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صفحه

مه   ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،8ماه
افتاده   - موضوع مرد و آدم

مه     ماه ، .2022، 8یکشنبه

افتاده    — موضوع مرد و آدم

: طالیی  28، 27: 1پیدایش  متن

آفر"       خود صورت به را انسان ."دیخداوند داد       برکت را آنها خداوند و

: خواندن  28-24: 17اعمال پاسخگو
 36، 33: 11 انیروم

آفر         ییخدا24 را آن در چه هر و جهان زم     د،یکه و آسمان خداوند است، نیچون
ن      ساکن ساز دست معابد .ستیدر

نم       چیه25 پرستش مردم دستان با را گو   یکدام چنانکه چ  ییکنند، ازین یزیبه
ز  زندگ    رایدارد، همه به چ     یاو همه نفسو .یم زیو بخشد 

از     26 را اقوام همه رو       کیو تمام در تا است ساخته و   نیزم یخون شوند، ساکن
پ   نییتع یزمانها از تع       نییتع شیشده را آنها سکونت حدود و کرده نییشده
است.

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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صفحه

مه  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ، 8 ماه
افتاده    – موضوع مرد و آدم

بجو   27 را خداوند ب           ند،یتا را او و ببندند، دل او به است ممکن چند  ابند،یاگر هر
هر   .کیاز نباشد     دور ما از

زندگ   رایز28 او م   میکن یم یدر حرکت هست  میکن یو دار   یو را .میخود
برخ   که ن    یهمانطور شما شاعران ز   زیاز اند، ن  رایگفته او   زیما فرزندان از

.میهست
!یژرفا یا33 خدا        علم هم و حکمت هم ها   ثروت، قضاوت ها    یچقدر راه و یاو

! است    نشده کشف او
چ  رایز36 بوس    زیهمه و او برا   لهیاز و . یاو     : آم  ابداالباد تا او جالل نیاوست

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
(:1به  )31، 28-26،( به: )4-1: 1پیدایش .1

زم     1 و آسمان خداوند ابتدا آفر  نیدر .دیرا
زم 2 .  یب نیو تار     و بود پوچ و .    یکیشکل بر     خدا روح و بود اعماق چهره بر

.یرو کرد    حرکت آبها
3.       : شد   نور و باشد نور بگذار گفت خدا و
د    4 را نور خدا :دیو است    خوب که

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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مه   ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،8ماه
افتاده   - موضوع مرد و آدم

26 : ب   گفت خدا بساز          دییایو خود شباهت به و خود صورت به را آنها  میانسان و
ماه  چهارپا       ایدر انیبر بر و آسمان پرندگان بر تمام   انیو بر بر  نیزم یو و

  . ا   خزنده شوند مسلط رو  یهمه .یم نیزم یکه خزد 
آفر       27 خود صورت به را انسان آفر      د،یپسخدا را او خدا صورت و.  دیبه نر

آفر    را آنها .دیماده
28  : شو           بارور گفت آنها به خدا و داد برکت را آنها خدا ز  دیو زم  دیشو ادیو نیو

کن   پر کن     دیرا مسلط را آن ماه   دیو بر هر       ایدر انیو بر و آسمان پرندگان بر و
ا   زنده رو  یموجود م  نیزم یکه کند یحرکت

د      31 بود ساخته چه هر خدا ا  دیو .اریبس نکیو بود   خوب

1:17 عقوبی.2

هد 1 هد   کوین هیهر هر م        یکامل هیو نازل نورها پدر از و باالست که  یاز شود
تغ  سا   یریپذ ریینه نه .هیو اوست    نزد عطف

( 7، 6: 2پیدایش .3  ( ، ؛ 22، 21به

غبار 6 زم  یاما زم      نیاز سطح تمام و رفت س  نیباال .رابیرا کرد 
زم      هوهیو 7 خاک از را انسان ب   دیآفر نیخدا در نفسح   ینیو .دیدم اتیاو

خواب  هوهیو 21 آورد،    قیعم یخدا فرود آدم ها   یکی و :دیخواب و بر دنده شیاز
جا     به و گرفت .یرا بست     را گوشت آن

دندها 22 زن         یو بود، گرفته انسان از خدا خداوند که مرد     یرا آن نزد و ساخت
آورد.

،( 1به ) 17، 16: 3پیدایش .4 ،19
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مه  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ، 8 ماه
افتاده    – موضوع مرد و آدم

16   : حاملگ    و اندوه گفت زن آن بس   یبه را .    ادیز اریتو اندوه   و غم در کرد خواهم
.  یخواه یفرزندان آرزو  و تو         یآورد بر او و بود خواهد شوهرت به تو

. کرد   خواهد حکومت
17: گفت    آدم به و
خواه    19 نان صورتت عرق زم    یدر به تا گرفته    رایز. یبازگرد نیخورد آن از که

خاک  رایز. یشد خواه     یتو باز خاک به .یو گشت 

6، 4، 1: 4 وحنای 5.1
روح   زان،یعز یا1 هر ب    د،یاورین مانیا یبه را ارواح آ  دییازمایبلکه خدا  ایکه از

ز  ب   یاریبس نیدروغ امبرانیپ رایهستند، جهان .رونیبه اند   آمده
هست     یا4 خدا از شما چ    دیفرزندان، آنها بر ا  رهیو در   رایز د،یشده که آن

. است         بزرگتر است، جهان در که آن از شماست،
هست   6 خدا از م    یکس. میما را خدا م    یکه را ما . یشناسد کس  از  یشنود که

ن  نم   ستیخدا را . یما بد  حق  لهیوس نیشنود م     قتیروح را خطا روح یو
.میشناس

31-21: 15 یمت.6

ص         یسیسپسع 21 و صور سواحل به و رفت آنجا .دایاز رفت 
ا 22 ب    یکنعان یزن نکیو سواحل همان فر    رونیاز او نزد : ادیآمده، ا   گفت یزده،

ا  .      یخداوند، از       شدت به من دختر کن رحم من بر داوود طانیش کیپسر
. است  ناراحت

حت  23 او .      کی یاما و      کردند التماس و آمدند شاگردانش نداد را او جواب کلمه
 . ز:     کن رها را او گر     رایگفتند ما از پس .یم هیاو کند 

24       : گمشده      گوسفندان نزد مگر نشدم فرستاده من گفت و داد پاسخ او اما
اسرائ  .لیخاندان
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مه   ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،8ماه
افتاده   - موضوع مرد و آدم

25   : مرا          خداوندا، گفت و پرستشکرد را او و آمد او .یاریسپس کن 
26 : شا      گفت و داد پاسخ او بگ     ستین ستهیاما را ها بچه ها    میرینان سگ به و

.میندازیب
27       : ها   خرده از سگها اما خداوند، راست، گفت او م    یو خود اربابان یسفره

خورند.
ع 28 : یسیآنگاه ا       گفت او به و داد ا  یپاسخ است   مانیزن، بزرگ م   , تو چه یهر

.یبرا یخواه        . شد   سالم ساعت همان از دخترش و باشد تو
ع 29 در      یسیو به و رفت آنجا .   کینزد لیجل یایاز کوه  به و در   یشد و رفت

. نشست  آنجا
کث  30 جماعت بس          یریو و معلوالن الالن، کورها، لنگان، و آمدند او یارینزد

پ        گرید را آنها و داشتند خود همراه .    یسیع یپا شیرا شفا  را آنها و انداختند
داد:

طور 31 وقت   یبه جماعت م    دندید یکه حرف گنگ است     یکه سالم معلول و زند
م    راه لنگ م    یو کور و م  ندیب یرود خدا   یتعجب و تمج  لیاسرائ یکند دیرا

.یم کند 

25-22: 15 انسینتیکور 7.1

م      رایز22 همه آدم در که مس  رند،یم یهمانطور .زین حیدر شد     خواهند زنده همه
ترت    23 به کس هر : بیاما مس  کسان.    وهیم نیاول حیخود آن از مس  یپس حیکه

. هستند    او آمدن در
پا 24 م  انیسپس هنگام  یفرا پادشاه   یرسد، او خدا،    یکه به پدر، یعنیرا

. میتسل هنگام   کرد از           یخواهد را قدرت و اقتدار همه و حکومت تمام او که
.نیب ببرد 
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مه  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ، 8 ماه
افتاده    – موضوع مرد و آدم

با  رایز25 زمان    دیاو تا کند، ز     یسلطنت را دشمنان همه .یپا ریکه دهد    قرار خود

3-1: 3 وحنای 8.1

محبت    1 چه پدر که ارزان    یبنگر ما به است،  یرا م    ما داشته خدا پسران یرا
دن.  مینام نم   ایپس را ز  یما نم   رایشناسد، را .یاو شناسد 

هست     زان،یعز2 خدا پسران ما ن    میاکنون معلوم هنوز خواه   ستیو چه میکه
ز.  خواه       رایبود هست که همانطور را او .دید میما

ا    3 که کس هر م        دیام نیو پاک را خود دارد، او به پاک   کند،یرا او چنانکه
است.

بهداشت   و علم
1.516 :28 - ) 29خداوند )

آفر       خود صورت به را انسان اله   دیخدا روح .یتا کند    منعکس را
2.545 :10-11

آفر  زم    دهیانسان تمام بر .نیخدا شد   مسلط
3.258 : 9-15 ،27-30

چ  ماد  کیاز  شیب یزیانسان ذهن   یشکل با برا  یدرون یاست یجاودانگ یکه
مح  دیبا .  طیاز ب    انسان کند فرار منعکسم   تینها یخود ا   یرا و بازتاب نیکند
.یواقع دهیا خداست 

ب    انیپا یب دهیا نیا خداوند انسان در برا   یم انیرا که را  شهیهم یکند خود
م  پا    یتوسعه از و م       یب یا هیدهد باالتر و باالتر حصر و .یحد رود 

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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مه   ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،8ماه
افتاده   - موضوع مرد و آدم

دن  هرگز نم   امدین ایبه هرگز حکومت     رممکنیغ مرد،یو تحت انسان، که بود
ابد    علم در .،یخدا کند       سقوط خود بلند مقام از

4.282 :28-31

حاک   چه انسان    یهر سقوط رو   بتیغ ایبرعکسخدا   ایاز باشد، است  یایاو آدم
ز        انسان، نه و است ذهن نه ن  دهییزا رایکه .ستیپدر

( - 16؛(  2به  )15: 5.579 (؛ 1به  )17را )
خطا؛.   مخالفخ  ...  کیآدام .ر،یدروغ او -     خلقت و خدا

6.580 :21-27

ب   آدم زندگ     نیا انگرینام که است پا    ست،ین یابد یفرضغلط و آغاز .انیبلکه دارد 
نامتناه  متناه  یکه غ    شود،یم یوارد به هوش معنا    رود،یم رعقلیکه به روح یو
.   یماد فناناپذ   ذهن آن است فان       ریساکن ذهن در ماده و است خدا.  یماده یکه
آفر     گانهی آنچه در خالق ناپد        دیو ماده الحاد در سپس و شد .دیوارد شد 

7.306 :32-6

انسان      اختالفات همه مادر و عم    یایرو ،یپدر خواب بود، ا    ق،یآدم آن در نیکه
م   سرچشمه زندگ   یتوهم که ناش     یگرفت آن از هوش منتقل     یو ماده به و شده

 . ا  است حق       ای ،یستیپانتئ یخطا نیشده خالف بر همچنان مار، اصطالح قتیبه
م   یم یپافشار و خدا: "  دیگو یکند مثل را   یعنی." دبو دیخواه انیشما خطا من

حق   اندازه ابد  یواقع قتیبه .یو کرد   خواهم

8.307 :11) 14 -من )

چ"...      در را روح م   یزیمن ماده م        یکه نظر به و داد، خواهم قرار که  ینامم رسد
زندگ       که روح، خدا، اندازه به ح  گانهی یماده ."اتیاست، داشت   خواهد

.نیا است        خطا که است کرده ثابت خطا
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مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده



8
صفحه

مه  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ، 8 ماه
افتاده    – موضوع مرد و آدم

9.523 :3-13

دل  ناش     یمبان لیبه ابهام غبار خود، ادعا   ینادرست خطا، عم   یاز را تر قینادرست
نها    یم در و م  تیکند م      یاعالم را خطا خداوند که م    یکند خطا و تواند یداند

   . دق     اگرچه دروغ بخشد بهبود را او حق  قًایخلقت م   قتیخالف ارائه اما  یرا دهد،
م  حق   یادعا که . قتیکند آفر  غبار   اّدهم یها دهیاست عرفان  ایباطل  یادعا ایاز از

م  فلک    رند،یگ یسرچشمه از ب   یفهم اینه خداوند م     نیکه برپا باطل و .یحق کند 
چ    همه اشتباه پا  زیدر .  د،یآ یم نییاز چ    همه باال از ماد  زینه به  یاسطوره است،

.یجا انعکاسروح  
10.214 :9-17

تشک             خاک از که است شده داده مقدسنشان کتاب در که است،  لیآدم، شده
.  یبرا ینیع یدرس حواسماد    است انسان م      ،یذهن سرچشمه ماده از آدم، یمانند
م     رندیگ باز خاک به م  -  یو ثابت ن    یگردند، هوشمند که که.  ستندیشود همانطور

ب   شدند هستند    رایز روند،یم رونیوارد خطا هنوز حق  ،آنها . قتینه هنگام  یوجود
حسمعنو      که شد آموخته ماد   ،یکه نه م      راتیتأث ،یو منتقل انسان به را یذهن

م     درک وجود آنگاه م    یکند، هماهنگ و .یشود شود 
11.338 :30- ) 32آدم )

ا   انسان زم   یآل دهیآدم که .  یبرا نینبود ا     مرد باشد داشته برکت در  دهیاو آل
مس        نام به و شد آشکار مقرر .یسیع حیزمان شد   شناخته

12.259 :6-21

اله   علم تصو  ،یدر . یقیحق ریانسان ماه   است مس  یاله تیخداوند یسیع حیدر
بهتر  ب  نیبه واقع    انیوجه انعکاس که و      تریشد، افکند انسانها بر را خدا
الگوها      شانیزندگ که آنچه از باالتر م  فشانیضع یفکر یرا برد،   -دادیاجازه باال
ب      یافکار سقوطکرده، بهعنوان را انسان معرف      مار،یکه مرگ حال در و یگناهکار

مس.  کردندیم هست  یحیدرک شفا  یعلم یاز ا   کیشامل  یاله یو و کامل دهیاصل
مبنا     -   یخدا-  عنوان به کامل انسان و .یکامل است     اثبات و فکر

زمان  اگر فان             یانسان انسان است، داده دست از را خود کمال اکنون اما بود یکامل
تصو  . یبازتاب ریهرگز تصو        است نکرده مشاهده انسان در را بدون   ریخدا شده گم

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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صفحه

مه   ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،8ماه
افتاده   - موضوع مرد و آدم

. ریتصو تشب  نم  یواقع هیاست اله    یرا انعکاس در . یتوان ع   کرد درک  یسیگم با
: "  نیا باش   کامل پس گفت ک  د،یموضوع است      ههمانطور آسمان در که شما پدر

". است  کامل
13.470 :16-20 ،32-5

فقط    خدا .  کیفرزندان م   چگونه دارند خ  یعقل تبد   ریتواند شر در  لیبه شود،
نم       یحال گناه هرگز انسان، ذهن خدا، مع  یکه و     اریکند؟ خدا اصل در کمال

 . آ  بود مع  ایانسان پا   اریخدا را آ    نییخود و است کرده   ایآورده سقوط انسان
است؟

اند      روابط و اصل انسان، و ناپذ    یاله شهیخدا فنا علم .   ریدر ه  علم و چیاست
بازگشت  یلغزش هماهنگ  یو اله   داند،ینم یبه نظم روحان  ای یاما که  یقانون را

م         خلق او آنچه هر و خدا آن ابد   کندیدر و م  یکامل تار   داندیهستند، در خیکه
تغ   یابد بدون .یباق رییخود ماندهاند 

،( به  )26: 14.473 ،28 - ) 31او )

م    یسیع که را نما   یآنچه با تعل   ...     شیگفت که را آنچه او کرد، داد یم میثابت
 . ا  کرد مس  نیثابت . تیحیعلم ع  ا    یسیاست که کرد ب   نیثابت که را مارانیاصل

م  ب      یشفا از را خطاها و اله  یم نیدهد .یبرد، است 

5( - یسیع )29: 15.476

: "یسیع پادشاه  ." یگفت شماست     درون در انسان    قتیحق یعنیخدا در عشق و
م  یواقع م    یحکومت نشان و تصو     یکند در انسان که ناپذ   ریدهد سقوط و ریخدا
. یابد ع  د      یسیاست را کامل انسان علم جا   دیدر در فان   ییکه انسان گناهکار یکه
م   یبرا ظاهر .  شودیانسانها ا     در شد ظاهر او ناج  نسانا نیبر هیتشب یکامل،

د    را خدا ا  دیخود ب    حیصح دگاهید نیو انسان، به .مارانینسبت داد    شفا را
جهان       میتعل یسیع نیبنابرا نخورده، دست خدا ملکوت که انسان   یداد و است

. مقدساست    و پاک

16.200 :9-19

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



10
صفحه

مه  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ، 8 ماه
افتاده    – موضوع مرد و آدم

هم    شهیهم یزندگ و است . شهیبوده ز      بود خواهد ماده از یزندگ رایمستقل
ماد         نظر از که خداست تصور انسان و نظر     یخداست از بلکه نگرفته شکل

ن         یمعنو خاک و معرضزوال در و گرفته : " سیمزمورنو. ستیشکل او  تو گفت
کرد       مسلط خود دست اعمال بر چ.  یرا ز  زیهمه نهاد  یپا ریرا ."یاو

هست    قتیحق نیا علم در واقع   یبزرگ انسان خواهد     یکه و هست بوده، کامل
غ  . ریبود، ز    است انکار تصو   رایقابل انسان وارونه     ر،یاگر نه باشد، انعکاسخدا

. است         خداگونه و راست بلکه واژگون، نه و است

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 sشخصی 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

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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صفحه

مه   ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،8ماه
افتاده   - موضوع مرد و آدم

                  ، 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

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 

_____________________

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


