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صفحه 1

یکشنبه  ،ماه مه .2021 ، 9
موضوع — آدم و مرد افتاده
متن طالیی : :جیمز 18 :1

"به خواست خودش او با كالم حق از ما طلبيد كه ما نوعي اولين ثمره مخلوقات او باشيم".

پاسخگو خواندن:

اشعیا 24-21 ، 19 ، 18 :65

18

شاد باشید و برای همیشه از آنچه خلق می کنم شاد باشید  ،زیرا  ،اینک  ،من اورشلیم را شادی
آفریدم  ،و قومش را شادی.

19

و من در اورشلیم و شادی در قوم خود شاد خواهم شد و دیگر صدای گریه در او شنیده نخواهد
شد و صدای گریه نیز شنیده نخواهد شد.

 21و آنها خانه هایی خواهند ساخت و در آنها ساکن خواهند شد .آنها باغ های انگور را می کارند و
میوه آنها را می خورند.
22

آنها نباید بسازند و دی گری ساكن شود .آنها نخواهند کاشت و دی گری غذا خواهد خورد :زیرا
همانطور که روزهایدرخت روزهای مردم من است  ،و برگزیدگان من مدتها از کار دستان خود
لذت خواهند برد.

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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23

آنها بیهوده زحمت نخواهند کشید و برای دردسر زاییدند .زیرا آنها بذر پربرکت خداوند و
فرزندان آنها با آنها هستند.

24

و این اتفاق_ خواهد افتاد که من قبل از اینکه آنها تماس بگیرند  ،من پاسخ خواهم داد .و در حالی
که آنها هنوز صحبت می کنند  ،من می شنوم.

د درس خطبه
کتاب مقدس
زبور 6-3 ، 1 :8

.1
1

پروردگارا  ،پروردگار ما  ،چقدر نام تو در سراسر زمین عالی است! كه جالل تو را بر فراز
آسمانها قرار داده است.

3

وقتی آسمانهای تو را می بینم  ،کار انگشتانت  ،ماه و ستارگانی را که تو تعیین کرده ای ،

4

انسان چیست که تو مراقب او باشی چیست؟ و پسر انسان  ،که او را مالقات می کنی؟

5

زیرا او را اندکی از فرشتگان فرومایه و با شکوه و افتخار تاج گذاری کرده ای.

6

تو او را به سلطنت بر کارهای دستهایت مجنون کردی .تو همه چیز را زیر پاهای او قرار داده
ای :
پیدایش ( 28 ، 26 :1به( 31 ، ):به ).1

.2
26

و خداوند فرمود  ،بگذارید ما انسان را به شکل خود  ،مطابق شکل خود بسازیم :و آنها بر ماهیان
دریا  ،مرغهای هوا  ،گاوها  ،و همه زمین و همه بر آنها سلطنت کنند .چیزی خزنده که روی
زمین می خزد.

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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28

و خدا آنها را برکت داد  ،و خداوند به آنها فرمود :بارور باشید  ،تکثیر کنید  ،و زمین را دوباره
پر کنید و آن را تسلیم کنید:

31

و خدا هر كاری را كه ساخته بود دید  ،و این بسیار خوب بود.
پیدایش 17 ، 16 ، 9-6 :2

.3
6

اما از زمین مه گرفت و تمام صورت زمین را سیراب کرد.

7

و خداوند خداوند انسان را از غبار زمین تشکیل داد و نفسهای زندگی را در سوراخهای بینی او
دمید .و انسان یک روح زنده شد.

8

و خداوند خدا باغی را به سمت شرق در عدن کاشت .و در آنجا مردی را که تشکیل داده بود
قرار داد.

9

و خداوند  ،خداوند  ،هر درختی را كه از نظر چشم نوازی و خوراك خوب است  ،پرورش داد.
درخت زندگی نیز در میان باغ و درخت شناخت خوب و بد.

16

و خداوند خدا به آن مرد دستور داد  ،فرمود" :از هر درخت باغ می توانی آزادانه بخوری:

17

اما از درخت شناخت خوب و بد  ،از آن نخواهی خورد  ،زیرا در روزی که از آن بخوری ،
مطمئنا ً خواهی مرد.

1

پیدایش 24 ، 23 ، 13-9 ، 7-1 :3
اکنون مار از هر حیوان مزرعه ای که خداوند خدا ساخته بود لطیف تر بود .و او به زن گفت ،
بله  ،آیا خداوند گفته است  ،شما از هر درخت باغ نخواهید خورد؟

.4

2

و زن به مار گفت  ،ما ممکن است از میوه درختان باغ بخوریم:

3

اما از میوه درختی که در وسط باغ است  ،خداوند فرموده است  ،شما از آن نخواهید و به آن
دست نزنید  ،مگر می میرید.

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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4

و مار به زن گفت  ،تو مطمئنا ً نخواهی مرد:

5

زیرا خداوند نمی داند که روزی که از آن بخورید  ،چشمان شما باز می شود و مانند خدایان
خواهید بود که خوب و بد را می شناسید.

6

و هنگامی که زن دید که درخت برای خوردن غذا خوب است و برای چشمها دلپذیر است و
برای داشتن خردمندی درختی مطلوب است  ،از میوه آن میوه برداشت و خورد و به شوهر خود
نیز داد با او و او غذا خورد

7

چشمان هر دو باز شد و آنها دانستند که برهنه هستند .برگهای انجیر را به هم دوختند و برای
خود پیش بند درست کردند.

9

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

10

و او گفت  ،من صدای تو را در باغ شنیدم  ،و ترسیدم  ،زیرا برهنه بودم .و خودم را پنهان کردم

11

و او گفت  ،چه کسی به تو گفت که برهنه هستی؟ آیا از درختی خورده ای که من به تو امر کرده
ام که نباید غذا بخوری؟

 12و مرد گفت :زنی که به من دادی تا با من باشد  ،از درخت به من داد و من غذا خوردم.
 13و خداوند خدا به زن گفت  ،این چه کاری است که کرده ای؟ و زن گفت :مار مرا فریب داد و من
غذا خوردم.
23

بنابراین خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون فرستاد تا زمینی را که از آنجا گرفته شده بکارد.

24

بنابراین او مرد را بیرون کرد .و او در شرق باغ کروبیان عدن قرار داد و شمشیری آتشین را
که از هر طرف می چرخید قرار داد تا راه درخت زندگی را حفظ کند.
ضرب المثل ها 6 ، 5 :30

.5
5

6

هر کالم خدا خالص است :او سپر محافظان_ی است که به او اعتماد می کنند.
به سخنان او اضافه مكن كه مبادا تو را مالمت كند  ،و دروغگو پيدا خواهي شد.

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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صفحه 5

زبور 12-10 ، 2 ، 1 :51
1

خدایا  ،بر اساس مهربانی خود  ،بر من رحم کن و بر اساس بسیاری از مهربانی هایت  ،گناهان
مرا از بین ببر.

2

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

10

خدایا یک قلب پاک در من ایجاد کن .و روحیه درستی را در من تجدید کنید.

11

مرا از حضور خود دور مكن .و روح مقدس خود را از من نگیر.

12

شادی نجات خود را به من برگردان .و با روحیه آزاد خود مرا نگه دارید.
افسسی ها 24 ، 23 ، 18 ، 17 :4

.7
17

این را می گویم  ،و به خداوند شهادت می دهم که از این پس  ،مانند سایر غیرتها  ،باطل ذهن
خود  ،راه نخواهید رفت ،

18

به دلیل نابینایی قلبشان  ،درکشان تاریک شده و از طریق جهل و نادانی که در آنها وجود دارد ،
از زندگی خدا بیگانه شده اند:

23

و در روح ذهن خود تجدید شوید

24

و این شما انسان جدیدی را می پوشید که بعد از خدا در درستی و قداست واقعی آفریده شده است.
 2قرنتیان 8-6 ، 1 :5

.8
1

زیرا می دانیم که اگر خانه زمینی این خیمه منحل شود  ،ما ساختمانی از خدا داریم  ،خانه ای که
با دست ساخته نشده و در آسمان ها جاودانه است.

6

بنابراین ما همیشه اطمینان داریم  ،می دانیم که  ،در حالی که بدن در خانه هستیم  ،از خداوند
غایب هستیم:

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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7

(زیرا ما با ایمان راه می رویم  ،نه با دید ):

8

من می گویم  ،ما اعتماد به نفس داریم و مایلیم که در بدن غایب نباشیم  ،و در محضر خداوند
حضور داشته باشیم.
 1قرنتیان 22 :15

.9
22

زیرا همانگونه که در آدم همه می میرند  ،در مسی ح نیز همه زنده می شوند.

علم و بهداشت
19-23 ، 9-13 :516 .1
خدا همه چیز را شبیه خودش میکند .زندگیدر وجود منعکس میشود  ،حقی قت در صدق  ،خدا در
خیر  ،که به آنها صلح و دوام می بخشد .عشق  ،بیرغبتی با بی خودی  ،همه را در زی بایی و نور
غرق میکند ... .انسان  ،شبیه او ساخته شده  ،تسلط خدا بر تمام زمین را دارد و منعکس می کند .زن
و مرد به عنوان همزیستی و ابدی بودن با خدا  ،برای همیشه و در کیفیت جاللی  ،پدر بیکران پدر-
مادر را منعکس می کنند.
( 31-4 :517 .2به ).1
انسان ساخته نشده است تا خاک را بچرخاند .حق تولد او سلطه است  ،نه انقی اد .او ارباب اعتقاد
به زمین و آسمان است  - ،خود او تنها به سازنده خود تابع است.
9-13 :200 .3
زندگیهمیشه مستقل از ماده بوده و خواهد بود .زیرا زندگیخداست و انسان ای ده خداست  ،نه از نظر
مادی بلکه از نظر معنوی شکل گرفته است و در معرض زوال و غبار قرار ندارد.

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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3-6 :519 .4
خدایی از کار خود راضی بود .چگونه او میتوانست غی ر از این باشد  ،زیرا آفری نش معنوینتیجه
رشد  ،ناشی از خود مهار بی نهایت و خرد جاودانه او بود؟
18-21 :216 .5
اشتباه بزرگ انسانها این است که تصور میکنند انسان  ،خدا و سیمای خدا  ،هم ماده است و هم روح
 ،چه خوب و چه شر.
26-29 ، 21-22 :521 .6

پیدایش  .6 .2اما از زمین مه گرفت و تمام صورت زمین را سیراب کرد.
فصل دوم پیدایش حاوی گزاره ایاز این دیدگاه مادی درباره خدا و جهان است  ،گزاره ای که
دقی قا ً برعکس حقیقت علمیاست همانطور که قبالً ضبط شده است.
5-17 :522 .7
اولین رکورد  ،همه قدرت و حکومت را به خداوند اختصاص می دهد و انسان را از کمال و قدرت
خداوند عطا میکند .رکورد دوم  ،انسان را به عنوان متغی ر و فانی توصیف می کند  -به عنوان اینکه
از خدای جدا شده و در مدار خودش می چرخد .وجود  ،جدا از الوهیت  ،علم آن را غیرممکن توضیح
می دهد.
این رکورد دوم بدون شک تاری خچه_ خطا را در اشکال بی رونیآن  ،به نام زندگی و هوش در ماده ،
ارائه میدهد .این کتاب خدای متعال  ،مخالف برتری روح الهی است .اما این حالت از امور موقتی و
این انسان فانی اعالم شده است  -گرد و غبار به خاک تبدیل میشود.
21-27 :580 .8
نام آدم بیانگر ای ن فرض غلط است که زندگی ابدینی ست  ،بلکه آغاز و پایان دارد .که نامحدود وارد
متناهی می شود  ،هوش به غیر هوشمندی میرسد و روح به معنای مادی ساکن می شود .که ذهن
جاودانه منجر به ماده می شود و ماده در ذهن فانی .که خدای یگانه و خالق آن چیزی که آفریده است
وارد شده و سپس در الحاد ماده ناپدید شده است.
26-13 ، 7-16 :307 .9

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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شر هنوز هم ذهن خود را تأیید می کند و اعالم میکند که بیش از ی ک هوش یا خدا وجود دارد .در آن
آمده است" :لردها و خدای ان بسیاری وجود خواهند داشت .من اعالم می کنم که خداوند عقاید شیطانیو
ارواح شیطانی را ایجاد می کند و من به او کمک می کنم .حقیقت تغییر خواهد کرد و مانند روح
نخواهد بود .به نظر می رسد که زندگی به اندازه خدا  ،روح  ،که تنها زندگی است  ،زندگی می کند".
این خطا ثابت کرده است که ی ک خطاست .مشخص شده است که زندگیآن نه زندگی ،بلکه فقط یک
احساس گذرا و کاذب از وجودیاست که به مرگ ختم می شود.
انسان از مبنایمادی خلق نشده است  ،و از اطاعت از قوانین مادیکه روح هرگز وضع نکرد  ،منع
نشده است .استان او در قوانی ن عالیذهن در قوانی ن اساسی است.
باالتر از هیاهوی وحشتناک  ،سی اهیو هرج و مرج  ،صدای حقیقت هنوز صدا می کند" :آدام  ،تو
کجا هستی؟ هوشیاری ،کجا هستی ؟ آیا در این عقی ده زندگیمی کنی که ذهن مهم است و شر ذهن
است  ،یا هنر تو به ایمان زنده ای که وجود دارد و می تواند وجود داشته باشد  ،جز یک خدا  ،و حفظ
دستور او؟ " تا زمانی که عبرت گرفته شود که خداوند تنها ذهن انسان است که بر آن حاکم است ،
باور فانی مانند ابتدا می ترسد و از خواسته "کجایی؟" پنهان می شود .این خواسته وحشتناک "آدم
کجایید؟" با پذیرش از ناحیه سر  ،قلب  ،معده  ،خون  ،اعصاب و غیره روبرو می شود " :من اینجا
هستم  ،بدنبال خوشبختی و زندگی در بدن هستم  ،اما فقط یک توهم پیدا می کنم  ،ترکیبی از ادعاهای
دروغ  ،لذت کاذب  ،درد  ،گناه  ،بیماری و مرگ" .
.10

28-31 :282

هر آنچه نشانگر سقوط انسان یا عکس آن با خدا یا غی بت خدا باشد  ،روی ایآدم است  ،که نه ذهن است
و نه انسان  ،زیرا از پدر به دنی ا نیامده است.
.11

27-5 :545

حقیقت فقط یک پاسخ دارد به همه خطاها  - ،به گناه  ،بیماریو مرگ" :گرد و غبار [نی ستی] تو
هستیو به گرد و غبار [نیستی ] باز خواهیگشت".
"همانطور که در آدم [خطا] همه می میرند  ،به همین ترتیب در مسیح نی ز [حقی قت] همه باید زنده
شوند ".مرگ و میر انسان یک افسانه است  ،زیرا انسان جاودانه است .ای ن باور نادرست که روح
اکنون در ماده غوطه ور است  ،در آی نده باید از آن رهایی ی ابد  -این باور به تنهایی فانیاست.
روح  ،خدا  ،هرگز جوانه نمی زند  ،بلکه "همان دیروز و امروز و برای همیشه" 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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.12

صفحه 9

5-15 :265

برایاین که گناهان و مرگ و می رها از بین بروند  ،فانیان باید به خدایمتعال جلب شوند  ،عواطف و
اهداف آنها معنویمیشود  - ،آنها باید تفسی رهای وسی ع تری از وجود داشته باشند و احساس مناسبی
از بینهایت بدست آورند.
این احساس علمیبودن  ،کنار گذاشتن مسئله روح  ،به هی چ وجه جذب انسان در معبود و از بی ن رفتن
هویت او را نشان نمیدهد  ،بلکه به او فردیت بزرگتر  ،حوزه فکر و عمل گسترده تر  ،عشق گسترده
تر  ،عشق باالتر و باالتر را می دهد .صلح دائمی
.13

32-5 :470

روابط خدا و انسان  ،اصل و اندی شه الهی ،در علم نابود نشدنیاست .و علم هیچ تغییری از هماهنگی
نمییابد و به آن برنمی گردد  ،اما از نظم الهی ی ا قانون معنوی برخوردار است  ،كه در آن خدا و
همه آنچه او می آفری ند كامل و ابدی است  ،كه در تاریخ ابدی خود بدون تغیی ر مانده است.
.14

25-30 :14

زندگیالهی ،کامالً جدا از اعتقاد و روی ای زندگی مادی ،درک معنوی و آگاهیاز سلطه انسان بر
کل زمی ن است .ای ن درک خطا را بیرون می کشد و بی ماران را شفا میدهد و با آن می توانید
"به عنوان شخصی که دارای اقتدار است" صحبت کنید.
.15

( 4-8 :171به )،4

از طری ق تشخیص نقطه مقابل معنوی مادیات  ،حتیراهی که از طریق مسی ح  ،حقی قت می گذرد ،
انسان با کلید علم الهی دروازه های بهشتی را که عقاید بشر بسته است  ،دوباره باز می کند و خود را
ناقابل  ،قائم  ،پاک و آزاد می یابد.

وظایف روزانه

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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توسط مریبیکر ادی

نماز روزانه
وظیفه هر عضو ای ن کلی سا است که هر روز نماز بخواند" :پادشاهیتو آمده است" بگذارید
سلطنت حقی قت  ،زندگیو 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  ، 8بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال
نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نبای د انگیزه ها ی_ا اعم__ال اعضایکلی سای م__ادر را تحری_ک
کند .در علم  ،عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت میکند .و یک دانشمند مسیحیامکانات ش_یرین عش__ق
را  ،در سرزنش گناه  ،برادری واقعی  ،خ _یرخواهیو گذش__ت  ،منعکس می کن__د .اعضای این کلیسا بای _د
روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر  ،از پیش__گویی  ،قض__اوت  ،محک__ومیت  ،مش__اوره ،
تأثی رگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خالص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا  ،ماده  ، 8بخش 1

هشدار به وظیفه
این وظیفه هر عضو ای ن کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیش__نهادات ذهنی ته__اجمیدف__اع
کند و فراموش نشود و وظیفه خ__ود را در قب__ال خ__دا  ،ره__بر خ__ود و بش__ر فرام__وش نکن__د .ب__ا کارهای او
قضاوت خواهد شد  - ،و توجی ه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا  ،ماده  ، 8بخش 6
_____________________
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