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.2022، 6یکشنبه ، نوامبر 

آدم و مرد افتاده — موضوع

22: 15 انسینتی کور 1 متن طالیی:

 همه زنده خواهند شد."زی نحی در مسرند،ی می همانطور که در آدم همه مرای"ز

15-12، 2، 1: 92زبور پاسخگو خواندن:
25، 24: 1 یہوداه     

 است.کوی واال، نی نام تو، اشی خداوند و سرود ستایشکرگزار1

 خود را هر شب ابراز کنم،یتا محبت خود را در صبح و وفادار2

عادل مانند درخت خرما شکوفا خواهد شد و مانند سرو در لبنان رشد خواهد کرد.12

 ما شکوفا خواهند شد.ی در صحن خداشوندی  که در خانه خداوند کاشته مییآنها13

 خواهند داد. آنها چاق و شکوفا خواهند شد.وهی میریآنها هنوز در پ14

.ستی در او نی ظلمچی خداوند راست است: او صخره من است و هنکهی نشان دادن ایبرا15

 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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 و نقص در حضور جاللبی عی تواند شما را از سقوط باز دارد و شما را بیاکنون به او که م24
 فوق العاده حاضر کند،یخود با شاد

 و قدرت، هم اکنون و همیی نجات دهنده ما، جالل و عظمت، فرمانروام،ی حکیبه تنها خدا25
نی. آمشهیهم

د درس خطبه

کتاب مقدس

( 1 )به31، 27، 26: 1پیدایش .1

 وای درانی و آنها بر ماهمی انسان را به صورت خود و به شباهت خود بسازدییایو خدا گفت: ب26
نی زمی که روی و بر همه مسلط شوند. خزنده انی و بر تمام زمانیپرندگان آسمان و بر چهارپا

 خزد.یم

.دی. نر و ماده آنها را آفردی به صورت خدا او را آفرد،یپس خدا انسان را به صورت خود آفر27

 خوب بود.اری بسنکی و ادی را که ساخته بود دیزیو خدا هر چ31

22، 21، 9-6: 2 شیدایپ.2

 کرد.رابی را سنی باال رفت و تمام سطح زمنی از زمیاما غبار6

. و انسان روح زنده شد.دی دماتی او نفس حینی و در بدی آفرنی خدا انسان را از خاک زمهوهیو 7

 را که شکل داده بود در آنجا قراری به سمت مشرق غرس کرد. و مردی خدا در عدن باغهوهیو 8
داد.

.اندی رونی غذا خوب است از زمی و براندی چشم خوشای را که برای خدا هر درختهَُوهیَو 9
 و شر.ری باغ و درخت معرفت خانی در مزی ناتیدرخت ح

 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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ی را گرفت و به جاشی از دنده هایکی و :دی خوابو  بر آدم فرود آورد،قی عمی خدا خوابهوهیو 21
آن گوشت را بست.

 ساخت و نزد آن مرد آورد.ی را که خداوند خدا از انسان گرفته بود، زنیو دنده ا22

19(، 1به  )17، 16، 13، 6، 3 - 1: 3 شیدایپ.3
ای آ،ی تر بود. و به زن گفت: آررکی بود زدهی صحرا که خداوند خدا آفروانیاکنون مار از هر ح 1

د؟یخدا گفته است که از هر درخت باغ نخور

:می درختان باغ بخوروهیممکن است از م و زن به مار گفت:2

د،ی و به آن دست نزندی که در وسط باغ است، خدا گفته است که از آن نخوری درختوهیاما از م3
.دیریمبادا بم

ری دلپذی است و درختندی چشم خوشای غذا خوب است و برای که درخت برادیو چون زن د6
 داد. با او؛ و او خوردزی آن برداشت و خورد و به شوهرش نوهی از م،یی دانایبرا

 داد و منبی و زن گفت: مار مرا فر؟ی است که کردی چه کارنیو خداوند خدا به زن گفت: ا13
خوردم.

 آورد.ی خواهی خواهم کرد. در غم و اندوه فرزندانادی زاریبه آن زن گفت: غم و اندوه تو را بس16
 تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکومت خواهد کرد.یو آرزو

و به آدم گفت:17

 تورای. زی تو از آن گرفته شدرای. زی بازگردنی خورد تا به زمیبا عرق صورتت نان خواه19
 گشت.ی و به خاک باز خواهیخاک

17-15، 6: 1 وحنای.4

 بود.وحنای از جانب خدا فرستاده شد که نامش یمرد6

 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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آدم و مرد افتاده – موضوع

 که بعدی بود که درباره او گفتم، کسی همان کسنی زد و گفت: اادی بر او شهادت داد و فرییحی15
 از من بود.شی او پرای دارد، زی بر من برتردیآی از من م

.می کردافتی درضی در مقابل فضیو همه ما از کمال او و ف16

 نازل شد.حی مسیسی توسط عقتی و حقضی عطا شد، اما فی توسط موسعتی شررایز17

9-1: 5 وحنای.5

 رفت.می به اورشلیسی بود. و عانیهودی دیپس از آن ع1

 شودی مدهی بتسدا نامی است که به زبان عبری در کنار بازار گوسفندان حوضمیاکنون در اورشل2
 است.وانی پنج ایو دارا

 متوقف، پژمرده، منتظر حرکت آب بودند.نا،ی از مردم ناتوان، نابی انبوهنهایدر ا3

 که پس از دردسریهرکس ، به حوض فرود آمد و آب را متالطم کردی در فصلی فرشته ارایز4
 که داشت درمان شد.یماریآب وارد شد، از هر ب

 داشت.ی و هشت سال ناتوانی در آنجا بود که سیو مرد5

 مورد بودهنی است در ایادی و دانست که مدت زدی او را در حال دروغ گفتن ددی دیسی عیوقت6
؟یابی ی شفا مایاست، به او گفت: آ

 شود مرا در حوضی آب متالطم می ندارم که وقتیمرد ناتوان به او پاسخ داد: آقا، من مرد7
.دی آی منیی من پای روشی پیگری دم،ی آی میبگذارد، اما وقت

 بسترت را بردار و راه برو.ز،ی به او گفت: برخیسیع8

 و بستر خود را برداشت و راه افتاد و در همان روز سبت بود.افتیو مرد بالفاصله شفا 9

48 )به:(، 45(، می گوی )من م44، 2: 5 یمت.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
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 داد و گفت:میو دهان خود را گشود و به آنها تعل2

 کنند، برکتی منی آنها را که شما را نفرد،ی دشمنان خود را دوست بدارم،ی گویمن به شما م44
تی که شما را مورد آزار و اذی کسانی و براد،ی کنیکی که از شما نفرت دارند نی به کساند،یده

.دی دهند دعا کنیقرار م

.دیتا فرزندان پدر خود که در آسمان است باش45

 همانطور که پدر شما که در آسمان است کامل است.دیپس کامل باش48

21، 20: 17لوقا .7

 خدای به آنها پاسخ داد و گفت: پادشاهد،یای بی خدا کی خواسته شد که پادشاهانیسیو چون از فر20
.دی آیبا مشاهده نم

 ملکوت خدا در درون شماست.نکی ارای آنجا! زدینی ببا،ی! دینی را ببنجای نخواهند گفت، ازیآنها ن21

24 انداختن( - قی )به تعو22: 4 انیافسس.8

.دی فاسد است، کنار بگذاربکارانهی را که بر اساس شهوات فررمردی پی... در مورد مکالمه قبل22

 شود.دیو در روح ذهن خود تجد23

 شده است.دهی آفری واقعتی که پس از خدا در عدالت و قدوسدی را بپوشیدی انسان جدنکهیو ا24

علم و بهداشت

1.516 :9-12

 در صدق و خداقتی حقشود،ی  منعکس می در هستی سازد. زندگی را به مثابه خود مزیخداوند همه چ
.بخشدی  که آرامش و دوام خود را م،یکیدر 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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(2 )به 27-28: 2.262

 دادن است.انی احساس نادرست منشأ انسان است. درست شروع کردن، درست پا،یاساس اختالف فان

32-30، 15 )را( -12: 3.338

 است. اسم آدم را بهیستی غبار و نن،ی رنگ قرمز زمی به معناadamah یکلمه آدم از کلمه عبر
 نبود کهی آلدهی شود که آدم انسان ای مجهی نتنی خواند. ... از ای مانع مای و سد دی کنمیدو هجا تقس

 شناختهیسیع حی آل در زمان مقرر آشکار شد و به نام مسدهی او برکت داشته باشد. مرد ای برانیزم
شد.

4.529 :21-6

 را وسوسه کند؟ مار فقط به عنوان شری تا فرزندان عشق الهدی آیمار دروغگو و سخنگو از کجا م
کی شده باشد - فی گونه توصانگری که نمامی نداریزی چواناتی شود. ما در قلمرو حیوارد استعاره م
 با خودش تناقض دارد و نهشود،ی  که ارائه می که شر، با هر شکلمی خوشحال باشدیمار ناطق - و با

یطانی شی که با همه ادعاهامی داشته باشمانی ادی بان،ی ادنی. با دری و خقتیمنشأ دارد و نه پشتوانه حق
 هستند.ی واقعری ارزش و غی که آنها بمی دانی مرای زم،یمبارزه کن

ی آغاز ممی مالی خود بر انسان را تا حدیی است. فرمانروای مترادف خطا، مخفف باور ذهن مادآدم،
ری و فناناپذی تحول، قانون معنونی شود. در ای شود و روزگارش کوتاه می مادیکند، اما بر باطل ز

 است.ی و مادی مخالف حس فانشهی همی شود که برای آشکار مقتیحق

 است.داری وجود، پای انسان، اصل اله،ی علم الهدر

5.470 :16-5

 که خدا، ذهنی شود، در حاللی به شر تبدری عقل دارند. چگونه ممکن است خکیفرزندان خدا فقط 
 آوردهنیی خود را پااری خدا معای کمال در اصل خدا و انسان بود. آاری کند؟ معیانسان، هرگز گناه نم

 انسان سقوط کرده است؟ایاست و آ

 ماند.ی انسان، کمال م،ی تأمل الهای دهی کامل ماندن انسان، ای خالق انسان است و اصل الهخداوند
 بودی کرد، لحظه ای نمانی را بی بود که انسان کمال الهیانسان مظهر وجود خداست. اگر لحظه ا

. اگر انسانجود بدون ویعنی نشده بود، انی بیی خدای زمانجهی کرد و در نتی نمانیکه انسان خدا را ب

 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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 را از دست داده است. اگر انسانی ذهن الهیعنیکمال را از دست داده است، پس اصل کامل خود، 
 افسانه بوده است.کی ذهن کامل وجود داشته باشد، وجود انسان ای اصل نیبدون ا

 وی از هماهنگی لغزشچی است. و علم هری در علم فنا ناپذ،ی الهشهی خدا و انسان، اصل و اندروابط
 را که در آن خدا و هر آنچه اوی قانون روحانای ی اما نظم الهداند،ی  نمیبازگشت به هماهنگ

.اند مانده ی باقریی خود بدون تغی ابدخی که در تارداندی  هستند، می کامل و ابدندیآفری م

6.520 :3-15

 همهکرانی شود. عمق، وسعت، ارتفاع، قدرت، عظمت و شکوه عشق بی مانی قابل درک بریذهن غ
 از آنچه وجودی کوچکتی نهای تواند بخش بی است! زبان انسان فقط میفضا را پر کرده است. کاف

 ودهی ها دی عشق، توسط فانیعنی او، ی از اصل نامتناهشیدارد را تکرار کند. آرمان مطلق، انسان، ب
ی مدهی که هفت روز نامتی نهای است. اعداد بی آن، انسان، با هم و ازلشهی شود. اصل و اندیدرک نم

 ظاهر خواهندیری شدن فناپذدی روزها با ناپدنی زمان محاسبه کرد. امی توان بر اساس تقویشوند را نم
ی مدی ناپدشهی همی براطا را که در آن تمام احساس خی زندگی را آشکار خواهند کرد، تازگتیشد و ابد

.ردی پذی را می الهتی نهای حساب بشهیشود و اند

7.353 :16-24

.ستی نی کامالً واقعزی چچی است. بدون کمال، هتی واقعیربنای هستند. کمال زی ابدی واقعیزهایهمه چ
 دردی حاصل شود. ما باتی که کمال ظاهر شود و واقعی شدن ادامه خواهد داد تا زماندی به ناپدزیهمه چ

 تمام اعتقاد به آندی بلکه بام،ی خرافه ادامه دهیزی به اعتراف به چدی. ما نبامی را رها کنیفیهمه نقاط ط
می آماده خواهشرفتی پی براست،ی نی که خطا واقعمیری گی مادی ی. وقتمی و عاقل باشمیرا کنار بگذار

".می را که پشت سر گذاشته اند را فراموش کنییزهایشد، "چ

8.259 :17-21

 با درکیسی گم کرد. عی توان در انعکاس الهی را نمی واقعهی است. تشبری گمشده بدون تصوریتصو
 همانطور که پدر شما که در آسمان است کامل است."د،ی موضوع گفت: "پس کامل باشنیا

9.502 :9-14

 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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نی شود. ای مدهی گناهکار نامی نادرست خدا است که فانری تصوخی تارشیدای کتاب پ،یاز نظر روح
 انسانی معنوتی خدا و فعلحی نشان دهنده انعکاس صحشود،ی  مدهی دی که به درست،یانحراف از هست

 آمده است.شیدایاست، همانطور که در فصل اول پ

10.521 :6-17

 شد( بهانی بشیدای را )همانطور که در فصل اول پی مختصر و باشکوه خلقت روحانخچهی تارنیما ا
 بهشهی همی اکنون و برای نه انسان، در حفظ روح، نه ماده - با خوشحالم،یسپاری دست خدا م

. و همه جا حضورمیکنی  و قدرت مطلق خدا اذعان میبرتر

 استی ماددهی از فرض مخالف که انسان آفردی انسان دست نخورده است. بای و جاودانگیهماهنگ
 بردی که بایزی معطوف داشت، به آن چنشی آفری کرد و نگاه خود را به سوابق معنویچشم پوش

عقل و قلب "با نوک الماس" و قلم فرشته حک شود.

11.476 :21-22 ،28-4

 است.ی انسان باش که خارج از هر نفس مادی به دنبال مقام معنوتی و با جداموزی را بنی ای فانیا

یعنی خدا در درون شماست." ی هنگام صحبت از فرزندان خدا، نه فرزندان انسان، گفت: "پادشاهیسیع
ری خدا سقوط ناپذری دهد که انسان در تصوی کند و نشان می حکومت می و عشق در انسان واقعقتیحق

 ظاهرانی فانی گناهکار برای که انسان فانیی که در جاد،ی در علم انسان کامل را دیسی است. عیو ابد
 به انسان،حی نگاه صحنی و ادی خود خدا را دهی تشبی انسان کامل، منجنی شود، بر او ظاهر شد. در ایم
 را شفا داد.مارانیب

12.258 :27-30

 از،ی بود که انسان، تحت حکومت خدا در علم ابدرممکنی غمرد،ی  و هرگز نمامدی نایهرگز به دن
مقام بلند خود سقوط کند.

وظایف روزانه
توسط مری بیکر ادی

 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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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!

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،4

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.

ماده      ، کلیسا راهنمای بخش   8کتابچه ،1

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 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.


