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2022 ،7اوت  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
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اوت   ، .2022، 7  یکشنبه

روح — موضوع

: طالیی  1: 4یوحنا  1 متن

روح   زان،یعز یا" هر ب    د،یاورین مانیا یبه را ارواح آ  دییازمایبلکه خدا  ایکه از
ز  ب   یاریبس نیدروغ امبرانیپ رایهستند، جهان ."رونیبه اند   آمده

: خواندن  6-2: 4یوحنا  1پاسخگو

م    لهیوس نیبد2 را خدا روح:  دیشناس یروح م   یهر اعتراف که  یکه کند
.حیمس یسیع خداست       از است آمده جسم در

روح  3 هر نم   یو اعتراف ع   یکه که از     حیمس یسیکند است آمده جسم در
ن  شن     نیا و .ستیخدا که است دجال . دیا دهیروح و      آمد خواهد آن از که
.یحت است         جهان در را آن حاضر حال در

هست      یا4 خدا از شما کوچک، چ    دیفرزندان آنها بر که یکس رایز د،یشدها رهیو
کس    از شماست .یدر است       بزرگتر است جهان در که

م          5 صحبت جهان از آنها پس هستند، جهان از م      یآنها را آنها جهان و یکنند
شنود.

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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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

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
(8: 32 وبیا.1 آنجا )

:        یروح... 8 م     فهم آنها به متعال خداوند الهام و دارد وجود انسان .یدر دهد 

( 23: 4یوحنا .2 ( ، 24زمان

م  یساعت... 23 رس     یفرا فرا اکنون و واقع    دهیرسد پرستندگان که پدر یاست
راست      به و روح در ز    یرا کرد، خواهند چن  رایپرستش که  یم نیپدر خواهد
. بپرستند   را او

کسان    24 و است روح م    یخدا را او با  یکه حق      دیپرستند و روح در را قتیاو
بپرستند.

23، 19-16: 3 انسینتیکور 3.1
هست     دیدان ینم ایآ16 خدا معبد شما است؟       دیکه ساکن شما در خدا روح و
کس 17 و         یاگر را او خدا کند، نجس را خدا . رانیمعبد ز   کرد خدا  رایخواهد معبد

هست      معبد شما که است .دیمقدس

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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فر    چیه18 را خود .  بیکس کس  اگر ا    یندهد در شما م    ایدن نیاز نظر به یعاقل
. شود      عاقل تا شود احمق رسد،

ا  رایز19 . نیحکمت ز      است حماقت خدا نزد که   رایجهان است مکتوب
ح    در را م  لهیخردمندان .ردیگ یخود

مس    23 آن از شما مس.  دیهست حیو .حیو خداست    آن از

23: 4 یمت.4

ع 23 جل   یسیو سراسر کن   دیچرخی����م لیدر در و دادیم میتعل شانیا یسههایو
م    لیانج موعظه را ب   کردیملکوت هر ب   یماریو هر م   یماریو در مردم انیرا

م  .دادیشفا

: 1: 5 یمت.5 2،( 1به )

د  1 با کوه  ت،یجمع دنیو :یبه رفت   باال
تعل        2 آنها به و گشود را خود دهان :میو گفت    و داد

23-15: 7 یمت.6
پ 15 م    دیزیبپره نیدروغ امبرانیاز لباس در م   شیکه شما در  ند،یآ ینزد اما

ها   گرگ .یباطن هستند   درنده
م    16 با را آنها م  وهیاحتماال خار    ایآ. نیشناسیهاشون انگور خار ریانج ایمردم

م  کنند؟ یجمع
ن   نیبنابرا17 درخت م.    آوردیم کوین وهیم کویهر فاسد درخت م  وهیاما یبد

آورد.
نم  18 خوب م  یدرخت نم      وهیتواند فاسد درخت و بدهد م  یبد خوب وهیتواند

بدهد.

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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درخت 19 م  یهر م   کوین وهیکه کنده م     یندهد آتش در و .زدیر یشود

ا 20 م   نیاز از خواه    یها وهیرو را آنها .دیآنها شناخت 
بگو     21 من به که کس .دیهر شد        نخواهد آسمان ملکوت وارد خداوند، خداوندا،

کس  .یاما دهد            انجام است آسمان در که را من پدر اراده که
:   یاریبس22 آ        خداوند خداوندا، گفت خواهند من به روز آن نبّوت    ایدر تو نام به

ا  ش     م؟ینکرده تو نام به ب  نیاطیو کارها     ؟یکردها رونیرا تو نام به یو
انگ  داد؟  یاریبس زیشگفت انجام

23. نشناختم            را شما هرگز که کرد خواهم اقرار آنها به آنگاه و

26: 10 یمت.7

نترس   26 آنها از .   ستین دهیپوش یزیچ رایز دیپس شد    پنهان و نشود آشکار که
. شد    نخواهد معلوم که

12: 4 انیعبران.8
سر   رایز12 خدا ن  عیکالم شمش    رومندتریو هر از ت   ریو لبه حت   زتریدو و یاست

م             سوراخ را استخوان مغز و مفاصل و روح و روح شکاف افکار    یتا به و کند
ن  م  اتیو . .یدل پردازد 

48-43، 40: 8لوقا .9

ع     40 چون که شد واقع خوشحال    یسیو با مردم پذ   یبرگشت، را رایز رفتند،یاو
. بودند    او منتظر همه

زن 43 خون    یو سال دوازده زندگ    یکه تمام و پزشکان    یداشت صرف را خود
ه    از بود، نم  کی چیکرده .افتی یشفا

44. شد                 قطع او خون فورًا و کرد لمس را او لباس لبه و آمد او سر پشت

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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ع 45 :  یسیو کس  چه وقت    یگفت کرد؟ لمس و     یمرا پطرس کردند، انکار همه
:  یکسان جمع      استاد، گفتند بودند او با فشار       تیکه را تو کرده، ازدحام را تو

م  دهند،یم کس  ییگویو کرد؟   یچه لمس مرا
ع 46 : یسیو کس  ز     یگفت است، کرده لمس فض  دانمیم رایمرا من  لتیکه از

.رونیب است   رفته
د   47 زن چون مخف  دیو حضور          ست،ین یکه در و افتاد او برابر در و آمد لرزان

شفا                 فورًا چگونه و است کرده لمس را او چرا که گفت او به مردم .افتیهمه

48 .    : ا    باش آسوده دخترم، گفت او به بخش    مانتیو شفا را . دهیتو در  است
. باش  آرامش

14-9: 2 انسینتیکور 10.1

برا        9 خدا که را آنچه است مکتوب چنانکه مه  یاما است،  ایدوستدارانش کرده
ند  نشن   دهیچشم گوش .دهیو است        نشده وارد انسان قلب به و

وس     10 به را آنها خدا ز        لهیاما است، کرده آشکار ما به خود همه  رایروح روح
بررس  زیچ آر  یم یرا .قیعم یزهایچ ،یکند، را   خدا

کس  رایز11 م   کی یزهایچ یچه را اوست؟       یانسان در که انسان روح مگر داند،
هم  چ      چیه بیترت نیبه از خدا روح جز ن   یزهایکس آگاه .ستیخدا

نگرفت    12 را جهان روح روح  م،یاکنون در     یبلکه خداست، از که تا. میکرد افتیرا
را     ییزهایچ میبتوان طور به که است،        گانیرا شده داده ما به خدا جانب از
.میبدان

ن  13 را کلمات   م،ییگویم زیآنچه با تعل    ینه انسان حکمت آنها  دهد،یم میکه بلکه
تعل   روحالقدس معنو  سهیمقا. دهدیم میرا معنو  یامور یبا

طب  14 انسان نم    یزهایچ یعیاما را خدا است   یبرا رایز رد،یپذ یروح حماقت او
نم  ز     یو بشناسد، را آنها روح   رایتواند نظر تشخ  یاز .صیقابل است 

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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18-14: 6 انسینتیکور 11.2
نابرابر     14 طور به کافران ناراست   رایز د،ینشو وغیبا با ارتباط  یعدالت یچه

تار     با نور و ارتباط  یکیدارد؟ دارد؟ یچه
مس 15 بل  حیو توافق  الیبا سهم     ایدارد؟  یچه چه کافر با دارد؟ یمؤمن
توافق      16 چه بتها با خدا معبد ز  یو خدا   رایدارد؟ معبد هست  یشما .دیزنده

راه               آنها در و شد خواهم ساکن آنها در من است، گفته خدا که همانطور
   . خدا  من و رفت .یخواهم بود          خواهند من قوم آنها و بود خواهم آنها

م  17 خداوند م  د،یگو یپس ب  انیاز شو    رونیآنها جدا و چ   دیآمده به ناپاک زیو
نزن  پذ.     دیدست شما از من کرد،  ییرایو خواهم

م   18 مطلق قادر برا  دیگو یخداوند و        یو پسران شما و بود خواهم پدر شما
خواه   من .دیدختران بود 

بهداشت   و علم
1.586 :15-17

معنو.   درک علم  ؛یاستوار ب  یخط ب   قتیحق نیمرز خطا، اصطالح    نیو به و روح
ماده.
2.505 :7-8 ،16-7

معنو  وس   یدرک به ماد     لهیکه حس انسان، تصور حق  ،یآن م  قتیاز شود، یجدا
. است  فلک

م  یفهم روح آگاه   یرا که م   یبخشد باال حق     یرا تمام به و یم یمنته قتیبرد
مزمورنو.  صدا: "    دیگویم سیشود از باال در رومندترین اریبس یآبها یخداوند
آر  ن   ،یاست، امواج معنو."  ایدر رومندیاز . یمعنو ریخ صیتشخ ،یحس درک  است

مرز  غ  یواقع نیب یخط .  یواقع ریو معنو  درک و قتیحق ،یزندگ - نذه یاست

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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م -    آشکار را اله    یعشق حس و م   یکند نشان معنو    یرا اثبات و در   یدهد را جهان
مس  م  یحیعلم .یارائه دهد 

عقل  نیا دستاوردها  ست،ین یدرک همه تیواقع نیا. ستین یعلم یحاصل
. ییزهایچ ا      است شده آشکار که چ    یها دهیاست کننده منعکس یزهایخدا

خطاناپذ  نامتناه  ریجاودانه، . یو باورها  متناه   ،یفان یاست و یباورها ،یخطاکار
برا   یبشر که وظ  یهستند و رستناد نیب زیتما یعنی رممکن،یغ یا فهیخود

تقس  . یم میراست، اش  اصل    اءیکنند خالف بر اصل  ،یکامالً نم   یآن منعکس یرا
بنابرا.  ن     نیکنند روح انعکاس که .  یواقع تیموجود ست،یماده درک  کیندارد

ک   یژگیو است، مس   یتیفیخداوند علم م     یحیکه جدا گمان از حق   یرا و قتیکند
نها  .یم ییرا کند 

3.93 :2-7

به   یسیع نزد  دیاوریب ادیرا پ    کیکه قرن نوزده داد     شیبه نشان را روح قدرت
    " : ا  من به که هر گفت کارها  مانیو م     ییآورد، انجام من که ن   یرا او زیدهم

  " همچن   و داد خواهد : " نیانجام ساعت  اما م  یگفت است،    یفرا اکنون و رسد،
واقع   یزمان پرستندگان حق      ،یکه و روح در را ."ستشپر قتیپدر کرد   خواهند

4.94 :1-6

خدا  یسیع واحد   یفقط روح تعل  یواحد، تشب        میرا و صورت به را انسان که هیداد
م  .  سازد،یخود حق      انسان ماده از نه روح، ب   یزندگ قت،یاز عشق را تینها یو

م  . یمنعکس ماه  بد   تیکند که م  بیترت نیانسان، همه  شود،یدرک شامل
تصو    "ییزهایچ اصطالحات که "    یاست مقدس"  " کتاب در مثل م  بهو .روندیکار

5.85 :15-24

ع     که است شده م     یزمان یسیثبت سفر شاگردانش با را "  کرد،یکه آنها افکار
علم" -     شناختیم صورت به را هم.  دیبخوان یآنها را یماریب بیترت نیبه

ب   صیتشخ و .   مارانیداد هم    از پس داد شفا انب  نیرا عیوقا یعبر یایروش،
پ  یمهم اریبس . ییشگویرا موال  ا   یکردند فقدان را   نیما و  سرزنشقدرت کرد

ا:  م      یگفت را آسمان چهره شما آ  د،یشناسیمنافقان، را  اتیآ ایاما زمان
د؟یشناسینم

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،
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غ   یهودی هم هم جسمان    یهودیریو حواس است اما    یممکن باشند، داشته حاد
معنو    یفان حس به .ازین یها دارند 

6.86 :1-9

پرس  کی یسیع کس: " دیبار "    یچه ا    فرض با شاگردانش کرد؟ لمس نیا نکهیمرا
طر   قیتحق از ف  قیتنها : "  یکیزیتماس را      تو انبوه دادند پاسخ باشد، شده انجام

 ". ع   است کرده د   ،یسیازدحام که م  ینم گرانیهمانطور ا   یدانستند، که نیدانست
ن   مهم فان   ست،یموضوع ذهن کم     یبلکه او لمس که .  یم کاست تکرار  با خواهد

ا     به جو، و ب  کی مانیپرس .  ماریزن سر    درک شد داده ا   عیپاسخ از تماس نیاو
.      تیمعنو ،یذهن ماد     آن، از شاگردان نادرست تصور داد نشان را را   یاو آنها بودن

. کرد  آشکار

7.428 :8-14

ها      امانت از فکر انداختن ماد   نیدروغ یدور شواهد یمعنو قیحقا نکهیا یبرا یو
ا  انینما یهست بزرگ  نیشود، وس    یدستاورد به که ب     لهیاست از را باطل نیآن
جا   میخواه و خواه   یبرد را . میحق بنابرا  م  نیداد که  یبدن ایمعبد  میتوانیما را

  " حق"    در خداست سازندهاش و .میکن ابرپ قتیسازنده

8.451 :2-4

مس  دائم   دیبا یحیدانشمندان فشار برا   یتحت رسوالن از  رونیب یفرمان آمدن
جدا  یماد یایدن .یزندگ ییو کنند 

9.95 :5-11

" : روحان  گفت زندگ  یپولس ."    یبودن معنو  نسبت به ما به  یوفادار ت،یاست خود
خدا     قتیحق به عشق، ا.   میشو یم کینزد یزندگ ایو در همه   نیو ما نسبت
م   یازهاین را م  میدان یانسان ب  میتوان یو برا    ماریفکر را گناهکار آنها یشفا یو

نم.     میده صیتشخ نوع هر از شر   یخطا از .داخ عتیتواند بماند   پنهان
10.98 :8-14

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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مس  ماد   تیحیعلم عصر تعب   یتوسط اشتباه ز   ریبه است، ریتأث نیا رایشده
    ) ماد  )  حواس که است ارواح نه روح کنند      -ینم یشفابخش درک را آن توانند

معنو     نظر از فقط تشخ  یکه . صیقابل عقا  فرض    د،یاست و ها یها هیآموزه
مس  انگریب یانسان م  یلیخ. ستندین تیحیعلم ن    یکمتر را آن .شانتوانند دهند 

11.97 :5-7 ،13-25

ب      خطا چه هر واقع، شب  قتیحق شتریدر ذات       یساز هیرا به ماده اصطالح به و کند
فان  یعنیخود  عنوان       یذهن به خطا باشد، داشته م    کیشباهت تر ناتوان یباور

چه. …    هر حق    کیشود به نادرست مرز     کترینزد قتیباور از گذر بدون که یشود
اله    عشق آن حت     یدر و است شده ا  کی ینابود ینابود یبرا رود،یم نیب زتوهم

م  عق.   شودیزودتر چه خطا  تریماد دهیهر م   یباشد، آشکارتر ا  شود،یآن نکهیتا
االه  پ           ،یروح تسلط مادهها همه بر است، برتر خود قلمرو در انسان  کندیم دایکه و

تشب  اصل   هیدر وجود .شودیم افتی اش،یروح،

عل  هاینادرست نیشتریب ق،یحقا نیگستردهتر م  هیرا را  رایز سازند،یخودشان خطا
ز  م  ریاز حق.  آورندیپوشش ن   قتیگفتن شجاعت . ازیبه ز  حق   رایدارد چه قتیهر

صدا  خطا     یباالتر کند، بلند را فر  یاو زمان   یم ادیبلندتر تا صدا  یزند، یکه
برا   آن فراموش  شهیهم ینامفهوم ش  یدر .ودخاموش

12.249 :6-11

کن    یاله یانرژ دییایب احساس را زندگ    م،یروح به را ه   یم دیجد یما و چیبرد
ماد  یفان یروین نم  یو .  میشناس یرا ا       از باشد کردن نابود به قادر تابع  نیکه که

ها"  " یقدرت اله  باش  م،یهست یموجود واقع.  میخوشحال نیچن یهست یعلم
نظر.   هر زندگ  یگرید هیاست هذ  ای یدرباره .یاسطورها و یانیخدا، است 

13.99 :23-29

قو   اناتیجر و سالمت    یواقع تیمعنو یآرام آن مظاهر خودسوز  یپاک ،یکه یو
با  عم    دیاست، را انسان زمان    قیتجربه تا کند باورها  یتر ماد  یکه یلیتحم یوجود
د  ب     دهیطاس و گناه و دست      یماریشود آن به مرگ ابد.  ابدیو یتجل یبرا یمکان

اله  یعلم روحان   یروح انسان .یو خدا    کامل و

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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14.393 :12-15

ق    روح قدرت چ     دیکن امیبا همه برابر در شب  ییزهایتا ن  هیکه ستندیخوب
کن  ا.      دیمقاومت به قادر را انسان ه      نیخداوند و است داده قرار زیچ چیکار

توانا  ینم قدرت  ییتواند دار          یو خدشه است کرده عطا انسان به خداوند که را
کند.

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 uشخصی 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

. شوند      خالص اشتباه تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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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 توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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


