
صفحه 1
2021  9مه ماه ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

آدم و مرد افتاده- موضوع

.2021 ، 9یکشنبه ، ماه مه 

آدم و مرد افتاده — موضوع

18: 1 مزیج : :ییمتن طال

"به خواست خودش او با كالم حق از ما طلبید كه ما نوعي اولین ثمره مخلوقات او باشیم."

24-21 ، 19 ، 18: 65 ایاشعپاسخگو خواندن:

ی را شادمی ، من اورشلنکی ، ارای ، زدی کنم شاد باشی از آنچه خلق مشهی همی و برادیشاد باش 18
.ی ، و قومش را شاددمیآفر

 نخواهددهی در او شنهی گری صداگری در قوم خود شاد خواهم شد و دی و شادمیو من در اورشل 19
 نخواهد شد.دهی شنزی نهی گریشد و صدا

 کارند وی انگور را می خواهند ساخت و در آنها ساکن خواهند شد. آنها باغ هایی و آنها خانه ها21
 خورند.ی آنها را موهیم

رای غذا خواهد خورد: زیگری ساكن شود. آنها نخواهند کاشت و دیگری بسازند و ددیآنها نبا 22
 من مدتها از کار دستان خوددگانی مردم من است ، و برگزی درخت روزهایهمانطور که روزها

لذت خواهند برد.

 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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 آنها بذر پربرکت خداوند ورای. زدندیی دردسر زای و برادی زحمت نخواهند کشهودهیآنها ب 23
فرزندان آنها با آنها هستند.

ی ، من پاسخ خواهم داد. و در حالرندی آنها تماس بگنکهی اتفاق_ خواهد افتاد که من قبل از انیو ا 24
 شنوم.ی کنند ، من میکه آنها هنوز صحبت م

د درس خطبه

کتاب مقدس

6-3 ، 1: 8زبور .1

 است! كه جالل تو را بر فرازی عالنیپروردگارا ، پروردگار ما ، چقدر نام تو در سراسر زم1
آسمانها قرار داده است.

 ،ی کرده انیی را که تو تعی ، کار انگشتانت ، ماه و ستارگاننمی بی تو را می آسمانهایوقت3

؟ی کنی و پسر انسان ، که او را مالقات مست؟ی چی که تو مراقب او باشستیانسان چ4

.ی کرده ای و با شکوه و افتخار تاج گذارهی از فرشتگان فرومای او را اندکرایز5

 او قرار دادهی پاهاری را ززی. تو همه چی مجنون کردتی دستهایتو او را به سلطنت بر کارها6
:یا

.(1 )به 31 )به:( ، 28 ، 26: 1 شیدایپ.2

انی: و آنها بر ماهمی ما انسان را به شکل خود ، مطابق شکل خود بسازدیو خداوند فرمود ، بگذار26
ی خزنده که رویزی و همه بر آنها سلطنت کنند. چنی هوا ، گاوها ، و همه زمی ، مرغهاایدر
 خزد.ی منیزم

 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 دوبارهنی ، و زمدی کنری ، تکثدیو خدا آنها را برکت داد ، و خداوند به آنها فرمود: بارور باش28
:دی کنمی و آن را تسلدیپر کن

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

17 ، 16 ، 9-6: 2 شیدایپ.3

 کرد.رابی را سنی مه گرفت و تمام صورت زمنیاما از زم6

 اوینی بی را در سوراخهای زندگی داد و نفسهالی تشکنیو خداوند خداوند انسان را از غبار زم7
 روح زنده شد.کی. و انسان دیدم

 داده بودلی را که تشکی را به سمت شرق در عدن کاشت. و در آنجا مردیو خداوند خدا باغ8
قرار داد.

 و خوراك خوب است ، پرورش داد.ی را كه از نظر چشم نوازیو خداوند ، خداوند ، هر درخت9
 باغ و درخت شناخت خوب و بد.انی در مزی نیدرخت زندگ

:ی آزادانه بخوری توانیو خداوند خدا به آن مرد دستور داد ، فرمود: "از هر درخت باغ م16

 ،ی که از آن بخوری در روزرای خورد ، زیاما از درخت شناخت خوب و بد ، از آن نخواه17
 مرد.یمطمئناً خواه

24 ، 23 ، 13-9 ، 7-1: 3 شیدایپ.4
 تر بود. و او به زن گفت ،فی که خداوند خدا ساخته بود لطی مزرعه اوانیاکنون مار از هر ح1

 خورد؟دی خداوند گفته است ، شما از هر درخت باغ نخواهایبله ، آ

:می درختان باغ بخوروهیو زن به مار گفت ، ما ممکن است از م 2

 و به آندی که در وسط باغ است ، خداوند فرموده است ، شما از آن نخواهی درختوهیاما از م3
.دیری می ، مگر مدیدست نزن

 

 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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 مرد:یو مار به زن گفت ، تو مطمئناً نخواه4

انی شود و مانند خدای ، چشمان شما باز مدی که از آن بخوری داند که روزی خداوند نمرایز5
.دی شناسی بود که خوب و بد را مدیخواه

 
 است وری چشمها دلپذی خوردن غذا خوب است و برای که درخت برادی که زن دیو هنگام6

 برداشت و خورد و به شوهر خودوهی آن موهی مطلوب است ، از می درختی داشتن خردمندیبرا
 داد با او و او غذا خوردزین

 
ی را به هم دوختند و براری انجیچشمان هر دو باز شد و آنها دانستند که برهنه هستند. برگها7

 بند درست کردند.شیخود پ

؟یو خداوند خداوند آدم را صدا كرد و به او گفت ، كجا هست9

 برهنه بودم. و خودم را پنهان کردمرای ، زدمی ، و ترسدمی تو را در باغ شنیو او گفت ، من صدا10

 که من به تو امر کردهی خورده ای از درختای آ؟ی به تو گفت که برهنه هستیو او گفت ، چه کس11
؟ی غذا بخوردیام که نبا

 تا با من باشد ، از درخت به من داد و من غذا خوردم.ی که به من دادی و مرد گفت: زن12

 داد و منبی و زن گفت: مار مرا فر؟ی است که کرده ای چه کارنی و خداوند خدا به زن گفت ، ا13
غذا خوردم.

 را که از آنجا گرفته شده بکارد.ینی فرستاد تا زمرونی خداوند خدا او را از باغ عدن بنیبنابرا 23

 رانی آتشیری عدن قرار داد و شمشانی کرد. و او در شرق باغ کروبرونی او مرد را بنیبنابرا 24
 را حفظ کند.ی قرار داد تا راه درخت زندگدی چرخیکه از هر طرف م

6 ، 5: 30ضرب المثل ها .5

 کنند.ی است که به او اعتماد میهر کالم خدا خالص است: او سپر محافظان_5 

به سخنان او اضافه مكن كه مبادا تو را مالمت كند ، و دروغگو پیدا خواهي 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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12-10 ، 2 ، 1: 51زبور .6

 ، گناهانتی های از مهربانیاری خود ، بر من رحم کن و بر اساس بسی ، بر اساس مهربانایخدا 1
 ببر.نیمرا از ب

مرا از شر گناهان من شسته و از گناهان من پاک کن.2
 

.دی کندی را در من تجدی درستهی کن. و روحجادی قلب پاک در من اکی ایخدا10

.ریمرا از حضور خود دور مكن. و روح مقدس خود را از من نگ11
 

.دی آزاد خود مرا نگه دارهی نجات خود را به من برگردان. و با روحیشاد12

24 ، 23 ، 18 ، 17: 4 ها یافسس.7

 ، باطل ذهنرتهای غری پس ، مانند سانی دهم که از ای ، و به خداوند شهادت ممی گوی را منیا17
 رفت ،دیخود ، راه نخواه

 که در آنها وجود دارد ،ی جهل و نادانقی شده و از طرکی قلبشان ، درکشان تاریینای نابلیبه دل18
 شده اند:گانهی خدا بیاز زندگ

دی شودیو در روح ذهن خود تجد23

 شده است.دهی آفری و قداست واقعی که بعد از خدا در درستدی پوشی را میدی شما انسان جدنیو ا24

8-6 ، 1: 5 انی قرنت8.2

 کهی ، خانه امی از خدا داری منحل شود ، ما ساختمانمهی خنی اینی که اگر خانه زممی دانی مرایز1
با دست ساخته نشده و در آسمان ها جاودانه است.

 ، از خداوندمی که بدن در خانه هستی که ، در حالمی دانی ، ممی دارنانی اطمشهی ما همنیبنابرا6
:می هستبیغا

 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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 :(دی ، نه با دمی روی راه ممانی ما با ارای)ز7

 ، و در محضر خداوندمی نباشبی که در بدن غامیلی و مامی ، ما اعتماد به نفس دارمی گویمن م8
.میحضور داشته باش

22: 15 انی قرنت9.1

 شوند.ی همه زنده مزی نحی ، در مسرندی می همانگونه که در آدم همه مرایز22

علم و بهداشت

1.516 :9-13 ، 19-23

 در صدق ، خدا درقتی شود ، حقی در وجود منعکس می کند. زندگی خودش مهی را شبزیخدا همه چ
 و نورییبای ، همه را در زی خودی با بی رغبتی بخشد. عشق ، بی ، که به آنها صلح و دوام مریخ

 کند. زنی را دارد و منعکس منی او ساخته شده ، تسلط خدا بر تمام زمهی کند. ... انسان ، شبیغرق م
 پدر-کرانی ، پدر بی جاللتیفی و در کشهی همی بودن با خدا ، برای و ابدیستیو مرد به عنوان همز

 کنند.یمادر را منعکس م

.(1 )به 31-4: 2.517

. او ارباب اعتقادادیانسان ساخته نشده است تا خاک را بچرخاند. حق تولد او سلطه است ، نه انق
 و آسمان است ، - خود او تنها به سازنده خود تابع است.نیبه زم

3.200 :9-13

 خداست ، نه از نظردهی خداست و انسان ای زندگرای مستقل از ماده بوده و خواهد بود. زشهی همیزندگ
 شکل گرفته است و در معرض زوال و غبار قرار ندارد.ی بلکه از نظر معنویماد

 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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4.519 :3-6

جهی نتی معنونشی آفررای باشد ، زنی از اری توانست غی بود. چگونه او می از کار خود راضییخدا
 و خرد جاودانه او بود؟تی نهای از خود مهار بیرشد ، ناش

5.216 :18-21

 خدا ، هم ماده است و هم روحیمای کنند انسان ، خدا و سی است که تصور منیاشتباه بزرگ انسانها ا
، چه خوب و چه شر.

6.521 :21-22 ، 26-29

 کرد.رابی را سنی مه گرفت و تمام صورت زمنیاما از زم .6. 2 شیدایپ

 کهی درباره خدا و جهان است ، گزاره ای ماددگاهی دنی از ای گزاره ای حاوشیدایفصل دوم پ
 است همانطور که قبالً ضبط شده است.ی علمقتی برعکس حققاًیدق

7.522 :5-17

 دهد و انسان را از کمال و قدرتی رکورد ، همه قدرت و حکومت را به خداوند اختصاص منیاول
نکهی کند - به عنوان ای مفی توصی و فانری کند. رکورد دوم ، انسان را به عنوان متغیخداوند عطا م

حی توضرممکنی ، علم آن را غتی چرخد. وجود ، جدا از الوهی جدا شده و در مدار خودش میاز خدا
 دهد.یم

 و هوش در ماده ،ی آن ، به نام زندگیرونی خطا را در اشکال بخچه_ی رکورد دوم بدون شک تارنیا
 وی حالت از امور موقتنی است. اما ای روح الهی متعال ، مخالف برتری کتاب خدانی دهد. ایارائه م

 شود.ی ملی اعالم شده است - گرد و غبار به خاک تبدی انسان فاننیا

8.580 :21-27

 دارد. که نامحدود واردانی ، بلکه آغاز و پاستی نی ابدی فرض غلط است که زندگنی اانگرینام آدم ب
 شود. که ذهنی ساکن می مادی رسد و روح به معنای می هوشمندری شود ، هوش به غی میمتناه

 استدهیر که آفیزی و خالق آن چگانهی ی. که خدای شود و ماده در ذهن فانیجاودانه منجر به ماده م
 شده است.دیوارد شده و سپس در الحاد ماده ناپد

9.307 :7-16 ، 26-13

 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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 خدا وجود دارد. در آنای هوش کی از شی کند که بی کند و اعالم می مدییشر هنوز هم ذهن خود را تأ
 ویطانی شدی کنم که خداوند عقای وجود خواهند داشت. من اعالم میاری بسانیآمده است: "لردها و خدا

 خواهد کرد و مانند روحریی تغقتی کنم. حقی کند و من به او کمک می مجادی را ایطانیارواح ش
 کند."ی می است ، زندگی به اندازه خدا ، روح ، که تنها زندگی رسد که زندگینخواهد بود. به نظر م

کی ، بلکه فقط ی آن نه زندگی خطاست. مشخص شده است که زندگکی خطا ثابت کرده است که نیا
 شود.ی است که به مرگ ختم میاحساس گذرا و کاذب از وجود

 که روح هرگز وضع نکرد ، منعی مادنی خلق نشده است ، و از اطاعت از قوانی مادی از مبناانسان
 است.ی اساسنی ذهن در قوانی عالنینشده است. استان او در قوان

 کند: "آدام ، توی هنوز صدا مقتی حقی و هرج و مرج ، صدایاهی وحشتناک ، سیاهوی از هباالتر
 که ذهن مهم است و شر ذهنی کنی می زندگدهی عقنی در اای آ؟ی ، کجا هستیاری هوش؟یکجا هست
 خدا ، و حفظکی تواند وجود داشته باشد ، جز ی که وجود دارد و می زنده امانی هنر تو به اایاست ، 

 که عبرت گرفته شود که خداوند تنها ذهن انسان است که بر آن حاکم است ،یدستور او؟ " تا زمان
 خواسته وحشتناک "آدمنی شود. ای" پنهان م؟یی ترسد و از خواسته "کجای مانند ابتدا میباور فان

نجای شود: " من ای روبرو مرهی سر ، قلب ، معده ، خون ، اعصاب و غهی از ناحرشی" با پذد؟ییکجا
ی از ادعاهایبی کنم ، ترکی مدای توهم پکی در بدن هستم ، اما فقط ی و زندگیهستم ، بدنبال خوشبخت

 و مرگ. "یماریدروغ ، لذت کاذب ، درد ، گناه ، ب

10.282 :28-31

 آدم است ، که نه ذهن استیای خدا باشد ، روبتی غای عکس آن با خدا ایهر آنچه نشانگر سقوط انسان 
 است.امدهی نای از پدر به دنرایو نه انسان ، ز

11.545 :27-5

[ تویستی و مرگ: "گرد و غبار ]نیماری پاسخ دارد به همه خطاها ، - به گناه ، بکی فقط قتیحق
 گشت."ی[ باز خواهیستی و به گرد و غبار ]نیهست

 زندهدی[ همه باقتی ]حقزی نحی در مسبی ترتنی ، به همرندی می"همانطور که در آدم ]خطا[ همه م
 باور نادرست که روحنی انسان جاودانه است. ارای افسانه است ، زکی انسان ریشوند." مرگ و م

 است.ین فایی باور به تنهانی - اابدی یی از آن رهادی باندهیاکنون در ماده غوطه ور است ، در آ
" است.شهی همی و امروز و براروزی زند ، بلکه "همان دیروح ، خدا ، هرگز جوانه 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
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12.265 :5-15

 متعال جلب شوند ، عواطف وی به خدادی باانی بروند ، فاننی از برهای که گناهان و مرگ و منی ایبرا
ی از وجود داشته باشند و احساس مناسبی ترعی وسیرهای تفسدی شود ، - آنها بای میاهداف آنها معنو

 بدست آورند.تینهایاز ب

 رفتننی وجه جذب انسان در معبود و از بچی بودن ، کنار گذاشتن مسئله روح ، به هی احساس علمنیا
 بزرگتر ، حوزه فکر و عمل گسترده تر ، عشق گستردهتی دهد ، بلکه به او فردی او را نشان نمتیهو

ی دهد. صلح دائمیتر ، عشق باالتر و باالتر را م

13.470 :32-5

ی از هماهنگیریی تغچی است. و علم هی ، در علم نابود نشدنی الهشهیروابط خدا و انسان ، اصل و اند
 برخوردار است ، كه در آن خدا وی قانون معنوای ی گردد ، اما از نظم الهی و به آن برنمابدی ینم

 است.انده مریی خود بدون تغی ابدخی است ، كه در تاری كامل و ابدندی آفریهمه آنچه او م

14.14 :25-30

 از سلطه انسان بری و آگاهی ، درک معنوی مادی زندگیای ، کامالً جدا از اعتقاد و روی الهیزندگ
دی توانی دهد و با آن می را شفا ممارانی کشد و بی مرونی درک خطا را بنی است. انیکل زم

.دی اقتدار است" صحبت کنی که دارای"به عنوان شخص

،(4 )به 4-8: 15.171

 گذرد ،ی مقتی ، حقحی مسقی که از طری راهی ، حتاتی مادی نقطه مقابل معنوصی تشخقیاز طر
 کند و خود رای بشر بسته است ، دوباره باز مدی را که عقای بهشتی دروازه های علم الهدیانسان با کل

.ابدی یناقابل ، قائم ، پاک و آزاد م

 روزانهفیوظا

 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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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

کی__ م__ادر را تحریسای کلی اعم__ال اعضاای__ ها زهی انگدی نبای شخصینه خصومت و نه دلبستگ
 عش__قنیری امکانات ش__یحی 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 ، خ__ی 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 ذهنش__نهاداتی 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 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


