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صفحه

یکشنبه  ،مارس .2021 ، 28
موضوع — واقعیت
متن طالیی : :اشعیا 64:4
"از آغاز جهان  ،مردم چیزی را که برای او که منتظر اوست آماده کرده است  ،گوش
نمی شنوند و گوش آنها را درک نمی کنند  ،و چشم نمی بیند".

پاسخگو خواندن:
1

2

4

5

اشعیا 7 - 4 ،2 ،43:1

اما اکنون اینگونه می گوید خداوند که تو را آفریده است  ،ای یعقوب  ،و او
که تو را تشکیل داده است  ،ای اسرائیل  ،نترس :زیرا تو را فدیه کردم  ،تو را
به نام تو صدا کردم تو مال منی
وقتی تو از میان آبها عبور کنی  ،من با تو خواهم بود .و از میان رودخانه
ها  ،تو را سرریز نخواهند کرد :هنگامی که از میان آتش عبور می کنی ،
نمی سوزانی .شعله نیز بر تو شعله ور نخواهد شد.
از آنجایی که در نظر من گران بها بودی  ،ارجمند بودی  ،و من تو را دوست
داشته ام .بنابراین من برای تو مردان و مردم را برای زندگی تو می دهم.
نترس زیرا من با تو هستم .من دانه تو را از مشرق آورده و تو را از مغرب
جمع خواهم كرد.

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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من به شمال خواهم گفت  ،تسلیم شوید و به جنوب  ،پشت نکنید :پسران
مرا از دور و دخترانم را از انتهای زمین بیاورید.
حتی هرکس به نام من خوانده شود :زیرا او را برای جالل خود آفریدم و او را
شکل دادم .بله  ،من او را ساخته ام.

7

د درس خطبه
کتاب مقدس
خروج ( 7 ،3:1به 10 ،)، 1st

.1

 1اکنون موسی گله یترو پدرشوهر خود  ،کشیش مدیان را نگهداری کرد و گله
را به پشت صحرا برد و به کوه خدا  ،حورب آمد.
7

10

و خداوند فرمود ،
اکنون بیا  ،و تو را نزد فرعون می فرستم تا قوم من  ،بنی اسرائیل را از
مصر بیرون بیاوری.
خروج 7 - 4:1

.2
1

2

موسی پاسخ داد و گفت  ،اما اینک آنها به من ایمان نخواهند آورد و به
صدای من گوش نخواهند داد  ،زیرا آنها خواهند گفت :خداوند به تو ظاهر
نشده است.
و خداوند به او گفت  ،این چه چیزی در دست توست؟ و او گفت  ،یک میله.

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 او گفت  ،آن را روی زمین بینداز .و او آن را بر زمین انداخت  ،و آن مار
شد .و موسی از قبل آن فرار كرد.
خداوند به موسی فرمود :دست خود را دراز کن و از دم آن بگیر .و دست
خود را دراز کرد  ،آن را گرفت و در دست او میله ای شد:
تا آنها باور كنند كه خداوند  ،خدای پدرانشان  ،خدای ابراهیم  ،خدای اسحاق
و خدای یعقوب بر تو ظاهر شده است.
و خداوند به او گفت  ،اکنون دستت را در دامن خود بگذار .و دست خود را
در آغوش خود قرار داد :و هنگامی که آن را بیرون آورد  ،نگاه کرد که دست
او مانند برف جذام است.
و او گفت  ،دوباره دستت را در آغوش خود بگذار .و دوباره دست در آغوش
خود قرار داد .و آن را از آغوش خود بیرون آورد  ،و آنگاه دوباره مانند
گوشت دیگرش تبدیل شد.
 2پادشاهان 17 - 6:8

8
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سپس پادشاه سوریه علیه اسرائیل جنگ كرد و با خادمان خود مشورت كرد
و گفت :اردوگاه من در فالن مکان باشد.
و مرد خدا نزد پادشاه اسرائیل فرستاد و گفت  ،مواظب باش که از چنین
مکانی عبور نکنی .زیرا در آنجا سوری ها فرود آمده اند.
پادشاه اسرائیل به مکانی که مرد خدا به او گفت  ،فرستاد و او را از آن بر
حذر داشت  ،و خود را در آنجا نجات داد  ،نه یک و نه دو بار.
از این رو قلب پادشاه سوریه سخت ناراحت بود .و بندگان خود را فراخواند
 ،و به آنها گفت  ،آیا به من نشان نمی دهید كه كدام یك از ما برای پادشاه
اسرائیل است؟

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 یکی از خادمانش گفت" :هیچ  ،ای سرور من  ،ای پادشاه :اما الیشع ،
پیامبری که در اسرائیل است  ،سخنان پادشاه اسرائیل را به شما می گوید
در اتاق خواب خود".
و او گفت  ،برو جاسوسی کن که اوست  ،تا من او را بفرستم و بیاورم .به او
خبر دادند و گفتند  ،اینك او در دوتان است.
بنابراین او اسبها  ،ارابه ها و لشکری عظیم را به آنجا فرستاد :و آنها شب
آمدند و شهر را محاصره کردند.
وقتی بنده مرد خدا زود برخاست و بیرون رفت  ،یک میزبان شهر را با اسب
و ارابه محاصره کرد .و بنده به او گفت :افسوس  ،سرور من! چگونه باید
انجام دهیم؟
و او پاسخ داد  ،نترس  ،زیرا کسانی که با ما هستند بیشتر از کسانی هستند
که با آنها هستند.
و الیشع دعا کرد  ،و گفت  ،خداوندا  ،دعا می کنم چشمانش را باز کن تا
ببیند .و خداوند چشم جوان را گشود .و او دید :و اینک کوه پر از اسب و
ارابه های آتشین در اطراف الیشع بود.
مرقس ( 8:1عیسی)(به )، 1st
عیسی شاگردان خود را به نزد خود فراخواند ،
مرقس 52 - 10:46

.5
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و آنها به اریحا آمدند :و هنگامی که او با مریدان و تعداد زیادی از مردم از
اریحا خارج می شد  ،بارتیموس نابینا  ،پسر تیموس  ،در کنار بزرگراه
نشسته و خواهش می کرد.
وقتی شنید که این عیسی ناصری است  ،شروع به فریاد زدن کرد و گفت ،
عیسی  ،تو پسر داوود  ،به من رحم کن.

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 بسیاری او را متهم کردند که باید سکوت کند :اما او بیشتر گریه کرد  ،تو
ای پسر داوود  ،به من رحم کن.
عیسی ایستاد و دستور داد او را صدا کنند .و آن مرد نابینا را صدا زدند و به
او گفتند :راحت باش  ،برخیز .او تو را صدا می کند.
او لباس خود را دور انداخت  ،برخاست و نزد عیسی آمد.
عیسی جواب داد و به او گفت  ،چه می خواهی که با تو بکنم؟ مرد نابینا به
او گفت :پروردگارا  ،تا بینایی ام را بدست آورم.
عیسی به او گفت :برو ایمانت تو را سالم ساخته است .بالفاصله بینایی
خود را بدست آورد و در راه عیسی را تعقیب کرد.
متی 5:48

.6
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بنابراین کامل باشید  ،همانطور که پدرتان در بهشت کامل است.
 2قرنتیان 18 - 16 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،4:1
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بنابراین با دیدن این وزارتخانه  ،همانطور که مورد رحمت قرار گرفته ایم ،
غش نمی کنیم.
اما اگر انجیل ما پنهان شود  ،برای کسانی که گم شده اند پنهان است:
خدای این جهان ذهن کسانی را که ایمان ندارند کور کرده است  ،تا مبادا نور
انجیل شکوهمند مسیح  ،که تصویر خداست  ،به آنها بتابد.
زیرا خدایی که فرمان داد نور از تاریکی بتابد  ،در قلب ما تابیده است تا نور
دانش جالل خدا را در برابر عیسی مسیح روشن کند.
ما از هر طرف مشکل داریم  ،اما مضطرب نیستیم .ما متحیر هستیم  ،اما
ناامید نیستیم.

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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تحت آزار و شکنجه  ،اما رها نشده نابود شد  ،اما نابود نشد
به همین دلیل ما غش نمی کنیم .اما اگرچه انسان ظاهری ما نابود می شود ،
اما انسان باطنی روز به روز تجدید می شود.
زیرا گرفتاری سبک ما  ،که برای لحظه ای بیشتر است  ،برای ما یک وزن
شکوهمندتر و جاویدانتر است.
در حالی که ما به چیزهایی که دیده می شوند نگاه نمی کنیم بلکه به
چیزهایی که دیده نمی شوند نگاه می کنیم ؛ زیرا چیزهایی که دیده می
شوند زمانی هستند .اما چیزهایی که دیده نمی شوند ابدی هستند.
افسسی ها ( 2:10ما هستیم)

.8
10

 ...ما کار او هستیم  ،که در مسیح عیسی برای کارهای نیک آفریده شده ایم ،
که خدا آنها را قبل از آنکه مقدر کند  ،تعیین کرده است تا ما در آنها راه
برویم.

علم و بهداشت
( 472:24 .1همه) 25 -
همه واقعیت در خدا و آفرینش او  ،هماهنگ و ابدی است.
27 - 478:24 .2

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  28 ،مارس 2021
موضوع -واقعیت

7
صفحه

از ابتدا تا انتها  ،هرچه فانی باشد  ،از اعتقادات مادی انسان تشکیل شده
است و از هیچ چیز دیگری تشکیل نشده است .این فقط واقعی است که
منعکس کننده خداست.
30 - 14:25 .3
زندگی الهی  ،کامالً جدا از اعتقاد و رویای زندگی مادی  ،درک معنوی و آگاهی
از سلطه انسان بر کل زمین است .این درک خطا را بیرون می آورد و بیماران
را شفا می دهد و با آن می توانید "به عنوان شخصی که دارای قدرت است"
صحبت کنید.
 13 - 321:6 .4صفحه بعد
قانونگذار عبری  ،کند گفتار  ،از اینکه مردم را بفهمد چه چیزی باید برای او آشکار
شود  ،ناامید شد .هنگامی که با خردمندی میله خود را به زمین انداخت  ،دید که
آن مار شده است  ،موسی از آن فرار کرد .اما خرد او را وادار کرد که برگردد و با
مار کار کند  ،و سپس ترس موسی از بین رفت .در این حادثه واقعیت علم دیده
شد .نشان داده شد که ماده فقط یک باور است .مار  ،شر  ،تحت پیشنهاد حکمت ،
با درک علم الهی نابود شد  ،و این اثبات عصایی بود که می توانست به آن تکیه
کند .توهم موسی قدرت هشدار دادن خود را از دست داد  ،وقتی متوجه شد که
ً
ظاهرا دیده واقعا جز یک مرحله از باور فانی نیست.
آنچه
از نظر علمی ثابت شد كه جذام ایجاد یك ذهن فانی است و نه شرط ماده ،
هنگامی كه موسی ابتدا دست خود را به آغوش خود فرو برد و با بیماری وحشت
آن را سفید مانند برف بیرون كشید  ،و در حال حاضر دست خود را به حالت
طبیعی بازگرداند همان روند ساده .خداوند با این اثبات در علوم الهی ترس
موسی را كاهش داده بود و صدای باطن برای او صدای خدا شد كه می گفت" :اگر
آنها تو را باور نكنند  ،اتفاق می افتد و صدای اولین را گوش نمی دهند .امضا کنید
 ،که آنها صدای نشانه اخیر را باور خواهند کرد " .و همین امر در قرن های آینده
بود که علم هستی توسط عیسی نشان داده شد  ،وی با تغییر دادن آب به شراب
قدرت ذهن خود را به دانشجویان خود نشان داد و به آنها آموخت که چگونه از
مارها آسیب نبینند  ،بیماران را شفا دهند و بدی ها را بیرون بریزند .در اثبات
برتری ذهن.
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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وقتی درک  ،دیدگاههای زندگی و هوش را از یک مادی به یک مبنای معنوی تغییر
می دهد  ،ما باید واقعیت زندگی  ،کنترل روح بر حس را بدست آوریم و
مسیحیت یا حقیقت را در اصل الهی آن درک کنیم .این باید نقطه اوج قبل از
دستیابی انسان هماهنگ و جاودانه و آشکار شدن توانایی های او باشد .بسیار
مهم است  -با توجه به کار عظیمی که باید قبل از تحقق این شناخت علوم الهی
انجام شود  -افکار خود را به سمت اصل الهی معطوف کنیم  ،تا باور محدود
بتواند برای کنار گذاشتن خطای آن آماده شود.
22 - 347:12 .5
منتقدان باید در نظر بگیرند که انسان به اصطالح فانی واقعیت انسان نیست.
سپس آنها نشانه های آمدن مسیح را می دیدند .مسیح  ،به عنوان ایده معنوی یا
واقعی خدا  ،از قدیم االیام ظاهر می شود  ،انجیل را برای فقیران تبلیغ می کند ،
بیماران را شفا می دهد و بدی ها را بیرون می زند .آیا این خطایی است که یک
عنصر اساسی مسیحیت را بازسازی می کند  -یعنی شفای الهی و رسولی؟ نه این
علم مسیحیت است که آن را بازیابی می کند و نوری است که در تاریکی می
درخشد و تاریکی آن را درک نمی کند.
19 - 302:3 .6
جسم و روان مادی موقتی است  ،اما انسان واقعی روحانی و ابدی است .هویت
مرد واقعی از بین نمی رود  ،اما از طریق این توضیح یافت می شود .زیرا
بینهایت آگاهانه وجود و همه هویت تشخیص داده می شود و بدون تغییر باقی
می ماند .این غیرممکن است که انسان چیزی واقعی را از دست بدهد  ،در حالی
که خدا همه و ازل اوست .این تصور که ذهن در ماده است و به اصطالح لذت و
درد  ،تولد  ،گناه  ،بیماری و مرگ ماده واقعی است  ،یک باور فانی است؛ و این
باور همه چیزهایی است که همیشه از دست خواهند رفت.
در ادامه تعریف خود از انسان  ،به یاد داشته باشیم که انسان هماهنگ و نامیرا
برای همیشه وجود داشته است و همیشه فراتر و باالتر از توهم فانی هر
حیات  ،ماده و هوش موجود در ماده است .این گزاره براساس واقعیت است ،
نه افسانه.

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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32 - 15 :248 .7
مدل قبل از ذهن فانی چیست؟ آیا این نقص  ،شادی  ،غم  ،گناه  ،رنج است؟ آیا
شما مدل فانی را پذیرفته اید؟ آیا شما در حال تولید مجدد آن هستید؟ سپس
مجسمه های شرور و اشکال شنیع در کار خود تعقیب می شوید .آیا شما از همه
بشریت الگوی ناقص چیزی نمی شنوید؟ جهان آن را مر ً
تبا جلوی نگاه شما نگه
می دارد .نتیجه این است که شما می توانید از آن الگوهای پایین پیروی کنید ،
وظایف زندگی خود را محدود کنید و رئوس مطالب زاویه ای و تغییر شکل مدل
های ماده را به تجربه خود بپذیرید.
برای رفع این مشکل  ،ابتدا باید نگاه خود را به مسیر درست برگردانیم و سپس
آن راه را طی کنیم .ما باید مدلهای کاملی را در اندیشه شکل دهیم و مدام به آنها
نگاه کنیم  ،در غیر این صورت آنها را هرگز در زندگیهای بزرگ و نجیب نخواهیم
تراشید .بگذارید بی خودی  ،نیکی  ،رحمت  ،عدالت  ،سالمتی  ،قداست  ،عشق -
پادشاهی آسمان  -در درون ما حکمرانی کند و گناه  ،بیماری و مرگ کاهش یابد تا
اینکه سرانجام از بین بروند.
22 - 353:16 .8
همه واقعی ها ابدی هستند .کمال زمینه ساز واقعیت است .بدون کمال  ،هیچ
چیز کامالً واقعی نیست .تا ظهور کمال و رسیدن به واقعیت  ،همه چیز ناپدید
می شوند .ما باید طیفی را در همه نقاط کنار بگذاریم .ما نباید به اعتراف به
خرافات ادامه دهیم  ،اما باید اعتقاد راسخ به آن را کنار بگذاریم و خردمندانه
عمل کنیم.
21 - 259:11 .9
درک مسیحی از موجودیت علمی و شفای الهی شامل یک اصل و ایده کامل -
خدای کامل و انسان کامل  -به عنوان اساس تفکر و نمایش است.
اگر انسان روزگاری کامل بود اما اکنون کمال خود را از دست داده است  ،پس
انسانها هرگز در انسان تصویر انعکاسی خدا را مشاهده نکرده اند .تصویر گمشده
هیچ تصویری نیست .شباهت واقعی را نمی توان در تأمل الهی از دست داد.

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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موضوع – جوهر

عیسی با درک این موضوع گفت" :بنابراین کامل باشید  ،همانطور که پدرتان در
آسمان کامل است".
( 25 - 407:24 .10به اندیشه ها)
بگذارید مدل کاملی در افکار شما وجود داشته باشد.

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.
کتابچه راهنمای کلیسا  ،ماده ، 8
بخش 1
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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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
_____________________

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.

