی که ادی و خدا ددی آورد آفری مرونیخود و هر مرغ بالدار بر اساس نوع خود ب

نی زمواناتی موجود زنده را بر اساس نوع خود ، گاو و خزنده و حنیو خدا فرمود ، بگذار زم24
 بود.نگونهی: و ااوردی برونیبر اساس نوع خود ب

 رازی را بر اساس نوع خود ، و گاوها را بر اساس نوع خود ، و هر چنی زمواناتیو خداوند ح25
 امر خوب است.نی که ادی کرد: و خدا دجادی خزد ، ای منی زمیکه بر اساس نوع خود بر رو

:می انسان را در شکل خود ، مطابق مثل خود بسازدیو خداوند فرمود ، بگذار26

. زن و مرد او رادی خدا او را آفرری ، در تصودی خود آفریمای خداوند انسان را در سنیبنابرا27
.دیآفر

اتی خزد و در آن حی منی زمی که روزی و به هر مرغ هوا و به هر چنیو به هر وحش زم30
 هم شد.نطوری گوشت داده ام: و همی را برای سبزاهیوجود دارد ، من هر گ

 خوب بود.اری بسنی ، و ادی را كه ساخته بود دیو خدا هر كار31

10 ، 1: 11 ایاشع.2

:دی روی او می هاشهی از ری و شاخه ادی آی مرونی بی از ساقه جسی الهیو م1

 نشان از مردم است. مکی ی وجود خواهد داشت ، که به معنای از جسی اشهیو در آن روز ر10
 گردند و آرامش او با شکوه خواهد بود.یمنان به دنبال آن م

18 شد( ، دای )پ17( فقط ، یسی )و ع1: 4لوقا .3

یسیو ع1

 کردم ،دای را که در آن نوشته شده بود پیی... جا17

 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 تنها علت و خالق است – موضوع

 کنم. او مراغی تبلرانی را به فقلی او مرا مسح کرده است تا انجرایروح خداوند بر من است ، ز18
 فرستاده استانینای نابی برایینای و بهبود برانی به اسیی شکسته ، موعظه رهای قلبهای شفایبرا

 ها را آزاد کنم ،یتا کبود

24 ، 23: 4متی .4
ی مغی را تبلی پادشاهلی داد ، و انجی ممی آنها تعلی هاسهی رفت ، در کنی ملی به تمام جلیسیو ع23

 داد.ی مردم شفا منی را در بیماری و همه بیماریکرد ، و هر نوع ب

ی و عذابهاهایماری را که با بیضی شد: و همه افراد مرعی شاهیو شهرت او در سراسر سور 24
 او آوردند. و آنها را شفا داد.ی ها و فلج مبتال شده بودند ، براوانهی ، دنیاطیگوناگون ، ش

25-18: 9متی .5

 آمد و او را پرستش کرد و گفت:ی گفت ، ناگهان ، حاکم)ی را به آنها مزهای چنی که او ایدر حال18
 و دست خود را بر او بگذار و او زنده خواهد ماند.ای مرده است ، اما بزیدخترم اکنون ن

 کار را کردند.نی همزی برخاست و به دنبال او آمد و شاگردانش نیسیع19

 بود ، پشت سر او آمد و لبه لباس او را لمسضی مری که دوازده سال از خون وی ، زننکیو ا20
کرد:

 شوم."ی او در درون خود گفت: "اگر ممکن است لباس او را لمس کنم ، سالم مرایز21

 تو را سالم کردهمانتی گفت: دختر ، راحت باش. ادی او را دی او را برگرداند و وقتیسیاما ع22
است. و از آن ساعت زن کامل شد.

 کنند ،ی و مردم سر و صدا مفی که مردم کثدی وارد خانه حاکم شد ، و دیسی که عیو هنگام23

 خوابد. و او را بهی نمرده است ، بلکه مزکی کنرای زدی خود را بگذاریاو به آنها گفت ، جا24
تمسخر گرفتند.

 برخاست.زی شدند ، او وارد شد و دست او را گرفت و کنرونی مردم بیاما وقت25

18-16 ، 9 ، 8 ، 6: 4 انی قرنت6.2

 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 تنها علت و خالق است- موضوع

 است ، تا نور دانش جاللدهی خداوند ، كه امر كرد تا از ظلمت نور را بتاباند ، در قلب ما تابرایز6
 قرار دهد.حی مسیسیخدا را در برابر ع

.میستی ندی ، اما نااممی هستری. ما متحمیستی ، اما مضطرب نمیما از هر طرف مشکل دار8

تحت آزار و شکنجه ، اما رها نشده نابود شد ، اما نابود نشد9

ی شود ، اما انسان باطنی ما نابود می. اما اگرچه انسان ظاهرمی کنی ما غش نملی دلنیبه هم16
 شود.ی مدیروز به روز تجد

 وزن شکوهمندتر وکی ما ی است ، براشتری بی لحظه ای سبک ما ، که برای گرفتاررایز17
 است.دانتریجاو

 
 شوندی نمدهی که دییزهای بلکه به چمی کنی شوند نگاه نمی مدهی که دییزهای که ما به چیدر حال18

 شوندی نمدهی که دییزهای هستند. اما چی شوند زمانی مدهی که دییزهای چرای ، زمی کنینگاه م
 هستند.یابد

48: 5متی .7

 ، همانطور که پدرتان در بهشت کامل است.دی کامل باشنیبنابرا48

علم و بهداشت

1.85 :30-32

 کند اما هرگزی مانی خود بقتی دانست که حقی دانست ، میمعلم بزرگ هم علت و هم معلول را م
 کند.ی نمانی را بییخطا

 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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2.518 :24-6

 خوب بود. و عصر و صبح روزاری بسنی ، و ادیو خدا هر آنچه را ساخته بود د .31: 1 شیدایپ
ششم بود.

ی به همان کمال اصل الهدی همه بانی کند ، بنابرای مانی کند و بی روح همه را درک مای یاصل اله
زی همه چسندهی ، نوی ذهن ابدی تواند برای نمزی چچی. هستی ندی روح جدی برازی چچیکامل باشند. ه

ی بود. چگونه او می از کار خود راضیی باشد. خداعی داند ، بدی خود را می هادهی، که از ازل تا ابد ا
 و خردتی نهای از خود مهار بی رشد ، ناشجهی نتی معنونشی آفررای باشد ، زنی از اریتوانست غ

جاودانه او بود؟

30 )همه( -24: 3.472

 خوب اس))ت و هم))ه آنچ))هدهی در خدا و خلقت او ، هماهنگ و جاودانه است. آنچه او آفرتیهمه واقع
 وحشتناک است کهتی واقعنی مرگ اای یماری گناه ، بتی تنها واقعنی سازد. بنابرایساخته شده را م

 آنه))ا را ازدل خدا لباس مبنکهی رسند ، تا ای به نظر می غلط انسان واقعی از نظر باورهااتی واقعریغ
.ستندی از طرف خدا نرای ، زستندی برد. آنها درست ننیب

4.286 :21-26

 ، شامل خطای انسانی و زمانی هستند. افکار مادی خدا کامل و جاودانه هستند ، جوهر و زندگی هاشهیاند
ی و مادی هستند. از نظر زمانیاست ، و از آنجا که خدا ، روح ، تنها علت است ، آنها فاقد علت اله

 هستند.ی و ابدی از معنوی. آنها تقلبستندی روح ناتیخلق

5.239 :23-32

 دهد و هر عملی را شکل می مادمی مفاهنی انسان است. ای هازهی انگدیی مورد تأگاهی جایذهن فان
 شود ، عمل هماهنگ است. اگر از ذهنی ناشی کند. اگر عمل از ذهن الهی مدیناسازگار در بدن را تول

 شود. آن دو منبع مخالف هرگز ازی ، مرگ ختم میماری گمراه شود ، ناسازگار) است و به گناه ، بیفان
 خداوند ذهن است.رای فرستد ، زی شوند. ذهن کامل کمال را می با هم مخلوط نمانینظر سرما و جر

ی پوچزی دهد ، که خردمند گفت: "همه چی خاص خود را از خود بروز می ناقص شباهت هایذهن فان
است."

6.243 :25-18

 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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 ب))ا م))رگ ن))دارد.ی مش))ارکتچی هی حس نفرت ن))دارد. زن))دگچی از خطا ندارد. عشق هی آگاهچی هقتیحق
 ج))زیزی آنها چ))رای بر خالف خودشان است ، ززی همه چی قانون نابودکی و عشق ی ، زندگقتیحق

 کنند.یخدا اعالم نم

ی منی آنه))ا را از بقتی هس)تند ک))ه حقیی های. آنه))ا هم))اهنگستندی نی ، گناه و مرگ ثمرات زندگیماریب
 کند. از آنجا که خداوند خوب و سرشار از هم))ه موج))ودات اس))ت ،ی نمکیبرد. کمال ، کمال را تحر

 ت))وهمکی)) بلکه ، ستی نی ش))کل واقعریی تغنی چننی کند. بنابرای نمجادی ای جسمای ی اخالقیاو ناهنجار
 را ب))هی زن))دگیسی کند. بر اساس آنها عی بزرگ را آشکار مقی حقانی ایاست ، سراب خطا. علوم اله

 و اطاعت نکرد.دی وجه ترسچی گذاشت ، هرگز از خطا به هشینما

 ش))ود ، بدس))تی مدهی)) گه))واره و گ))ور دنی تم))ام تص))ورات خ))ود از انس))ان را از آنچ))ه بمی بخ))واهاگر
.ندی ربای نخواهد داش)ت و ک)رم ه)ا گوش))ت او را می اقامتگاهچی در انسان هی و خوبی ، خوشبختمیآور

خته مرا از شر ق))انون گن))اه و م))رگ آزاد سایسی عحی در مسی: "قانون روح زندگسدی نویاما پولس م
است."

 فس))اد.نی اس))ت - مش))مول ق))وانجاتی و سبزواناتی مانند حیدگی در معرض تولد ، بلوغ و پوسانسان
 که س))رانجام ب))همیری را بپذهی فرضنی مرحله وجود خود غبار بود ، ممکن است انیاگر انسان در اول

 و کمتر نبود.شتری گردد. اما انسان هرگز از انسان بی خود باز می بدوتیوضع

7.275 :10-19

 آنچه واقعاًی با محاسبه خدا به عنوان اصل الهدی و نظم وجود آن در علم آن ، شما باتی درک واقعیبرا
 کتابی شوند - و نام های مبی ترککی ، عشق ، به عنوان قتی ، حقی. روح ، زندگدیاست ، شروع کن

 متعلق بهمعلول ، علت و ی ، جاودانگتی خدا هستند. تمام جوهر ، شعور ، خرد ، موجودیمقدس برا
ستی حکمت نی حکمتچی ، عشق. هی الهکرانی صفات اوست ، مظاهر جاودانه اصل بنیخداوند است. ا

ی ای زندگچی ، هستی نی دوست داشتنی عشقچی ، هستی درست نیقتی حقچیبلکه حکمت اوست؛ ه
 کند.ی خدا بخشش مری ، اما خستی نیری خچی است. هی بلکه الهستی نیاتیح

8.205 :7-12

 خ))دا برداش))ته خواه))دی هادهی)) و مرگ آفریماری در ماده و گناه ، بی به وجود زندگمانی ای خطایچه زمان
 و نه احساس است و اعتق))اد مخ))الف منب))عی هوش ، زندگی که ماده نه دارادی توان فهمیشد؟ چه موقع م

پربار همه رنج ها 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.



صفحه 8 2021 ،6  ژوئن ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

خداوند تنها علت و خالق است – موضوع

9.207 :20-26

چی داش))ته باش))د و هی اجهی نتچی توان))د هی نمی علتچی هنی وج))ود دارد. بن))ابرای اصللی)) دلکی))فق))ط 
 ،یم))اری هدف بزرگ و تنها حاص))ل نش))ود. گن))اه ، بنی تواند وجود داشته باشد که از ای نمزی نیتیواقع

ای)) یدگ ، زن))قتی هس))تند ک))ه ع))دم وج))ود حقیی خطاهانهای. استی و مرگ متعلق به علم وجود نیماریب
.رندی گی فرض مشیعشق را پ

10.200 :16-19

 انکار است.رقابلی باشد ، غدی کامل بوده ، هست و بای انسان واقعنکهی ، ای بزرگ در علم هستقتیحق
 و انعکاس خداوند باشد ، نه معکوس است و نه واژگون ، بلکه قائم و خداگونهری اگر انسان تصورایز

است.

11.276 :17-24

 مای گناه و مرگ وجود ندارد. وقتی برای فرصتگری است ، دی شود که تنها ذهن و زندگرفتهیاگر خدا پذ
یی ، فکر به کانالهامی ما کامل باشد ، کامل باشی اگر پدر بهشتی که چگونه حتمیری گی مادیدر علم 

 به اصل جهان ، ازاتی جاودانه و دور از مادیزهای تأمل در چی شود ، - به سوی ملی و سالم تبددیجد
جمله انسان هماهنگ.

12.476 :32-5

 گناهكاری ظاهر شد كه انسان فانیی او در جای كه برایی در علم انسان كامل را مشاهده كرد ، جایسیع
 درحی صحدگاهی دنی و ادی شباهت خدا را دی انسان کامل منجنی شود. در ای ظاهر می فانی انسانهایبرا

ی دست نخورده ، جهاندا خی داد که پادشاهمی تعلیسی عنی داد. بنابرای را شفا ممارانیمورد انسان ب
است و انسان پاک و مقدس است.

13.205 :12-13

 ساخت.دانی و همه را کامل و جاودی ذهن آفرقیخداوند همه را از طر

 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
2021 ،6  ژوئن ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

خداوند تنها علت و خالق است- موضوع

 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 ممکن استنی 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 بشریکالم تو محبتها

4 ، بخش 8 ، ماده سای کلیکتابچه راهنما

 ها و اعمالزهی انگی برایقانون

کی) م))ادر را تحریسای کلی اعم))ال اعضاای) ه)ا زهی انگ))دی نبای شخصینه خصومت و نه دلبستگ
 عشقنیری امکانات شیحی دانشمند مسکی کند. و ی بر بشر حکومت میی به تنهایکند. در علم ، عشق اله

دی) باسای کلنی ایاعضا  کن)د.ی و گذش)ت ، منعکس میرخواهی ، خی واقعیرا ، در سرزنش گناه ، برادر
 ، مش))اوره ،تی ، قض))اوت ، محک))ومییش))گویروزانه 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

 دف))اعی ته))اجمی ذهنشنهاداتی است که روزانه از خود در برابر پسای کلنی هر عضو افهی وظنیا
 اویب))ا کارها  خ))ود را در قب))ال خ))دا ، ره))بر خ))ود و بش))ر فرام))وش نکن))د.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.


