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2021 ،20  ژوئن ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
ن        ایآ- موضوع توسط ، انسان جمله از ، است؟ افتهیتکامل  یاتم یرویجهان

ژوئن   ، .2021، 20  یکشنبه

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

طال  19: 3 امثال : :ییمتن

زم"    حکمت با بن  نیخداوند .     انیرا را   آسمانها او درک با است نهاده
" . است   کرده مستقر

: خواندن  6-1: 95زبور پاسخگو-

برا  ایب یا 1 بخوان   ی، آواز به   یشاد یصدا دییایب: میخداوند را آور
ده     سر خود نجات .میصخره

شکرگذار  دییایب 2 شو      یبا حاضر او حضور از مزام   میقبل با ریو
کن    سرگرم را .میاو

خدا  رایز 3 ب   یبزرگ یخداوند و خدا   شیاست همه انیاز
.یپادشاه است   بزرگ

:    نیزم قیعم یمکانها4 ن    ها تپه استحکام اوست دست از زیدر
اوست.

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس و مزیج مزیكتاب

مس     یبخشها علوم كتاب به ،        یحیمربوط مقدس كتاب با بهداشت و علم ،
مر  .لیتشك یاد كریب یتوسط است   شده
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:  ایدر 5 دستها         و ساخت را آن او و Jاوست آن زم  یاز را  نیاو خشک
.لیتشک داد 

کن   ایب یا6 Jپرستش تعظ   می، سر آور  میو خداوند.   میفرود مقابل در
بزن    زانو خود .میسازنده

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
5-1: 148زبور .1

ستا  1 را ستا.     دیکن شیخداوند آسمانها از را او  دیکن شیخداوند و
بلند   در ستا  یرا .دیکن شیها

ستا     2 را فرشتگانش همه ، را.      دیکن شیاو او لشکر همه ، او
.دیکن شیستا

ستا     دیخورش3 را او ماه را.     دیکن شیو او نور ستارگان همه
.دیکن شیستا

آسمانها 4 آبها   یشما و باال   ییآسمانها در هست  یکه دیآسمانها
ستا   را .دیکن شیاو

ستا    دیبگذار5 را خداوند ز   شینام ، آنها      رایکنند و ، کرده امر او
.دهیآفر اند   شده

8-5: 42 ایاشع.2

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب یو

مس     علوم كتاب به مر          یحیمربوط توسط ، مقدس كتاب با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده
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آفر         دیگو یم نیچن5 را آسمانها كه او ، خداوند ، و دیخداوند
 . کس    داد امتداد را زم  یآنها آن       نیکه از آنچه و کند پهن را

م     یکس. دیآ یم رونیب نفس آن بر کسان    یکه به و که یکشد
م    قدم آن م   یدر روح :یگذارند بخشد 

درست      6 به را تو ، خداوند خواهم        یمن را تو دست و ، ام فراخوانده
به              ، قوم عهد عنوان به و کرد خواهم حفظ را تو ، گرفت

نور  م      یعنوان تو به ، امتها .یاز دهم 
چشمها   یبرا7 کردن ب  نایناب یباز زندان  رونی، و   انیآوردن زندان از

تار   یکسان در .یکیکه اند      نشسته زندان خانه از
8 : ا   هستم خداوند د          نیمن به را خود جالل و ، است من یگرینام

بخش  ستا    دینخواهم نه و برا   شی، را دهیتراش ریتصاو یخود
شده.

هم.3 6: 9 این

حت 6 هست    یتو خداوند فقط با.       یتو ، آسمانها آسمان ، آسمان تو
زم     ، آنها لشکر چ   نیهمه همه ،     ییزهایو هستند آن در که

ا         اهایدر ساخته را است آن در آنچه همه حفظ     یو را آنها همه و
م.  یکن یم م     زبانیو بدبخت را تو .یآسمان کند 

30-20،  1: 11متی .4
ع  یهنگام1 پا       یسیکه را خود شاگرد Jدوازده به ،  انیامر داد

برا   آنجا تبل  میتعل یاز شهرها  غیو عز  یدر .متیآنها کرد 
بيشتر          20 كه شهرهايي كردن سرزنش به كرد شروع او سپس

: كردند            نمي توبه آنها زيرا ، است شده انجام او بزرگ كارهاي
چورازJ    یوا21 ، تو بتص    یوا! نیبر ، تو کارها  رایز! دایبر یاگر

ص           یمیعظ و صور در ، بود شده انجام تو در م  دونیکه یانجام
پ    مدتها ، گون  شیشد م    یدر توبه خاکستر .یو کردند 
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م    22 شما به من برا     میگو یاما قضاوت روز در ص  ریتا ی، دونیو
پذ  .رتریتحمل بود     خواهد شما از

تعال        23 بهشت تا که ، کاپرنائوم ، تو م     افتهی یو فرو جهنم به ی،
کارها  رایز: دیزیر در        یبزرگ یاگر ، است شده انجام تو در که

باق        امروز تا ، بود شده انجام .یم یسدوم ماند 
م    24 شما به من برا     میگو یاما قضاوت روز در نیسرزم یکه

. بود        خواهد شما از تر تحمل قابل سدوم
ع   25 زمان آن م          یسیدر شکر را تو من ، گفت و داد یجواب

ا   ، زم      یکنم و آسمان پروردگار ، ز  نیپدر از  زهایچ نیا رای، را
کرد     پنهان خردمندان و برا    یخردمندان را آنها نوزادانJ یو

کرد  .یآشکار
ا  یحت26 : نیدر ز   پدر م       رایصورت نظر به خوب تو نظر .دیرس یاز
چ 27 تحو      زیهمه من به من پدر ه     لیاز و است شده کس چیداده

نم   را . یپسر ه     پدر جز ، نم    چیشناسد را پدر ،  یکس شناسد
کس    و پسر م       یمگر آشکار را او پسر که .یرا کند 

کش    28 زحمت که شما سنگ  دهیهمه من   دیهست نیو به ،
کن  م      دیمراجعه آرامش شما به من .یو دهم 

بگ     وغی29 خود دوش بر ب    ریمرا من از قلب    رایز. اموزیو و نرم یمن
  : برا  و هستم خواه    یفروتن آرامش خود .افتی دیروح

.وغی رایز30 است         سبک من بار و است آسان من
50-46: 12متی .5

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب یو

مس     علوم كتاب به مر          یحیمربوط توسط ، مقدس كتاب با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده
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حال 46 م       یدر صحبت مردم با هنوز او ا   یکه ، و  نکیکرد مادر
ب  Jما   ستادهیا رونیبرادرانش و .لیبودند کنند      صحبت او با بودند

ا     یکیسپس 47 ، گفت او ب    نکیبه برادرانت و ستادهیا رونیمادرت
ما   و .لندیاند کنند     صحبت تو با

کس      48 به و داد جواب او ک        یاما من مادر ، گفت او به ست؟یکه
کسان     چه من Jبرادران هستند؟ یو

49            ، گفت و ، كرد دراز Jشاگردانش طرف به را خود دست و
بب     را Jبرادرانم و !دینیمادرم

کس  رایز50 انجام          یهر است آسمان در که را من پدر اراده که
. است          من مادر و خواهر و برادر همان ، دهد

13( -ید )10: 10 ایارم.6

خدا...  10 خدا    یواقع یخداوند او ، پادشاه   یاست و یزنده
:    یشگیهم زم  او خشم با و      نیاست آمد خواهد در لرزه به

. بود          نخواهند او خشم برابر در مقاومت به قادر ملتها
خواه   نیبنابرا11 آنها : دیبه خدا  زم    یانیگفت و آسمانها را نیکه

حت    ، اند زم   ینساخته از ز   نیآنها از نابود  نیا ریو آسمانها
. شد  خواهند

زم 12 آفر     نیاو خود قدرت به دن  دیرا کرد      ای، برقرار خود حکمت به را
اخت   به .اریو کرد      دراز را آسمانها خود

صدا   یهنگام13 او م   یکه را انبوه  دیگو یخود در   ی، آبها از
م       باعث او و دارد وجود انتها     یآسمانها از بخارات که یشود

.       نیزم م   برق و رعد Jباران با او بروند گنج      یباال از را باد و نهیکند
ب  یها .یم رونیخود آورد 
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مر  .لیتشك یاد كریب یتوسط است   شده
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(  2: 4افشا .7 ( ، 11،  10،  4من

2  : ا    و بودم روح در و      یتخت نکیمن شد برپا آسمان تخت  یکیدر بر
نشست.

ب       4 و چهار تخت و تاج دور :   یصندل ستیو رو  بر و ها یصندل یبود
ب   و د   ریپ ستیچهار نشسته سف   دمیرا لباس . دهیپوش دیکه و  اند

.یتاجها داشتند     سر بر طال
ب  10 و م         ریپ ستیچهار است نشسته تخت بر که او برابر و  یدر افتند

م         Jپرستش است زنده ابد تا که را ها    یاو تاج و در   یکنند را خود
م   تخت م   یبرابر و ، ندیگو یاندازند

شا   11 ، پروردگار هست      افتیدر ستهیتو قدرت و عزت و ؛ یجالل
چ  رایز آفر  زیهمه برا   یدیرا و خلق      ی، و هستند آنها خود لذت

. اند  شده
7،  6: 14افشا .8

د  6 فرشته د  یگریو م   دمیرا در م   انیکه پرواز و   یآسمان ، کند
برا    دانیجاو لیانج که دارد زم   یکسان یرا در یزندگ نیکه

برا    یم و ، ،           یکنند مردم و زبانها و Jاقوام و ، ها ملت همه
م  .یموعظه کند 

صدا 7 . یبا         : ز   بده جالل را او و بترس خدا از گفت که رایبلند
داور  رس   یساعت فرا زم        دهیاو و آسمان که را او و در  نیاست ایو

ها   چشمه کن     یو پرستش ساخته را .دیآب

هداشت   ب و علم
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1.583 :20  ). ( ، ( -23به 25اصل )

. . .  جادیا خدا  اصل؛ ساخته       ییکننده را شده ساخته آنچه همه که
نم   و اتم   یاست ا   یعنصر ایتواند خودش .جادیبرعکس کند 

2.295 :5-15

م        را انسان جمله از و جهان م   ندیآفر یخداوند اداره .یو کند 
ا    از پر م      یمعنو یها دهیجهان تکامل او که ، آنها   ابدی یاست و ،

.  عیمط فان     ذهن هستند آنها سازنده معنو  یذهن به  یروح را
اصل     یم لیتبد یماد خود سپس و باز   یکند را کند یم یابیانسان

ا    مرگ از نجات   نیتا ن   انیفان. ابدیخطا جاودانگان ، ستندیمانند
تصو   در آفر   ریکه خدا .     دهیخود   ، همه نامحدود روح اما اند شده
واقع    یفان یآگاه برابر در و  یم میتسل یعلم تیباالخره شود

واقع     یم دیناپد احساس و ، برا     یشود و کامل ، شهیهم یبودن
پد   ، .یم داریسالم شود 

3.539 :19-20  ،27-1

بگو    نیا که است وجود     قتیحق میینادرست خلقت در خطا و
دارد.

چ   یسیع یاله خاستگاه او انسان   شیب یزیبه قدرت یبرا یاز
واحد      قیحقا انیب ذهن دادن نشان و و    یخلقت انسان که بود

م   را م      یجهان حکومت آن بر و .     یسازد در  که ، خلقت علم کند
ع  تر      اریبس یسیتولد عاقالنه سخنان ، بود فهم   نیمشهود کم و

تظاهرات         نیتر اساس و ، گرفت الهام را او زیانگ شگفتاو
بود.
4.31 :4-11
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تأ  یجسم وندیپ چیه یسیع : "دییرا   . ه  گفت او پدر  چینکرد کس
رو    بر را ز    نیزم یخود ، نزن آسمان     یکی رایصدا در که توست پدر

پرس."    او Jدوباره ک: "  دیاست من "   ستیمادر ا    و ، من برادران بدان نیو
م          یمعن انجام را پدرش اراده که هستند آنها که .یاست دهند 

ا  چیه شخص  یوکه  میندار یسابقه . یهر او       کند صدا پدر نام به را
بنابرا          و خالق تنها عنوان به را خدا ، .نیروح شناخت    همه پدر

5.507 :24-6

ب  ذهن    تینها یذهن مولکول از ب   ی، تا را   تینها یگرفته همه ،
م      یم جادیا حکومت آنها بر و . یکند ا  اله  نیکند همه یاصل
جاودانگ         انگریب و او خلقت سراسر در هنر و جهان   یعلم و انسان

آفر.  م  شهیهم نشیاست با    یظهور و ، طب  شهیهم دیکند عتیاز
پا  .  ریناپذ انیمنبع فان    حس شود ظاهر برعکس   نیا یآن را ظاهر

ا   یم و ماد   دهیکند را . یم یها بنابرا  به   ریتفس نینامد ، نادرست
م  ا  ینظر حد   یاله دهیرسد انسان  کیدر نام   یماد ای یباور به ،

فان  م   یانسان سقوط .   ی، ف  بذر اما فقط    یکند ، است نفسه
اله    ذهن که بازتول      یهمانطور را همه و است کند  -یم دیهمه

ا       ورهمانط و ، است ضرب ذهن و    کرانیب دهیکه انسان ، ذهن
   . هوش    تنها است محصول ، بذر    کیماده  ایجهان ، ،  ایفکر گل

. است     آن خالق ، خداوند
6.547 :15-30

تار  م   خیدر و نظر  ریمرگ دارو  هی، مبنا  نیتکامل اکثر  یماد یاز از
.     هینظر ا    ، خالصه طور به است سازگارتر نیدارو هینظر نیها

       - تول   را خود متضاد ماده ذهن که ، ماده    یم دیاست به و کند
تول  م        دیقدرت را انسان جمله از ، جهان . یمجدد تکامل  بخشد

ا    نیا انگریب یماد علت که با  ولاست پس   یماد دیبزرگ و شود
آن   بازگردد    دیبا ایاز ذهن ن      ایبه و غبار و گرد .یستیدر رود   فرو
بس  کتاب .   اریمقدس با   ما هدف است معنو  دیمقدس آنها یدرک

ز   ، ا   رایباشد با م  نیفقط حق   یدرک به هینظر. افتیدست  قتیتوان

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب یو

مس     علوم كتاب به مر          یحیمربوط توسط ، مقدس كتاب با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده
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تار        یواقع در ، انسان جمله از ، رشد   ستین یماد خیجهان در بلکه
. یمعنو اند  بخش  شهیاست نظر  دهیالهام نفسان  یماد هیاز و ی،

هست  یفان معنو   یجهان و پ   جاودانهو  ی، در .ردیگ یم شیرا

7.135 :9-10

معنو  تنها  یتکامل اله   ستهیشا ییبه قدرت .یاعمال است 
8.95 :30-3

ماد  نم    یها تیواقع یحس آشکار را .  یوجود حس  اما کند
حق    یآگاه یمعنو به را م  قتیانسان . یجاودانه بشر  به تیرساند

رو  جیتدر معص   یاز و معنو     تیمعنا درک سمت به شیپ یگناه
.  یم تما  عدم چ   یریادگیبه  لیرود همه مس  زیدرست با  انیحی، را

م  رهایزنج .یگره زند 
9.303 :10-20

زندگ       ، ذهن دهنده بازتاب آنچه حق  یهر از     قتی، ، باشد عشق و
معنو  م      ینظر وجود به و شده ا.  دیآ یتصور که  نیاما گفته

معنو     نظر از هم ماد     یانسان نظر از هم تکامل    یو و افتهیتصور
  ، ا       ایاست با انسان و خدا طرف . یابد قتیحق نیاز هر    است تضاد در

دار     یپوست وجود اعصار در نم  دکه ا    یهرگز دو هر موارد نیتواند
  . اله   علوم کند درست ر    یرا در را م   نیا شهیتبر قرار که  یتوهم دهد

ماد    ای یزندگ بدن توسط گرفته   یذهن ،     ایشکل دارد قرار آن در
ب        از خود توطئه با سرانجام علم ز      نیو درک و خطاها همه از بایبردن

ا  ب    نیعلم از را زندگ  یم نیتوهم . یبرد

10.68 :27-16

مس  م    یحیعلوم ارائه را برافزا    یگسترش نه ، چیه نیا. یشیدهد
ماد  د    کیاز  یرشد ذهن به افشا   ستین گریمولکول بلکه ی،

اله  .     یذهن نسل      شدن متوقف با متناسب است جهان و انسان به
پ   ، ابد  یناگسستن یوندهایبشر نظر    یموجود از هماهنگ و
م  صیتشخ یمعنو .      یداده از  نه ، انسان و با   نیزم یروشوند بلکه ،

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس و مزیج مزیكتاب

مس     یبخشها علوم كتاب به ،        یحیمربوط مقدس كتاب با بهداشت و علم ،
مر  .لیتشك یاد كریب یتوسط است   شده



10
صفح
ه

2021 ،20  ژوئن ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
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همز  . یستیخدا ا     شد خواهد ظاهر و   یعلم تیواقع نی، انسان که
تکامل     روح از روحان   افتهیکائنات و همانقدر   نیچن زین یاند ، هستند

اله   علم ا     یدر اثبات که است از       نیثابت با فقط ها انسان که است
ب      و گناه حس دادن سالمت   یماریدست احساس .ابندی یم ی،

نم  انیفان حال        یهرگز در کنند درک را خدا خلقت که یتوانند
     . آفر    Jًقبال که خدا فرزندان است خالق انسان ،   دهیمعتقدند اند شده

وقت  حق  یتنها پ  قتیحق قتیانسان م    یم دایرا شناخته ، یکند
بنابرا.  واقع    نیا نیشوند انسان که ا  یاست ب    دهیو از با رفتن نیآل

ماد   و م   یکاذب ظاهر نکردن   گرید. شود یمتناسب Jایازدواج
    " م" داده او به م       یازدواج را انسان تداوم نه ، نه   یشود و بندد

برا    را او ب     شیافزا یاحساس برنامه در او . انیپا یتعداد برا  یخدا
معنو  همه       کی نکهیا یدرک که خداست ، دارد وجود خالق

م    نشیآفر باز را تأ      یها را مقدس کتاب ، اطم   یم دییکند ، نانیکند
ب         نیریش انسان و درد بدون ، فراق عدم ابد     یاز و کامل و را یمرگ

م   ارمغان .یبه آورد 
11.502 :27-5

زندگ  -  خالق حق  یاصل .  قتی، هست   -  جهان خداست عشق یو
  . تنها   خداست کننده و   کیمنعکس . کیخالق ا    دارد وجود نیخالق

ا    نشیآفر شدن آشکار هو  یمعنو یها دهیشامل که  تیو آنهاست
ب   ذهن برا   رفتهیپذ تینها یدر و م  شهیهم یشده .یمنعکس شوند 

ب   دهیا نیا از ب   تینهایها تا م   ار تینها یکم بر عال  ردیگ یدر یو
.دهیا نیتر هستند       خدا دختران و پسران ها

روزانه فیوظا
مر  یاد کریب یتوسط

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب یو

مس     علوم كتاب به مر          یحیمربوط توسط ، مقدس كتاب با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده
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روزانه  نماز
ا   فهیوظ عضو :سایکل نیهر بخواند       نماز روز هر که است

"Jیپادشاه " بگذار    است آمده حق  دیتو زندگ  قتیسلطنت و ی،
اله  تثب   یعشق من ب        تیدر از را من گناهان همه و . نیشود و  ببرد

محبتها     تو کالم است بشر  یممکن غن  تیهمه آنها     یرا بر و ، کند
! کند  حکومت

راهنما  ، سایکل یکتابچه
بخش   8ماده  ،4

اعمال   زهیانگ یبرا یقانون و ها
دلبستگ     نه و خصومت ایها  زهیانگ دینبا یشخص ینه

اعضا  تحر   یسایکل یاعمال را .     کیمادر اله  عشق ، علم در به یکند
م    ییتنها حکومت بشر .  یبر و  مس  کیکند امکانات یحیدانشمند

برادر        نیریش ، گناه سرزنش در ، را خ  یواقع یعشق و یرخواهی،
م    منعکس ، .یگذشت تماشا  دیبا سایکل نیا یاعضا کند  روزانه

پ             از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا و ،   ییشگویکنند قضاوت ،
تأث    تیمحکوم ، مشاوره خالص  یرگذاریتأث ای یرگذاری، Jاشتباه

شوند.
راهنما  ، سایکل یکتابچه

بخش   8ماده  ،1

وظ   به فهیهشدار
ا   فهیوظ نیا عضو برابر       سایکل نیهر در خود از روزانه که است

وظ       یتهاجم یذهن شنهاداتیپ و نشود فراموش و کند فهیدفاع
. نکند            فراموش بشر و خود رهبر ، خدا قبال در را کارها  خود او یبا

توج    -   و ، شد خواهد .ای هیقضاوت شد    خواهد محکوم

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس و مزیج مزیكتاب

مس     یبخشها علوم كتاب به ،        یحیمربوط مقدس كتاب با بهداشت و علم ،
مر  .لیتشك یاد كریب یتوسط است   شده
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راهنما  ، سایکل یکتابچه
بخش   8ماده  ،6

_____________________

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب یو

مس     علوم كتاب به مر          یحیمربوط توسط ، مقدس كتاب با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده


