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دسامبر   ، .2021، 19 یکشنبه

ن        ایآ — موضوع توسط ، انسان جمله از ، است؟ افتهیتکامل  یاتم یرویجهان

: طالیی  19: 103زبور  متن

  . پادشاه"         و است کرده آماده آسمانها در را خود تخت حکومت    یخداوند همه بر او
."یم کند 

: خواندن  9-7: 12 وبیاپاسخگو
10-6: 9 وبیا

ح  7 از تعل     واناتیاکنون تو به تا .      میبپرس تو  به و آسمان، پرندگان و دهند
: گفت  خواهند

زم  ای8 ب      نیبا را تو تا کن ماه  اموزدیصحبت .ایدر انیو داد      خواهند خبر تو به
کس 9 ا   یچه همه ا     نهایدر خداوند دست که است؟     نی:نداند کرده را با ایکار

ب      نیزم را تو تا کن ماه  اموزدیصحبت .ایدر انیو داد      خواهند خبر تو به
زم 6 جا   نی::::که از م  یرا ها    یخود ستون و .یم شی:لرزاند لرزد 

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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خورش  7 به م  دیکه نم    یفرمان طلوع و .       یدهد موم  و مهر را ها ستاره و کند
.یم کند 

تنها  8 به م    ییکه را ها در     یآسمان امواج بر و م  ایگستراند .یقدم گذارد 
9     ، جبار ، آرکتوروس ها   فیلدیمکه اتاق م   یو را .یجنوب سازد 

کارها   10 گذشته در م  یبزرگ یکه .   یانجام شگفت  و بله، .یب یها یدهد شمار 

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
3، 1: 1 وحنای.1

1. بود             خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا در
چ 3 .    زیهمه چ     او بدون و شد ساخته او .یزی:::توسط نشد   ساخته

1: 2 شیدایپ.2

زم   بیترت نیبد1 و پا      نیآسمانها به آنها لشکر تمام .دیرس انی::::و

30، 19، 5، 2، 1: 104زبور .3

. یا1 ا       بده برکت را خداوند من خدا  یجان بس   یخداوند، تو .یبزرگ اری:::من،
. عظمت      و عزت به ملبس تو
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م         2 نور به جامه مانند را خود که کس پرده       یآن مانند را ها آسمان که پوشاند،
.دیگشا یم یا

پا  5 برا    نیزم یها هیکه تا گذاشت ب  شهیهم یرا .نیاز نرود 
برا   19 را ماه تع  یاو : نییفصول خورش  م    دیکرد را او .یغروب داند 
م   30 را روحت آفر  ،یفرست یتو رو    یم دهیآنها تو و م   نیزم یشوند تازه یرا

.یکن

: 5-1: 20پادشاهان  4.2 :6،( 2به ) ،( 1به ) :8؛ 11-9،( ،2به )

حزق   1 روزها آن ب    ایدر مرگ حد .  ماریتا اشع  و آمد     ینب یایبود او نزد آموز بن
  : چن    خداوند گفت او به . دیگویم نیو ز:      کن مرتب را خود تو رایخانه

نخواه    یخواه زنده و .یمرد شد 
رو 2 د    یسپس به را :واری::::خود گفت          و کرد دعا خداوند درگاه به و کرد
م 3 ا  یخواهش به    یکنم، اکنون به      اوریب ادیخداوند، تو حضور در چگونه که

دل   یراست با ن           یو تو نظر در که را آنچه و برداشتم گام انجام  کویکامل بود
حزق.   و گر   ایدادم شدت .هیبه کرد 

اشع    4 چون شد، واقع م   ایو صحن او     رونی::::ب یانیبه بر خداوند کالم رفت،
: گفت    و شد نازل

حزق   5 به و :  ا،ی:::برگرد خدا     خداوند، بگو من قوم چن   یفرمانده داوود، نی::::پدرت
شن   یدعا: دیگویم را د   یاشکها دم،یتو را .نک،یا دم،یتو داد      خواهم شفا را تو

روزها  6 به .یو افزود      خواهم سال پانزده تو
حزق 8 اشع  ایو :  ای:::به ا  نشانه چ       یگفت داد، خواهد شفا مرا خداوند ست؟یکه
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اشع 9 :ایو خواه     نیا گفت  خداوند از را را     یعالمت آنچه خداوند که داشت
 : آ      داد خواهد انجام است گفته م    هیسا ایکه جلو درجه درجه  ایرود  یده ده

عقب؟  به
حزق 10 : ایو ز   داد سا   ریپاسخ که پا   هیاست درجه بلکه  د،یایب نییده نه،

.هیسا دیبگذار برگردد      عقب به درجه ده
اشع 11 فر   ینب یایو خداوند سا    ادینزد او و در        هیزد که آورد عقب به درجه ده را

. بود      آمده فرود آحاز شماره صفحه

(12: 22 وبیا.5 ؟ )  به
ن     ایآ12 بهشت اوج در ست؟یخدا

:2, 1: 10 وشعی.6 ( 6، 4، 3،( 1به )  ( ، ؛ :10-7به :( 11،( 1به ) ( ، :13، 12به 14،( 1به )
) به،)

اورشل  قیصد یآدون یوقت1 به    یعا وشعیکه  دیشن میپادشاه و گرفته را
.    رانیو یکل ار   با که همانطور است عا      حایکرده با بود، کرده پادشاهش و یو

ن  .      نیچن زیپادشاهش اسرائ  با چگونه جبعون ساکنان و کرده  لیکرد صلح
م    در و .انیبودند بودند   آنها

ا 2 م   نکهیاز شدت دند،یترس یبه
آدون 3 اورشل   یپس پادشاه پ      میصدک و حبرون پادشاه هوهام پادشاه رامینزد

الک  ایافیو  رموتی دب  شیپادشاه :ریو گفت      و فرستاد اگلون پادشاه
ب  4 من ده          ای:::نزد شکست را جبعون تا کن کمک من به و وشعیبا  رای:ز م،یو

.لیاسرائ یبن است    کرده صلح
نزد    6 جبعون مردان : »وشعیو دست       گفتند و فرستادند جلجال اردوگاه به

. مكن       سست بندگانت دست از را خود
تمام  وشعی::::پس 7 تمام  انی:جنگجو یبا دل  یو .ریمردان رفت     باال جلجال از

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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



5
صفحه

2021 ، 19 دسامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ن        ایآ- موضوع توسط ، انسان جمله از ، است؟ افتهیتکامل  یاتم یرویجهان

به   8 خداوند :    وشعیو ز  نترس، آنها از تسل      رایگفت تو دست به را .میآنها کردم 
با      کی چیه تو برابر در آنها .ستدیاز

ا   وشعیپس 9 نزد گ       شانیناگهان از را شب تمام و .لجالیآمد برخاست 
ا  10 خداوند اسرائ    شانیو حضور در کرد،  لیرا ناراحت
پ      11 از چون که شد واقع ب   ختندیگر لیاسرائ شیو به رفتند،یم تحورونیو

سنگها  ا     یبزرگ یخداوند بر آسمان از .شانیرا مردند       و آورد فرود عزکا تا
روز  وشعیآنگاه 12 امور   یدر خداوند بن    انیکه دست به میتسل لیاسرائیرا

اسرائ         نظر در و گفت سخن خداوند با : لیکرد، خورش  جبعون  د،یگفت بر
ا.   ستیبا تو واد   یو در .یماه اجلون 

خورش 13 .ستادیا دیو گرفتند           انتقام خود دشمنان از مردم تا ماند ماه و
ه 14 نبود        یروز چیو آن از بعد و قبل آن مانند

19: 103زبور .7

19  . پادشاه         و است کرده آماده آسمانها در را خود تخت همه   یخداوند بر او
م  .یحکومت کند 

( 13-7 : 26 وبیا.8 ( ، (14به؛ د )
جا    7 بر را شمال م  یخال یاو زم   یدراز و ه   نیکند بر .یم زانی::::آو چیرا کند 
ابرها    8 در را آبها م  ظیغل یاو ز.   بنددیخود ابر نم   ری:و اجاره .یآنها شود 
م      9 نگه را خود تخت م        یصورت آن بر را خود ابر و .یدارد گسترد 

پا             10 به شب و روز تا است کرده احاطه حدود با را آبها .انیاو برسد 
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ها 11 م  یستون م        یبهشت زده شگفت او سرزنش از و .یلرزند شوند 
در   12 خود قدرت تقس  ایبا م        یم میرا را مغرور خود عقل با و .یکند زند 
13. است       آراسته را آسمانها خود روح به
م...       14 که او قدرت برق و بفهمد؟  یرعد تواند

(11: 20مکاشفه .9 ؛ )  به
سف   11 بزرگ تخت د  ی:دیو کس  دمیرا زم       یو و بود نشسته آن بر آسمان  نیکه و

رو  گر  یاز .ختندیاو

:5: 21مکاشفه .10 :6،.( 1به ) (2به )
5 : ا       گفت نشسته تخت بر که آن چ   نکی::::و همه م   زیمن نو .یرا سازم 
6        .   : پا     و آغاز هستم، امگا و آلفا من شد تمام گفت من به او .انی:و

بهداشت   و علم
1.135 :9-10

معنو  تنها  یتکامل اله   ستهیشا ییبه قدرت .یاعمال است 
2.275 :20-23

معنو     ،یاله عهیمابعدالطب درک به که وضوح     یهمانطور به است، شده نازل
م  دانا              ینشان حضور، جا همه مطلق، قادر خدا، ذهن، و است، ذهن همه که یدهد

.یعنیمطلق،  است        علم همه حضور، همه قدرت، همه
3.547 :19-22
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ماد  ا   یتکامل بر با      نیداللت اول بزرگ علت که آن     یماد دیدارد از پس و شود،
بازگردد    دیبا ای ذهن ن    ایبه و خاک .یستیبه رود   فرو

4.555 :16-23

خدا             یجستجو منشأ در جو و جست مانند است، خداوند بازتاب که انسان یمبدأ
ازل   و .  یموجود خطا  تنها م  یاست خ     خواهدیناتوان ماده، با را شر،   ریروح با را
فناپذ   یجاودانگ با ا   وندیپ یریرا و ساختگ  نیدهد گو    یوحدت بنامد، انسان ییرا

و            خدا از هم ماده، هم و ذهن هم زاده .   تیانسان همانسان مبنا  بر خلقت یاست
.یمعنو است   استوار
5.317 :2- ) 5مواد )

ماد...   اله    یدانش خالق اصل ن       یتخت ماده، قدرت بر کرد، غصب کاذب، یرویرا
پافشار   زیناچ روح خدا   یبودن و .یکرد کرد      اعالم را وار انسان

6.257 :15-21

ماد  انسان   یحواس تصورات باورها   یمعنو یشههایاند یو به لیتبد یماد یرا
م  کنندیم خدا  ندیگویو بهجا  یکه نامتناه  یانساننما، د   ،یاصل عبارت گریبه

اله  کس    »،یعشق است، باران قطرهها  یپدر زا   یکه را .  دهییآن که  شبنم، است
ب"      خود فصل در را "  "یم رونیمازروث آرکتور  و پسرانش"   وسآورد با را

.یم ییراهنما کند 

،( به )3-9 : 7.124 ،14-24 ،26-31

ف  (  کیزی:::علم بشر )  دانش اصطالح فان  -   ی:به ذهن قانون کور،  کی::: ،یاست، باور
کوتاه     خود قدرت از . یسامسون وقت   است انسان  نی::::ا یکرده سازمان  یباور فاقد

حما     ییها آن از که پا  تیباشد ب   یها هیکنند، از . نیآن ا   است از  دهیعق نیرفته که
اخالق    قدرت نه مبنا  ،یخود مقدس    یمعنو ینه اصل نه علت     یو با را علت دارد،

م  پ   ردیگ یاشتباه در .اتیح افتنی یو است      ماده در هوش و

ن  عالم با   زی:::را انسان اله    دیمانند اصل از تفس  یعنیخود  یعلم سپس   ریخدا و کرد
فهم   را وقت.  دیآن ف     یاما حس اساس بر عنوان     حیتوض یکیزی:::که به و شود داده
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انسان،            مانند جهان، شود، داده نشان زوال و بلوغ رشد، و   کیموضوع است معما
.دیبا باشد   همچنان

و     ،یچسبندگ از جاذبه و .     یها یژگیانسجام اله   اصل به متعلق آنها هستند یذهن
ن      آن تعادل از و زم   یم تیحما یفکر یرویهستند که پرتاب     نیکنند خود مدار در را

 « : ا      تا گفت پرافتخار موج به و .نجایکرد دورتر    نه و

م  روهاین یرو ما بگذار.    میزن یقدم کنار را با   د،یآنها خلقت .دیو کند   سقوط
بشر  ن   یدانش را م  یروهایآنها ;   یماده اله  علم اما م  ینامد کامالً    یاعالم آنها که کند

اله   ذهن ا      یبه ذات در و دارند بنابرا    نیتعلق و هستند و     نیذهن خانه به را آنها
بند  م   یواقع یطبقه باز .داندگر یخود

8.192 :11-21

خطاکار   ماد  کیقدرت و      یروین کیاست،  یباور است اراده زاده کور، نادرست
فان    ذهن خرد، فناناپذ   ینه نه مروار  نیا. ریو بلعنده،     دیآب شعله است، دراز سر

          . شر   خودخواه، چه هر است، طوفان و برق و رعد است طوفان و  ر،ینفس نادرست
. است  ناپاک

معنو  یاخالق قدرت م      "      یو نگه خود مشت در را باد که است روح به ."یمتعلق دارد 
ا  هماهنگ     نیو و علم با .    یهمخوان یآموزش نم  شما علم، در چیه دیتوان یدارد

باش     یقدرت داشته خداوند مقابل ف   د،یدر حواس دروغ   دیبا یکیزیو شهادت نیاز
. بکشند   دست خود

9.252 :15-17 ،24-8

ماد    حس نادرست چشمگ   ی:شواهد طرز .یریبه است       تضاد در روح شهادت با
ماد  واقع   یحس تکبر م   شیصدا تیبا بلند م   یرا و :دیگو یکند

. یپادشاه ایدن           . اما   ام نشسته تخت بر ماده عظمت و شکوه در من است من
ب           کیلمس،  کی از را آرامشم لحظه هر است ممکن خدا، قانون ببرد، نیحادثه،
شاد  رایز .    یالیخ یها یهمه ها    گدازه مانند من است کشنده شده،  یمن منفجر

م  ناام    یمنبسط به اما درخشندگ    یدیشوم، با و س  یخودم، یم وزانآتش
درخشم.

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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



9
صفحه

2021 ، 19 دسامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ن        ایآ- موضوع توسط ، انسان جمله از ، است؟ افتهیتکامل  یاتم یرویجهان

م    روح، مخالف، شهادت :دیگو یبا

. من آدم   هستم روحان   یروح حواسش .   یکه نامتناه     درک او است من مثل یاست
م   منعکس ز  یرا ب  رایکند، . تینها یمن ز  شکوه    ییبایهستم وجود، کمال تقدس،

ناپذ  ز      ر،یزوال است، من آن از .  رایهمه جاودانگ    من هستم خدا به  یمن را
م  ز  یانسان حق  رایدهم، .      قتیمن در  را سعادت تمام من و رمیگیم برهستم

.  رایز بخشم،یم زندگ    من هستم عشق پا      یم یمن بدون و آغاز بدون ان،یدهم،
زندگ  رایز .      یمن چ  همه و هستم برتر من م  زیهستم ز  یرا ذهن  رایدهم، من

ز.      هستم، همه جوهر من .رایهستم هستم      که هستم همان من

10.524 :28-3

م  ایآ خود    یروح متضاد توانا        یعنیتواند ماده به و دهد تکامل را و  ییماده گناه
آ   بدهد؟ تزر     ایرنج خاک به خدا، نها    یم قیروح، در و تقاضا  تیشود، ماده یبه

م  آ  یخارج م    ایشود؟ خاک وارد ماه     یروح آن در و مطلق   یاله تی::::شود قدرت و
م    دست از آ  یرا ماده     ایدهد؟ وارد خدا، تبد     یمذهن، آنجا در تا کیبه  لیشود

فان  م       یگناهکار جان خدا نفس با که رد؟یگ یشود
11.195 :11-14

ا  هر   ینکته آ   نیا ردی::::بگ میتصم دیبا کیکه که فان  ایاست ایاست  یذهن
 . برا     است مسبب که جاودانه مابعدالطب  یذهن اله   عهیعلم اصل با  یو دیآن

کن     رها را ماده .میاساس

12.306 :25-29

م          در است، نشسته سلطنت تخت بر هنوز که ناخوشا  انیعلم، حواس ندیشهادت
تغ      ،یماد اصل شدن آشکار حال اله   ر،یناپذ رییدر و زندگ  - یهماهنگ و یاست

هم  ابد   شهیجهان و .یحاضر است      شدن آشکار حال در

،(2به  )24-23،!( به )3-5: 13.520

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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



10
صفحه

2021 ،  19 دسامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ن        ایآ – موضوع توسط ، انسان جمله از ، است؟ افتهیتکامل  یاتم یرویجهان

غ  ب   ریذهن درک .       یم انیقابل شکوه  و عظمت قدرت، ارتفاع، وسعت، عمق، شود
ب  م     کرانیعشق پر را فضا . یهمه کاف  !یکند است 

چ      هیاعالم نیا نجایا در همه خداوند که است طر   زیمؤکد از م  قیرا یذهن
طر   ند،یآفر از ماده، قینه

14.471 :18-20

نامتناه  بنابرا  یخداوند ه    شهیهم نیاست، و است، حضور   چیحاضر و قدرت
.  یگرید ا   از ندارد معنو  نیوجود واقع   تیرو تنها .تیجهان است   خلقت

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 شخصی: 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

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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



11
صفحه

2021 ، 19 دسامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ن        ایآ- موضوع توسط ، انسان جمله از ، است؟ افتهیتکامل  یاتم یرویجهان

. 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

. شوند      خالص اشتباه تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
1بخش 

وظیفه   به هشدار
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 

_____________________

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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


