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.2022، 18 یکشنبه ، دسامبر

 است؟افتهی تکامل ی اتمیروی جهان ، از جمله انسان ، توسط نایآ — موضوع

19، 5: 1 ایارم متن طالیی:

رونی از رحم بنکهی قبل از اد،یگوی  شناختم. خداوند می تو را در شکم شکل دهم، تو را منکهی"قبل از ا
 من با تو هستم."رای کردم، زسی تو را تقد،ییایب

2، 1: 90زبور پاسخگو خواندن:
31، 30، 24: 104زبور       

25، 24: 36        ایوب
14: 37 ایوب

.یخداوندا، تو در همه نسل ها مسکن ما بوده ا1
.یی از ازل تا ابد، تو خدای حتد،ی و جهان را بسازنی زمای ندیای برونی کوهها بنکهیقبل از ا2

 از ثروت تو پرنی زم،یدی است! همه آنها را به حکمت آفرادی خداوند، اعمال تو چقدر زیا24
است.

.ی کنی را تازه منی زمی شوند و تو روی مدهی آنها آفر،ی فرستیتو روحت را م30

 خواهد کرد.یجالل خداوند تا ابداالباد خواهد بود و خداوند از اعمال خود شاد31

.ی شماری بزرگ منند،ی بیبه خاطر داشته باش که کار او را که مردم م24

 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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.ندی. انسان ممکن است آن را از دور ببندی ممکن است آن را ببیهر مرد25

.دیری خدا را در نظر بگزی شگفت انگی و کارهادیستیبا14

د درس خطبه

کتاب مقدس

23، 22: 8 امثال.1

 مرا تصاحب کرد.م،یخداوند در آغاز راه خود، قبل از اعمال قد22

 برپا شده بودم.ن،ی زمشهی همای از ابتدا، ت،یمن از ابد23

 )تو(27، 25 )شما(، 24 )اوه( )به(، 24: 102زبور .2

 تو در همه نسلها است.ی من... سالهای خدایا24

 و آسمانها کار دست توست.ی را بنا نهادنی زممیاز قد25

 نخواهد داشت.یانی تو پای و سالهای... تو همان هست27

11-2: 148زبور .3

.دی کنشی او را ستاانشی لشکری اد،ی کنشی فرشتگانش او را ستایا2

.دی کنشی ستارگان نور، او را ستای اد،ی کنشی و ماه، او را ستادی خورشیا3

.دی که بر فراز آسمان ها هستیی آب های آسمان ها و ای آسمان های ادی کنشیاو را ستا4

 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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 شدند.دهی او امر کرد و آفررای کنند زشینام خداوند را ستا5

 صادر کرده است که نخواهد گذشت.ی آنها را تا ابداالباد استوار ساخته است و حکمنیاو همچن6

.دی کنشی ستانی زمی اژدها و همه اعماق، خداوند را از رویا7

 کند:ی به قولش عمل میآتش و تگرگ؛ برف و بخار؛ باد طوفان8

کوه ها و همه تپه ها؛ درختان مثمر و همه سروها:9

 خزنده و پرندگان در حال پرواز:یزهای و همه احشام. چواناتیح10

:نی و همه مردم. شاهزادگان و همه داوران زمنیپادشاهان زم11

 آمدن(ای )بدن13، 3: 1 یوحنا.4

 ساخته نشد.زی چچی توسط او ساخته شد. و بدون او هزیهمه چ3

…نه از خون، نه از اراده جسم و نه از اراده انسان، بلکه از خدا متولد شده است.13

58-56(، ،1 )به 54، 52، 51(، ی )برا42، 32، 31، 25، 14-12، 2، 1: 8 یوحنا.5

 رفت.تونی به کوه زیسیع1

 داد.میو صبح زود دوباره به معبد آمد و تمام مردم نزد او آمدند. و او نشست و به آنها تعل2

 کندیروی که از من پی دوباره به آنها خطاب کرده، گفت: من نور جهان هستم، کسیسیسپس ع12
 خواهد داشت.ی راه نخواهد رفت، بلکه نور زندگیکیدر تار

ستی. سوابق شما درست نیدهی  می به او گفتند: تو از خود گواهانیسیپس فر13

 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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 من صادق است.ی اما گواهدهم،ی  می پاسخ داد و به آنها گفت: اگرچه من از خود گواهیسیع14
 و به کجامی آی از کجا مدیی بگودی توانی. اما شما نمرومی  از کجا آمده ام و به کجا مدانمی  مرایز
 روم.یم

 که از ابتدا به شما گفتم.یزی به آنها گفت: همان چیسی و ع؟یستیسپس به او گفتند: تو ک25

 شاگردانی به راستد،ی آوردند گفت: اگر در کالم من بمانمانی که به او ایانیهودی به یسیسپس ع31
.دیمن هست

 شما را آزاد خواهد کرد.قتی شناخت و حقدی را خواهقتیو حق32
 بلکه او مرا فرستاد.امدم،ی آمدم و از جانب خدا آمدم. من از خودم نشی من پرای… ز42

.دی گفته من را حفظ کند، هرگز مرگ نخواهد دی اگر کسم،ی گوی به شما م،ی به راست،یبه راست51

. وامبرانی مرده است و پمی. ابراهی داریطانی که تو شمی دانی به او گفتند: اکنون مانیهودیسپس 52
.دی گفته من را نگه دارد، هرگز طعم مرگ را نخواهد چشی: اگر کسیی گویتو م

 پاسخ دادیسیع54

 و خوشحال شد.دی روز من خوشحال شد و آن را ددنی از دمیپدرت ابراه 56

؟ی ادهی را دمی و ابراهی به او گفتند: تو هنوز پنجاه ساله نشده اانیهودیآنگاه 57

 باشد، من هستم.می ابراهنکهی قبل از امی گوی به شما منی آمن،ی به آنها گفت: آمیسیع58

 )من خواهم(24(، 2 )به 5، 3(، 3 )به 1: 17 وحنای.6
 سخنان را گفت و چشمان خود را به آسمان بلند کرد و گفت:نی ایسیع1

 بشناسند.ی را که فرستادحی مسیسی و عنی راستی تا تو را تنها خدای جاوداناتی است حنیو ا3

 پدریو حاال ا5

 که هستم با من باشند. تا جالل مرا که به منیی در جای که به من داده ازی خواهم که آنها نیمن م24
.ی جهان مرا دوست داشتشیدای از پشی پرای زنند،ی ببیعطا کرده ا

 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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26، 21: 40 ایاشع.7

د؟ی ادهی نفهمنی زمی هاهی از پاایآ  از ابتدا به شما گفته نشده است؟ایآ ؟ی ادهی نشن؟ی دانستی نمایآ21

 است که لشکر آنها رادهی آفری را چه کسزهای چنی که ادی و بنگردیچشمان خود را بر بلندا بلند کن26
 ازرای خواند، زی آورد. او همه آنها را به عظمت قوت خود به نام می مرونیبرحسب تعداد ب
 است.ینظر قدرت قو

 )به:(13-11، 8، 6، 5 دارم( )به،(، ی )من حت4: 45 ایاشع.8
 گذاشته ام،ی تو را به نامت صدا کرده ام: تو را نام خانوادگیمن حت4

.ستی در کنار من نیی خداست،ی نیگری کس دچیمن خداوند هستم و ه5

 کسچی. من خداوند هستم و هستی نی و از مغرب بدانند که جز من کسدیتا از طلوع خورش6
.ستی نیگرید

 باز شود و نجاتنی زمبگذار: زندی و آسمانها عدالت را فرو بردیاوری آسمانها از باال فرود بیا8
 ام.دهی. من خداوند آن را آفرندی و عدالت را با هم بجواورندیرا ب

 را در مورد پسرانمندهی آیزهای: از من چدیگوی  منی و خالق او چنلیخداوند قدوس اسرائ11
.دی و در مورد عمل دستان من به من فرمان دهدیبخواه

 دستانم آسمانها را دراز کرده ام و همهی. من حتدمی و انسان را بر آن آفردمی را آفرنیمن زم12
 آنها را امر کرده ام.یلشکرها

 خواهم کرد.تی او را هدای و تمام راههاختمیمن او را به عدالت برانگ13

24: 2 وحنای 9.1

 بماند،ی در شما باقدی ادهی در شما بماند. اگر آنچه از ابتدا شندی ادهی که از ابتدا شنیزیپس آن چ24
 ماند.دی در پسر و در پدر خواهزیشما ن

 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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(،1 )به 4، 3: 1 انیافسس.10

ی در مکانهای که ما را با همه برکات روحانحی مسیسیمتبارک باد خدا و پدر خداوند ما ع3
 برکت داده است:حی در مسیآسمان

 است،دهی جهان برگزسی از تأسشیهمانطور که ما را در او پ4

علم و بهداشت

1.267 :10-12

یستی با خدا همزی رو انسان و جهان معنونیبزرگ من هستم تمام "آنچه ساخته شد" را ساخت. از ا
دارند.

20( - ی چچی )ه18: 2.335

 است.زی از همه چشی روح برای را تکامل بخشد، زی تواند زندگی جز روح، روح، نمزی چچیه

8( - دی گوی )م31(، ،1 به )31: 3.252

:دی گویروح، … م

 کند،ی را منعکس می است مثل من است. او درک نامتناهی که حواسش روحانی روح هستم. آدممن
ر،ی کمال وجود، شکوه زوال ناپذت،ی هستم. جمال قدوستی نهای من برایز

قتی من حقرای دهم، زی را به انسان می من خدا هستم. من جاودانگرای- همه مال من هستند، ز
 دهم،ی می من عشق هستم. من زندگرای زبخشم،ی  و مرمیگی هستم. من تمام سعادت را در بر م

 منرای دهم، زی را مزی هستم. من برتر هستم و همه چی من زندگرای زان،یبدون آغاز و بدون پا
 من همان هستم که هستم.رایذهن هستم. من جوهر همه هستم، ز

4.492 :3-4

.ی وجود معنویعنی قبل از فکر وجود داشته باشد، تی واقعکی فقط دی استدالل درست بایبرا

2-31 ،(، به )19-28: 5.429

 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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 توانست وجودی شدن بدن نمی وجود نداشت، پس از متالشیاگر انسان قبل از شروع سازمان ماد
 کردهی قبل از تولد زندگدی بام،ی و جاودانه هستمی کنی میداشته باشد. اگر ما پس از مرگ زندگ

زی نیانی پادی با،یعی بر اساس محاسبات علم طبی داشته است، حتی آغازی اگر زندگرای زم،یباش
 است که شمالی دلنی نه! به همد؟ی کنی آن را درک مای نه! آد؟ی را باور دارنی شما اایداشته باشد. آ

ی به تمام گفته هادی. ما بادی دهی شود نشان نمی را که شامل آن میقی و حقادی شک دارهیانیدر ب
م،ی داشته باشمانیاستادمان ا

 بهانی بنی." ادی گفته من را نگه دارد، هرگز مرگ نخواهد دی(، "اگر کس51: 8 وحنای گفت )یسیع
 شود. ی می هستی هادهی شود، بلکه شامل همه پدی محدود نمی معنواتیح

6.547 :23-30

 توان بهی درک منی تنها با ارای آنها باشد، زی درک معنودی مقدس است. هدف ما بااریکتاب مقدس بس
ی بلکه در توسعه معنوست،ی نی مادخی جهان، از جمله انسان، در تاری واقعهی. نظرافتی دست قتیحق

 وی معنومر کند و ای جهان صرف نظر می و فانی نفسان،ی مادهی الهام گرفته از نظرشهیاست. اند
.ردی پذی را مریفناناپذ

23 - )د(15: 7.550

 و با تولد، زوال و انحالل بهانی - به عنوان آغاز و پای و جسمانیتفکر مستمر وجود به عنوان ماد
 ما دراری شود معی کند و باعث می را پنهان می و معنوی واقعی دهنده آن - زندگلیعنوان مراحل تشک

 افسانه است. همانطورکی داشته باشد، پس من بزرگ هستم ی نقطه شروعیغبار دنبال شود. اگر زندگ
 است.تی نهای بست،ی نینی جنی خدا باشد، پس زندگی دهد، اگر زندگیکه کتاب مقدس نشان م

(،2 )به 24-28: 8.502

 خدا و انسان، ازی و وحدت ابدقتی حقیعنی داللت تنها، ی کلمه آغاز برانی ندارد. ای آغازینامتناه
 و عشق - خداست. کائنات منعکسقتی حق،ی رود. اصل خالق - زندگی به کار م،یجمله جهان هست

کننده خداست.

(،1 )به 25-26، 14-19: 9.124

 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. اما وقتدی کرد و سپس آن را فهمری خدا تفسیعنی خود ی علم از اصل الهدی مانند انسان بازیعالم را ن
 داده شود و به عنوان موضوع رشد، بلوغ و زوال نشان داده شود،حی توضیکیزیکه بر اساس حس ف

 همچنان باشد.دی معما است و باکیجهان، مانند انسان، 

 است.زی جوهر و تداوم همه چات،ی حروح

10.513 :17-21

 کهی که به اندازه ذهنی کند، افکاری متی کند و فردی می کند، طبقه بندیروح همه افکار را متنوع م
 در خداست که اصل خالقتی هستند. اما شعور و وجود و تداوم هر فردی کند ابدیآنها را تصور م

 آن است.یاله

11.78 :1-5

 گناه و،یماری - مانند اختالفات بی غنچه سوخته، بلوط خرخره، جانور وحش،یدگیگل در حال پوس
ی هاتی هستند. آنها واقعی ذهن فانری حس، انحرافات متغی هستند. آنها نادرست هایعی طبریمرگ - غ

.ستندی ذهن نیابد

12.511 :23-3

ی هادهی صخره ها و کوه ها نماد ا،ی جامد و هوا است. از نظر معنوع،ی ماهانی ک،ی ذهن فانیبرا
 دهند کهی را نشان می فکر فانی درجه بندی ها به طور استعاری و فانواناتیمحکم و بزرگ هستند. ح

 بر فرازه کی. پرندگانردی گی شکل می خنثای مذکر، مؤنث تی رود و در جنسی هوش باال ماسیدر مق
 وتی هستند که فراتر از جسمانیی مطابق با آرزوهاند،ی آی در فلک باز بهشت به پرواز در منیزم

.رندی گی عشق، اوج م،ی و الهیرجسمانیدرک اصل غ

13.450 :29-2

 جوهر و هوش در ماده،ات،ی که همه شرها در اعتقاد به ح،یوانی حسی مغناطیبا دانستن ادعا
نهای انکار خواهد کرد که ای شوند، چه کسی مبی ترککی ارگاناتی و حیوانی حعتی طبته،یسیالکتر

 ببرد و خواهد کرد؟نی آنها را از بدی باقتی هستند که حقییخطاها

14.369 :5-13

 دهد، به همان نسبت، انسانی انسان را از دست متیبه همان نسبت که ماده به حس انسان، تمام موجود
ی را همانطور که در شفایسی عاتی شود و الهی وارد مقی از حقای شود. او به درک الهیصاحب آن م

 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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 است؟افتهی تکامل ی اتمیروی جهان ، از جمله انسان ، توسط نایآ- موضوع

نی کند. همه ای موج نشان داده شده است، درک می زنده کردن مردگان و راه رفتن بر روماران،یب
 سازندهای اتی تواند داور حی باور که ماده جوهر است، نشان داد که منی را بر ایسیاعمال، کنترل ع

 باشد.ی از هستیهر شکل

15.516 :4-8

.شوندی  توسط خلقت او منعکس مدهند،ی  ملی را تشکتی و عشق که الوهقتی هوش، حقات،یجوهر، ح
 را دری و بازتاب واقعهی تشبنی ام،ی علم کنقی را تابع حقای که شهادت نادرست حواس جسمانیو هنگام

.دی دمیهمه جا خواه

16.331 :16-17

 اوست.انگری در عالم خدا بزیهمه چ

17.264 :28-31

ی خلقت خدا را مم،ی انسان را بشناسی و وجود معنومیاموزی بیحی که ما راه را در علم مسیهنگام
 و آسمان و انسان.نی زمی - تمام شکوه هامی کنی و درک ممینیب

وظایف روزانه
توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

"پادشاهی تو آمده است" بگذارید وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند:
سلطنت حقیقت ، زندگی و 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!
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 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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قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها ی�ا اعم��ال اعض��ای کلیس�ای م��ادر را تحری�ک
کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بش�ر حک��ومت می کن�د. و ی�ک دانش�مند مس�یحی امکان�ات ش�یرین

اعضای این کلیسا عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند.
باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره

، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خالص شوند.
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هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذه��نی ته��اجمی دف��اع
ب��ا کاره��ای او کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قب��ال خ��دا ، ره��بر خ��ود و بش��ر فرام��وش نکن��د.

قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،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


