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2021 ، 7 نوامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
افتاده   - موضوع مرد و آدم

نوامبر   ، .2021، 7 یکشنبه

افتاده    — موضوع مرد و آدم

: طالیی  14: 5افسسیان  متن

خواب   داریب" که برخ    یا دهیشو مردگان از مس  زیو ."حیو داد      خواهد نور تو به

: خواندن  10،  9،  2،  1: 52 ایاشعپاسخگو
17: 54 ایاشع

15: 17زبور 

ب  داریب1 قوا  داری، ا     ی؛ ، بپوش را ا  ونیصه یخود ،    میاورشل ی؛ مقدس شهر ،
.یبایز یلباسها بپوش    را خود

ده     2 تکان خاک از را برخ  دیخود ا  زی؛ بندها     نیبنش میاورشل ی، از را خود ی،
ا      ، کن رها خود اس  یگردن .ونیصه ریدختر

بخوان     دیکن یشاد9 آواز هم با ا  دی، ها  ی، اورشل  رانیو یمکان ز  میشده رای،
تسل     را خود قوم اورشل   یخداوند ، .میداده است     داده نجات را

بازو 10 .  یخداوند تمام           و است كرده برهنه قومها همه نظر در را مقدسخود
خدا    نجات جهان د    ینقاط خواهند را .دیما

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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است         راثیم نیا17 من از آنها عدالت و است خداوند بندگان
د           15 خواهم عدالت در را شما چهره من ، من مورد از   داریب یوقت: دیدر ، شوم

راض   شما .یم یشباهت شوم 

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
(1 به )28-26،  1: 1پیدایش .1

زم     1 و آسمان خدا آغاز آفر  نیدر .دیرا
26 : بگذار   گفت خدا شب       دیو ، خودمان صورت به را بساز  هیانسان و: میخودمان

ماه   بر زم          ایMMMMدر انیآنها تمام و ، گاوها و ، هوا پرندگان تسلط     نیو همه بر و ،
  . ا  خزنده باشند رو  یداشته خزد یم نیزم یکه

آفر       نیبنابرا27 خود صورت به را انسان آفر       دیخدا را او خدا صورت به زن. دی،
آفر     را آنها مرد .دیو

28      ، داد برکت آنها به خدا و

به ) :(21،  8-6،  1: 2پیدایش .2
زم   بیترت نیبد1 و م   نیآسمانها همه پا   زبانیو به .دیرس انیآنها
زم   6 از مه زم      نیاما سطح تمام و شد س  نیبلند .رابیرا کرد 
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زم          7 غبار و گرد از را انسان خداوند خداوند نفسنفس     لیتشک نیو از و داد
ب   حفره دم  ینیدر به.    دیاو انسان تبد   کیو زنده .لیروح شد 

باغ   8 خداوند خداوند .  یو مرد       و کاشت عدن در شرق در تشک    یرا او که لیرا
. داد      قرار آنجا در بود داده

عم    21 خواب خداوند خداوند خواب        یقیو او و برد فرو آدم بر :دیرا

10،  9: 3پیدایش .3

9 : کجا            گفت او به و زد صدا را آدم ، خداوند خداوند ؟ییو
صدا     10 من ، گفت او شن     یو باغ در را ترس  دمیتو ز  دمیو . رای، و   بودم برهنه

  Mمخف را کردم یخودم
1: 4پیدایش .4

م      1 را خود همسر حوا آدم .      یو قاب  و شد حامله او و دن   لیشناخت به آورد ایرا
  : مرد  من گفت .یو ام      گرفته خداوند جانب از

(1 به )6،  1: 14 وبیا.5

از   یمرد1 م   کیکه متولد .یزن است          دردسر از پر و است روز چند شود
6   ، او از برگرد

(نیا )21،  19-16،  (1 به)( یسیع )1: 4لوقا .6
،        یسیع1 بازگشت اردن از القدس روح از پر

جا     16 ، آمد ناصره به پرورش     ییو آنجا در :     افتهیکه روز  ، عادتش طبق و بود
کن   به برا   سهیسبت و ا  یرفت .ستادیخواندن
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ع  17 کتاب تحو   ینب ایسیو او .  لیبه وقت   و شد جا      یداده ، کرد باز را را ییکتاب
پ        ، بود شده نوشته آن در ،  دایکه کرد

ز      18 ، است من بر خداوند انج      رایروح تا کرد مسح مرا بشارت    لیاو فقرا به را
برا.               را نجات ، دهم شفا را شکسته دل تا است فرستاده مرا او رانیاس یدهم

ب     و ، کنم برا  یینایاعالم کسان    انینایناب یرا و ، شده    یبازگردانم کبود که را
   ، کنم آزاد اند

.یبرا19 خداوند      قبول مورد سال موعظه
ا  نیا21 تحقق       نیروز گوششما مقدسدر .افتهیکتاب است 

7-1: 3یوحنا .7

فر  یمرد1 ن   انیسیاز نام فرمانروا  کودموسیبه :انیهودیMMMM ی، بود 
ع    2 نزد شبشب : "یسیMMMMهمان ا      گفت او به و م    یآمد ما ، تو  میدان یاستاد که

هست     کی خدا طرف از ز  یمعلم نم  چیه رای، ا  یکس که   نیتواند را معجزات
م   انجام ا     یده یتو مگر ، دهد ."نکهیانجام باشد     او با خدا

:  یسیع 3 راست       به گفت او به و داد راست   یپاسخ به م   ی، تو اگر  میگو یبه ،
نم     یمرد ، نشود متولد بب     یدوباره را خدا ملکوت .ندیتواند

:  کودموسین4 م    چگونه گفت او مرد  یبه دن   یتوان به پ     ایرا سن در که یریآورد
آ  دن          یم ایباشد؟ به و مادرششود رحم وارد دوم بار د؟یایب ایتواند

:  یسیع5 راست   به داد راست   یپاسخ به م   ی، تو کس   میMMMMگو یبه اگر روح    ی، و آب از
نم    ، نشود پادشاه   یمتولد به .یتواند شود    وارد خدا

م     6 متولد بدن از م          یآنچه متولد روح از آنچه و است؛ گوشت ، شود یشود
. است  روح

نکن 7 با      دیتعجب شما گفتم شما به شو   دیکه متولد .دیMدوباره
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(  22،  (1 به) 17: 4افسسیان .8  ( ، دادن (24،  23قرار دادن )  قرار
ا  نیبنابرا17 م  نیمن ، میگو یرا
قبل…  22 فر      رمردیپ یمکالمه اساسشهوات بر که به   بکاریرا است فاسد

.دیانداز قیتعو
تجد      23 خود ذهن روح در ؛  دیو شود
جد...  24 بپوش  دیMMMMانسان واقع          دیرا تقدس و عدالت در خدا از بعد که خلق ی،

. است  شده

51-47،  45: 15 انویکورنت 9.1

چن 45 : نیو اول    است شده . یمرد نینوشته آخر     شد زنده آدم روح  نیکه هیآدم
.دایپ یشاداب کرد 

زم   47 از اول زم  نیانسان .ینی،       : است  آسمان از خداوند دوم انسان است
زم  48 که ن    ینMMMMیهمانطور آنها ، :    ینیزم زیاست آسمان  که همانطور و یهستند

ن    آنها ، .یآسمان زیاست هستند 
تصو    49 ما که همانطور ا    ینیزم ریو کرده حمل تصو  میرا ن  یآسمان ری، زیMMMMرا

.میMMMMخواه داشت 
ا  50 ، م  نیبرادران نم     میMگو یرا خون و گوشت به     یکه را خدا ملکوت توانند

     . نم  فساد وارث فساد و ببرند .یارث شود 
من   نکیا51 م      کی، نشان شما به را .  یراز نخواه  همه بلکه  دیخواب میدهم ،

تغ  ،  میخواه رییهمه کرد

( -11: 13 انیروم.10 14اکنون )

رس...     11 فرا آن زمان ب     دهیاکنون خواب از که حال  رایMز: میشو داریاست در
نزد    ما نجات زمان  کتریحاضر داشت     یاز باور ما که .میاست
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بس 12 نزد     یسپر اریشب روز ، است : کیشده بنابرا  کارها  نیاست را یکیتار ی،
بگذار  بپوش     میکنار را نور زره .میو

بردار     دیMبگذار13 قدم صادقانه روز مست.     میمانند و آشوب در در   ینه نه ،
ب   و .یهوشیمجالس حسادت       و نزاع در نه ،

ع  14 خداوند بپوش  حیمس یسیMMMاما برا   دیرا و تأم   ی، خود تا دینکن نیجسد
. سازد     برآورده را آن شهوات

3،  2: 3 یوحنا 11.1

هست      زانیعز2 خدا فرزندان ما اکنون چه         می، ما که است نشده ظاهر هنوز و ،
م    میخواه اما ، وقت  میدان یبود م   یکه ظاهر خواه      یاو او مانند ما ، میشود
ز.  خواه       رایبود هست که همانطور را او .دید میما

انسان  3 هر ا    یو او به م       دیام نیکه پاک را خود ، دارد که    یرا همانطور ، کند
. است  پاک

بهداشت   و علم
1.259 :6-11

اله   علم تصو   یدر انسان . یواقع ری، طب  بهتر  یاله عتیMMMخداست مس   نیبه در حینحو
واقع     انیب یسیع بازتاب که ، زندگ       یشد و انداخت انسانها بر را را  یخداوند آنها

مدلها   از -فیضع یباالتر افکار    داد قرار ب      یتصورشان ، مرده را انسان ، ماریکه
م       نشان مرگ حال در و .یگناهکار داد 

2.282 :28-31

انسان     سقوط آنچه خدا    ایهر مقابل م    بتیMMMغ اینقطه نشان را ،  یخدا دهد
ز            یایرو ، انسان نه و است ذهن نه که ، است .رایآدم است      نشده متولد پدر از
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3.580 :21-27

ا     دهنده نشان آدم زندگ     نینام که است نادرست ن  یفرض بلکه  ستیجاودانه ،
پا   و . انیآغاز ا  متناه   نکهیدارد وارد غ     یم ینامحدود به هوش ، هوش ریشود

معنا     یم در روح و .        یماد یرود در   ماده و ماده به جاودانه ذهن آن است ساکن
فان  م  یذهن .  یمنجر خدا  که آنچه      یشود به خالق و وارد   خلقواحد است کرده

ناپد       ماده الحاد در سپس و .دیشد شد 
4.307 :14-16  ،26-13

. نیا زندگ        است کرده ثابت خطا را خود زندگ   یخطا نه فقط     یآن بلکه ، کیاست
وجود      از کاذب و گذرا م      یاحساس ختم مرگ به که .یاست شود 

اساسماد   انسان قوان          یاز از اطاعت به نه و ، است نشده روح  یماد نیخلق که
    . قوان    در او استان است نکرده وضع عال    یMمعنو نیهرگز قانون در .ی، است   ذهن

:صداي گويد                 مي هنوز ، وحشتناك مرج و هرج و سياهي ، هياهو از فراتر ، حقيقت
ذهن"                  كه بريد مي سر به اعتقاد اين در آيا هستي؟ كجا ، آگاهي هستي؟ كجا ، آدم

 . آ          است هنر يا ذهن در شر و است ماده ا   ایدر در ا  مانیشما و    یزنده دارد وجود که
ا       یم فرمان و باشد داشته وجود رعا  وتواند زمان "  د؟یکن یم تیرا ا  یتا نیکه

فان              اعتقاد ، است انسان بر حاکم ذهن تنها خدا که نشود آموخته مانند یدرس
م  ا    یابتدا از و م   نیترسد پنهان کجا   "یخواسته که درخواست نیا" ؟ییشود

هست  "    کجا ، آدم ، پذ"  ؟یوحشتناک و          رشیبا اعصاب ، خون ، معده ، قلب ، سر
م  رهیغ : "یمواجه ا  ا   نجایشود من خوشبخت    نجای، بدنبال ، زندگ  یهستم در یو

فقط      اما ، هستم ترک   کیبدن ، ادعاها  یبیتوهم پ     نیدروغ یاز را کاذب لذت دای،
ب.      ، گناه ، درد . "یماریکردم مرگ   و

25-22،  ( 2به) 6-11: 5.250

فان  فان    ایرو کی یوجود وجود ؛ م    یواقع تیموجود چیه یاست اما ، یندارد
".   دیگو من "  همان روح هستم نم     یمن خواب هرگز که چ    ندیب یاست همه اما زی،
م  .    یرا نم  اشتباه هرگز که هم   یفهمد و نم       شهیکند باور هرگز که ؛ است یآگاه

م    اما ، نم      یکند متولد هرگز که ؛ هرگز    یداند و روحان.  ردیم ینمشود یانسان
ا  .نیهمانند نفساست  
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آ   یم اکنون ، ب   ایپرسم خواب فان   داریدر وجود خواب  شتریب یتیواقع یاز از
نم   است؟ ز      یخواب ، باشد داشته وجود چ  رایتواند م    یزیهر نظر به رسد یکه

فان  کی .یفان یایرو کیاست  یانسان است 
6.305 :29-30

انسان  یفان یاهایرو نیا اله    یمنشاء نه ، .یدارند
7.546 :1-17

آ             نیا در و است شده غرق ماده در اکنون روح که نادرست ممکن ندهیباور
رها    آن از تنها   نیا - ابدیMMMM ییاست به .      یفان ییباور جوانه  هرگز ، خدا ، روح است

د    "ینم اما ، برا    روزیزند و امروز ".      کسانی شهیهم ی، خطا  ، خدا ، ذهن اگر است
با     یم جادیا خطا آن ، اله   دیکند ذهن ا     دوجو یدر و ، باشد فرض نیداشته

الوه    کمال ، م     تیاشتباه کنار قدرت از .یرا زند 

مس  ایآ آ   یحیMMMعلم اله  ایمتناقضاست؟ آ   نشیآفر یاصل است؟ خدا ایاشتباه
حال         یعلم چیه در ، کند اعالم را ذهن که ب     یندارد هوش توسط ماده یکه

م  یخطر زم  "  یاداره از مه ." نیشود؟ ا   شد عنوان     نیبلند به خطا دهنده نشان
ا   از ماد    دهیشروع صورت به . یخوب ا  ا    نیاست بر را که گذارد یم نیفرض

طر      از فقط انسان و حواس   ابندی یم یتجل یحواسجسمان  قیخدا اگرچه ،
روح    ینم یماد از .یشناخت یمعنو دهیا ایتواند باشد   داشته

8.552 :13-19  ،22-24  ،28-31

زندگ    در بشر م       یفان یتجربه شروع مرغ تخم از که ا     ی، تجربه با ، وبیشود
وقت    ، دارد م     یمرد: "دیگو یم یمطابقت متولد زن از و     یکه است روزه چند شود

 ". فان    است دردسر از ا  دیبا انیپر زندگ  نیاز چ    یماد یمفهوم همه عنوان زیبه
بگ  با.  رندیسرچشمه ها  دیآنها ع    یپوسته با را به    یحیمس لمخود و کنند باز

.رونیب کنند     نگاه باال و

ماد           چیه منبع از مرگ و گناه ، اندوه و غم نم  یMمنبع ز  ردیگ یسرچشمه رای،
رستگار  ب   یقدرت از ،MMMMم    ییهایماری مرتکب آنها خاک       یکه و مرغ تخم در ، شوند

م  نیبنابرا. … ستین تجل    یآموخته ماده که فان  یشود وقت   یذهن و یاست

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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م      درک جاودانه و کامل هم    یماده ماده ، تسل  ودخ یادعاها شهیشود یم میرا
کند.
9.303 :16-20

اله  ر  یعلم زندگ     نیا شهیدر که دارد قرار ماد    ای یتوهم بدن توسط م  یذهن یشکل
ماد   ای ردیگ بدن نها       یدر در علم و ، دارد نابود     نیا تیوجود خود با را یتوهم

ب         از علوم علم سعادتمندانه درک و خطاها . یم نیهمه زندگ  .یبرد
10.557 :16-21

فان    یهنگام ذهن غبار م  یکه نفر   یبخار ، م  ینیشود م     یبرداشته زن به که یشود
دن: "      دیMگو به فرزندان اندوه و غم ."  یخواه ایدر اله  علم با   یابرها یآورد را خطا

حق  ا     یبرم قتینور پرده و ، رو   یگرداند بر برم  یرا هرگز   یانسان که دارد
نم     هرگز و نشده .ردیم یمتولد است        خود خالق با همزمان بلکه ،

11.223 :2-6

   " : بردار  قدم روح در نخواه      دیپولسگفت برآورده را هوسجسم ." دیو د  ریکرد
خواه  ای بندها   میزود که ا    تیظرف یآموخت با انسان ساخته  نیمحدود توهم
جا       یم به بدن در او که زندگ  یشود جا      یم یروح به ماده در ، .یکند روح 

10( -نیا )4: 12.230

ا  یMداریب…  جاودانگ          ای یفان یایرو نیاز و قداست ، سالمت به را ما ، یم یتوهم
ا.  مس  یداریب نیرساند پ    شهیهم یبرا حیآمدن ظهور ، ، قتیحق شرفتهیاست

ب    را خطا ب   یم رونیکه و م   مارانیکند شفا . یرا ا  طر     نیدهد از که است قینجات
اله    اصل ، ع        یخدا توسط آمده دست به ، عشق ،MMMیسی.

( 4به) 4-8: 13.171

تشخ  معنو  صیبا حت  اتیماد یمتضاد طر  ی، حق  حیمس قیاز کل    قتی، با انسان دی،
اله  ها  یعلم م          یدروازه باز ، است بسته بشر اعتقادات که را را    یبهشت خود و کند

م         آزاد و پاک ، راست ، نشده ، ابدی یباز
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روزانه  وظایف
ادی    بیکر مری توسط

روزانه  نماز
: بخواند           نماز روز هر که است کلیسا این عضو هر آمده"   وظیفه تو پادشاهی

همه"               و شود تثبیت من در الهی عشق و زندگی ، حقیقت سلطنت بگذارید است
           . کند      غنی را بشریت همه محبتهای تو کالم است ممکن و ببرد بین از را من گناهان

! کند      حکومت آنها بر و ،

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
4بخش 

اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
کلیسای             اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید Mشخصی دلبستگی نه و خصومت نه

  .             . یک    و کند می حکومت بشر بر تنهایی به الهی عشق ، علم در کند تحریک را مادر
             ، واقعی برادری ، گناه سرزنش در ، را عشق شیرین امکانات مسیحی دانشمند

. کند       می منعکس ، گذشت و کنند       خیرخواهی تماشا روزانه باید کلیسا این اعضای
                  ، مشاوره ، محکومیت ، قضاوت ، پیشگویی از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا و

. خالصشوند      اشتباه تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
1بخش 

وظیفه   به هشدار
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پیشنهادات              برابر در خود از روزانه که است کلیسا این عضو هر وظیفه این
رهبر                ، خدا قبال در را خود وظیفه و نشود فراموش و کند دفاع تهاجمی ذهنی

. نکند     فراموش بشر و محکوم       -     خود یا توجیه و ، شد خواهد قضاوت او کارهای با
. شد  خواهد

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 

_____________________
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