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ژوئن    ماه ، .2022، 19  یکشنبه

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

: طالیی  10: 2 یمالک متن

ما   ایآ" ندار  کیهمه "کی ایآ م؟یپدر است؟       نکرده خلق را ما خدا

: خواندن  9-5: 42 ایاشعپاسخگو
6: 32 هیتثن

3: 100زبور 
6: 95زبور 

آفر    هوهیخداوند 5 را آسمانها چن      دیکه داد، گسترش را آنها او. دیگو یم نیو
زم  م  نیکه ب      یرا آن از آنچه و نفس.      دیآ یم رونیگستراند قوم آن بر که او
آنان   دهدی����م به م     یو راه آن در م  روندیکه .دهدیروح

را               6 تو و گرفت خواهم را تو دست و خواندهام عدالت به را تو خداوند من
. داد               خواهم امتها نور و قوم عهد عنوان به را تو و کرد خواهم حفظ

ناب    یبرا7 چشمان کردن زندان  رونیب یبرا نا،یباز که     انیآوردن آنها و زندان از
تار  .یکیدر زندان      خانه از اند نشسته

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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ا     8 من نام هستم، خداوند د       نیمن به را خود جالل و و   یگریاست داد نخواهم
بتها    شیستا به را .دهیتراش یخود داد   نخواهم

چ     نیشیپ یزهایچ نکیا9 من و شد م   یدیجد یزهایواقع اعالم از  کنم،یرا قبل
م      شما به آنها از .میگویظهور،

آ     یا6 نادان، و نادان چن   ایقوم را پدرت  ایآ د؟یده یم فریک نیخداوند او
خر    ستین را تو آ  دهیکه است؟       ایاست؟ نکرده استوار و نساخته را تو

.    دیبدان3 آفر     را ما او خداست او خداوند .   دهیکه او      قوم ما ما خود نه و است
هست     او چراگاه گوسفندان .میو

کن  دییایب6 تعظ  میعبادت بزن        میکن میو زانو خود خالق خداوند حضور در .میو

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
24: 44 اشعیا.1

داس  24 ُخدائ چ  ېمالِک چ       ېفرمائى، چا هغه او دے خالصونکے رحم   ېستا د تا
جو  ز  ےړک ړنه چ    ۀدے، يم ُخدائ ېوازی ېچ. ومړجو يزڅهر  ېمالِک

غ  زمک    ېچ وي؛ځاسمانونه د خپله خپر  ېپه ي؛ېږبهر

( - 1: 43 اشعیا.2 :( 3خوف ) 15، 13-10، به)

ز 1 فد    راینترس، را تو .   هیمن من          مال تو ام خوانده تو نام به را تو ام، یداده
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کن    یوقت2 عبور آبها .   ،یاز م      از و بود خواهم تو با طغ    انیمن تو بر انینهرها
. کرد  م   یهنگام نخواهند از م   انیکه . ینخواه ،یکن یآتشگذر و  سوخت

. افروخت     نخواهد تو بر شعله
اسرائ   یخدا هوهیمن  رایز3 قدوس .ل،یتو، هستم     تو دهنده نجات

م 10 هست:    دیگویخداوند من شاهدان بندها  دیشما برگز   یو من مرا  دهام،یکه تا
ا  دیبشناس .دیبفهم و دیاوریب مانیو هستم     او من که

11     . ه   من کنار در و هستم خداوند ا   چیمن دهنده .ستین ینجات

خدا          12 که دادم نشان و دادم نجات و کردم اعالم م  یبیغر یمن شما انیدر
م    پسخداوند هست     دیگو ینبود، من شاهدان شما .دیکه هستم     خدا من که

.  ،یآر13 کس         و هستم او من که روز آن از من     ستین یقبل دست از بتواند که
.       ییرها کس  چه و کرد خواهم کار من داد؟   یبخشد خواهد اجازه

اسرائ    هوه،یمن 15 خالق .ل،یقدوسشما، هستم    شما پادشاه

14-10، 5-1: 1 یوحنا.3
1. بود             خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا در
هم    2 خدا با ابتدا .نطوریدر بود 
چ 3 .    زیهمه ه     او بدون و شد ساخته او .زیچ چیتوسط نشد   ساخته
زندگ  4 او .  یدر زندگ  و .یبود بود    انسانها نور
تار   5 در نور .  یم یکیو تار  و .یکیدرخشد نکرد     درک را آن

10. نشناخت                را او جهان و شد ساخته او دست به جهان و بود جهان در او
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نپذ        11 را او خود و آمد خود نزد .رفتیاو

پذ     12 را او که هر حت         رفت،یاما شوند، خدا پسران تا داد قدرت آنها به یبه
ا     یکسان او نام به .مانیکه دارند 

13. شدند                  متولد خدا از بلکه انسان، اراده از نه و جسم اراده از نه خون، از نه که
م      14 در و شد جسم کالم د    )     انیو را او جالل ما و شد ساکن گانهیجالل  م،یدیما

   ) ف  از سرشار پدر حق  ضیزاده .قتیو

4-2: 1 انسینتیکور 4.2

سالمت  ضیف2 خدا   یو جانب ع     یاز خداوند و ما .حیمس یسیپدر باد    شما بر
ع      3 ما خداوند پدر خدا، است خدا    ح،یمس یسیمتبارک و رحمتها، همه یپدر

.شیآسا
مص      4 تمام در را ما که بتوان  دهدیم یتسل مانیبتهایاو در   یکسان میتا که را

مشکل  وس   یهر به تسل        یشیآسا لهیهستند، آن به خدا جانب از خود یکه
.میده یتسل م،یدهیم

26، 24، 20-17،:( 1به ) 16، 15، 9، 8، 5،:( 1به ) 2: 5 وحنای.5

اورشل  2 در حوض     میاکنون گوسفندان، بازار کنار دارد،  یدر وجود
مرد 5 س     یو که بود آنجا ناتوان    یدر سال هشت .یو داشت 
: یسیع8 برخ    گفت او .ز،یبه برو       راه و بردار را بسترت
شفا    9 بالفاصله مرد همان           افتیو در و افتاد راه و برداشت را خود بستر و

. بود   سبت روز
به     15 و رفت مرد ا   انیهودیآن که .یسیع نیگفت است        داده شفا را او که است
ا  16 از کردند،   یسیع انیهودیرو  نیو جفا را
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ع 17 : »      یسیاما م     کار حال به تا من پدر داد پاسخ آنها کار    کندیبه هم من و
.کنمیم

ا 18 ز      شتریب انیهودیرو  نیاز بودند، او کشتن دنبال را     رایبه سبت تنها نه او
م    بلکه بود، م           گفتیشکسته برابر خدا با را خود و اوست پدر خدا .داندیکه

ع 19 : یسیآنگاه آم       گفت آنها به و داد م   نیآم ن،یپاسخ شما از  م،یگویبه پسر
کار  م       تواندینم یخود پدر که را آنچه مگر انجام    رایز ند،یبیبکند، او چه هر

ن  دهد،یم .کندیم نیچن زیپسر

م              رایز20 انجام خودش که را آنچه هر و دارد دوست را پسر پدر او   یکه به دهد
م  کارها   ینشان و ا   یدهد از شما        نهایبزرگتر تا داد خواهد نشان او به را

کن  .دیتعجب
م    24 شما به همانا م     م،یگو یهمانا، مرا کالم که من     یهر فرستنده به و شنود

ح  یم مانیا .    یجاودان اتیآورد، به      مرگ از اما شد نخواهد محکوم و دارد
م  یزندگ .یمنتقل شود 

ح      رایز26 خود در پدر که .        اتیهمانطور خود  در تا است داده پسر به پس دارد
.اتیح باشد   داشته

12-9: 23 یمت.6
ه 9 رو    چیو بر را نخوان   نیزم یکس خود شما   رایز د،یپدر که  یکیپدر است

. است   آسمان در
نام   10 ارباب را شماست،   کی رایز د،ینشو دهیشما .حیمس یعنیاستاد
11. باشد          شما خادم است، بزرگتر شما از که هر اما
برتر     12 را خود که هر ذل  یو .  لیدهد، کس   و شد کند،     یخواهد فروتن را خود که

. شد   خواهد سربلند
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22، 21: 10لوقا .7

ع   21 ساعت آن شاد   یسیدر روح : یدر ا    گفت و ا  یکرد و   یپدر، آسمان خداوند
ا     ن،یزم که سپاسگزارم تو پنهان      زهایچ نیاز خردمندان و خردمندان از را
کرد     یکرد آشکار نوزادان به م       رایز. یو نظر به خوب تو نظر .دیرس یدر

چ 22 تسل     زیهمه من به پدرم ه    میاز و است نم    چیشده پدر که  یکسجز داند
ک  ک.   ستیپسر پدر کس    ست،یو و پسر، خواهد        یجز آشکار او به را او پسر که
کرد.

:(3به ) 1: 51 اشعیا.8

ا  روانیپ یا1 جستجو   یعدالت، در هست  یکه فرا    د،یخداوند گوش من به
.دیده

بهداشت   و علم
1.63 :5-11

 . ز      است روح فرزند انسان علم، تشک         با،یدر را او نسب و اصل پاک و یم لیخوب
فان.     مانند او منشأ غر   یدهد در ن  یب زهیها شرا    ست،یرحمانه از نه قبل یماد طیو

رس  م    دنیاز هوشعبور .   یبه اول  منبع روح غا  هیکند .  ییو پدر   خدا اوست وجود
زندگ   و .یاوست اوست    وجود قانون

2.31 :4-11

تصد  یجسمان وندیپ چیه یسیع : قیرا  . ه  گفت زم   چکسینکرد در خود  نیرا پدر
شما   رایز د،ینخوان .   یکیپدر پرس      دوباره او است آسمان در که من: " دیاست مادر

ک    ستیک من برادران ا"  ستندیو به را       یمعن نی، پدرش اراده که هستند آنها که
م  .   یانجام ا  سابقه ما مرد   میندار یدهند او . ار یکه او      باشد خوانده پدر نام به

نت          در و خالق تنها عنوان به را خدا .جهیروح، شناخت      همه پدر عنوان به
3.555 :16-32
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منشأ            یجستجو در جو و جست مانند است، خداوند بازتاب که انسان مبدأ
ازل   یخدا و .  یموجود خطا  تنها م  یاست خ     خواهدیناتوان ماده، با را را ریروح

جاودانگ   شر، فناپذ   یبا با ا   وندیپ یریرا و ساختگ  نیدهد انسان  یوحدت را
گو  و            ییبنامد، خدا از هم ماده، هم و ذهن هم زاده .تیانسان همانسان است 

مبنا   بر .  یمعنو یخلقت مع   ما است م      اریاستوار دست از را خود و میدهیکمال
الوه    از درست م   تیتصور کنار پد   میریبپذ یوقت م،یگذاریرا کامل، دآورندهیکه

چ  م   یزیهر که عطا     نکهیا ایناقصشود،   تواندیاست را گناه قدرت خداوند
م   خطا ییتوانا قتیحق نکهیا ای کند،یم را ع.    دهدیکردن ما، بزرگ ،یسیمثال
تجل  یم م      یفرد یتواند نظر به که را ناپد   دیرس یوجود مرگ شود، یم دیدر
. ایاح ع  ا    یسیکند به علم ح  نکهیبا بدون      اتیخدا را خود توانست است، انسان
.رییتغ دهد       نشان شدن مصلوب از پس

4.544 :13-17

تول      ماده نه ذهن علم، تول      یم دیدر ذهن ماده نه و . یم دیکند ه  فان  چیکند یذهن
.    بیتخر ای جادیا یبرا یخرد ایحق  ایقدرت  کنترل  تحت همه ذهن کیندارد
حت  .یاست، خدا 

5.262 :27-6

فان   اختالف .   ،یاساس کردن،      شروع درست است انسان منشأ نادرست احساس
پا  .  انیدرست مفهوم   هر است م    یدادن نظر به م     یکه شروع مغز با یرسد

م     شروع اشتباه به .  یشود اله  ذهن علت   یشود هست  ایتنها . یاصل علت  است
فان     ذهن در ماده، ف   ای ،یدر اشکال .یکیزیدر ندارد   وجود

.       یفان نو    مستقل، کارگران را خود معتقدند آنها هستند خودخواه سندگانیها
حت  ،یشخص چ   یو ممتاز الوه   یزیمبتکران که ینم ایتواند  ینم تیهستند
ا  . جادیتواند آفر  فان  یها دهیکند .  یماد یذهن معنو  انسان به  یهستند جاودانه
.قتیحق انگریب ییتنها است   خلقت
6.547 :19-22

ماد  ا   یتکامل بر با      نیداللت اول بزرگ علت که آن      یماد دیدارد از پس و ایشود،
بازگردد    دیبا ذهن ن    ایبه و خاک .یستیبه رود   فرو
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7.524 :28-29

م  ایآ خود    یروح متضاد توانا        یعنیتواند ماده به و دهد تکامل را و  ییماده گناه
بدهد؟  رنج

8.69 :2-7

تکامل        یعلم قتیحق نیا روح از کائنات و انسان همچن  افتهاند،یکه یمعنو نیو
اله    علم در م       یهستند، اثبات که همانطور است، شده تنها   کندیثابت انسانها که

ب     یزمان و گناه حس م    یماریکه دست از .کنندیم دایپ یاحساسسالمت  دهند،یرا
ها  نم  یفان یانسان خلقتخ   یهرگز حال     داتوانند در کنند درک معتقدند  یرا که

. است   خالق انسان

27-18 ، فقط 8: 9.178

ن  کیوراثت  .ستیقانون

فان  م        یذهن عمل ماده در اساسحس بر مغناط  یکه . یوانیح سیکند، اما  است
بد      نیا همه که ذهن، اصطالح م     یبه سرچشمه آن از تضاد    رد،یگ یها در خود با

نها    در و اله  ای یابد قتیحق میتسل دیبا تیاست ب     یذهن علم در که شده انیشود
مس.        علم از ما درک تناسب به ماده         ،یحیاست در ذهن وراثت، به اعتقاد از ایما

ا   یوانیح سیمغناط شده ن.      میرها از را گناه ما م    یالیخ یرویو سالح خلع یآن
معنو    میکن درک نسبت هست    یبه مقام از .ریفناناپذ یخود

10.259 :22-31

م    ریتصاو یفان شهیاند منتقل را توهمات        یخود از پس را خود فرزندان و کند
م  یانسان .     یشکل معنو  نظر از روح، خدا، م  یدهد ماد   یکار نه ماده ایمغز.  یکند،
انسان  کیهرگز  تشک  یمفهوم .   لیرا ن  ارتعاشهوش ا.  ستینداد خالق  نیاز رو

ماندگا     یها شهیاند. ستین و کامل ناب، طر  ر،جاودانه، اله  قیاز را   یعلم خطا که
حق  معنو    یم حیتصح قتیبا افکار و مفاه  یکند م  یاله میو توسط  یرا طلبد،

اله  م  یذهن نت    یمنتقل به تا .جهیشود برسد   هماهنگ
11.257 :12-21

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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ا      در را خود شباهت ا  دهیذهن جوهر    یم جادیها و از  اریبس دهیا کیکند، دور
فرض  غ  یجوهر .  ریماده ا   از است ن      نیهوشمند ماده پدر پدر ذهن .ستیرو

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

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

."یم ییراهنما کند 

12.135 :9-10

معنو  تنها  یتکامل اله   ستهیشا ییبه قدرت .یاعمال است 
13.264 :13-31

د     آوردن دست به انبوه     یفان حتریصح یدگاههایبا انسان، و خدا اش  یاز اءیاز
نامرئ    قبالً که . یخلقت وقت      بود خواهند مشاهده قابل م  یبودند، یمتوجه

زندگ  میشو ا          یکه ماده، در نه و ماده در نه است، خود    نیروح کمال به درک
چ  ابد،ی یگسترشم  م    زیهمه خدا در ن  ر،یخ ابد،ی یرا آگاه  یازیو یگرید یبه

ندارد.

تشک  روح واقع   التیو تنها .   یهست یها تیآن ز  در ماده کروسکوپیم ریهستند
ناپد  .   یم دیروح حق  توسط گناه ب   داریناپا قتیشود و مرگ  یماریاست، و

ع  اشکال        یسیتوسط آنها که کرد ثابت او شد، . یغلبه زندگ    هستند خطا یاز
دل    یمعنو تنها برکت وس    یلیو به که م  لهیاست واق   یآن وجود را یعتوان

ناپذ     آرامشوصف و از    یریشناخت که روح  کیرا ناش   یعشق جانبه یهمه
.یم کرد    احساس شود

مس       یهنگام علم در را راه ما روحان   میاموزیب یحیکه وجود را  یو انسان
م    م،یبشناس را خدا م   مینیب یخلقت درک ها -   میکن یو شکوه و نیزم یتمام

. انسان   و آسمان
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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 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

. 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
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
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ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 

_____________________
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