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2022 ،6 هیفور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
روح- موضوع

فور   ، .2022،  6 هییکشنبه

روح — موضوع

: طالیی  25: 5 انیغالط متن

زندگ"    روح در ن   م،یکن یم یاگر روح بردار  زیدر ."میگام

: خواندن  6، 4، 1: 47زبور پاسخگو
31، 30، 24: 104زبور 

ها   یا1 دست بزن   یمردم، را صدا.  دیخود سو  یروزیپ یبا فر  یبه .ادیخدا بزن 
م 4 برا   راثیاو را جناب      یما کرد، خواهد انتخاب دوست    عقوبیما را او که

داشت.
ستا  یبرا 6 ستا  شیخدا : شیکن، برا  ستا   یبخوان ما ستا  شیپادشاه شیکن،

بخوان.
ز     یا24 چقدر تو اعمال !      ادی6خداوند، آفر  حکمت به را آنها همه نیزم ،یدیاست

. است     پر تو ثروت از

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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م   30 را روحت آفر  ،یفرست یتو رو    یم دهیآنها تو و م   نیزم یشوند تازه یرا
.یکن

شاد           31 خود اعمال از خداوند و بود خواهد ابداالباد تا خداوند خواهد یجالل
کرد.

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
8-1: 3 یوحنا.1

فر  یمرد1 ن   انیسیاز نام فرمانروا  موس،یقودیبه :انیهودی یاز بود 
ع   2 نزد شبانه : »یسیاو ا      گفت او به و م   یآمد ما معلم   میدان یرب، تو از یکه

هست   خدا نم  چیه رایز ،یجانب ا  یکس م      نیتواند انجام تو که را یمعجزات
ا    یده مگر دهد، .نکهیانجام باشد     او با خدا

: »یسیع3 آم       گفت او به و داد م   نیآم ن،یپاسخ تو کس  م،یگویبه نو  یاگر از
نم   نشود، بب    تواندیمتولد را خدا .ندیملکوت

:      موسیقودین4 پ    در انسان است ممکن چگونه گفت او آ   یریبه شود؟ ایمتولد
شود؟          یم متولد و مادرششود شکم وارد دوم بار تواند

: یسیع5 آم   داد م   نیآم ن،یپاسخ تو متولد       م،ی666گویبه روح و آب از آنکه مگر
نم  .تواندیشود، شود      وارد خدا ملکوت به

م    6 متولد بدن از .      یآنچه م    متولد روح از آنچه و است گوشت شود یشود،
. است  روح

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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با      7 گفتم تو به که نکن شو   دیتعجب متولد .یدوباره
م     8 بخواهد که جا هر صدا    یباد تو و م   یوزد، را نم  ،یشنو یآن یتوان یاما

م    یده صیتشخ کجا از م    دیآ یکه کجا به .یو رود 

24-9، 7-5: 4 یوحنا.2

شهر  5 به س    یسپس که سامره نزد   خاریاز دارد، به عقوبیکه  ینیزم کی666نام
.وسفیپسرش  آمد    بود، داده

چاه  6 .  عقوبیحاال پسع   بود بر        یسیآنجا بود، شده خسته خود سفر از که
. بود       ششم ساعت حدود و نشست چاه

: یزن7 ع       بکشد آب تا آمد سامره .یسیاز    : بنوش    من به گفت او به
سامر  9 زن :    یآنگاه که    تو چطور گفت او زن    ،یهست یهودیبه که من از

م   ی6سامر آب ا  چیه انیهودی رایز ؟یخواه یهستم، سامر  یمعامله انیبا
ندارند.

:  یسی6666ع10 عطا     اگر گفت او جواب م   یدر را ک  یدانستیخدا تو   ستیو به که
.   د،یگویم م    او از بنوش من م       یخواست یبه زنده آب تو به او .یو داد 

11   : چ    تو آقا، گفت او به عم   یندار دنیکش ی6برا یزیزن چاه .  قیو آن  پس است
دار      کجا از را زنده ؟ی6آب

ما     ای6666آ12 پدر از ا  عقوبیتو فرزندانشو          نیکه و خود و داد ما به را چاه
نوش   انشیچهارپا آن هست  د،یاز ؟یبزرگتر

:    یسی6666ع13 ا     از که هر گفت او جواب .نی6666در شد       خواهد تشنه دوباره بنوشد آب
آب    14 از که هر م    یاما او به .  یکه آب       اما شد نخواهد تشنه هرگز بنوشد، که یدهم

آب        چاه او در داد، خواهم او برا    یبه که بود یم یجاودان اتیح یخواهد
جوشد.

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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15  : ا    آقا، گفت او به ا           نیزن به و نباشم تشنه که بده من به را تا میاین نجایآب
. بکشم  آب

:       یسیع16 ا    و کن صدا را شوهرت برو گفت او .ایب نجایبه
17 .    : ع     ندارم شوهر من گفت و داد جواب :  یسیزن گفت    خوب گفت او من یبه

. ندارم  شوهر
داشت    رای6ز18 شوهر پنج کس.  یتو دار   یو اکنون ن   یکه تو .ستیشوهر

19       : پ    تو که شدم متوجه من آقا گفت او به .یامبریزن
ا   20 در ما م   نیپدران عبادت .   یکوه م  شما و اورشل   دییگو یکردند در میکه

با    ییجا مردم که .دیاست کنند     عبادت آن در
: یسیع21 ا    گفت او ساعت     یا یبه کن، باور مرا ا     یم یزن، در نه که و  نی6رسد کوه

اورشل   در کن    م،ینه پرستش را .یپدر
نم 22 چ  دیدانیشما م  یزیچه .دیپرستیرا
ساعت 23 م  یاما رس     یفرا فرا اکنون و واقع    دهیرسد پرستندگان که پدر یاست

راست      به و روح در ز    یرا کرد، چن  رایپرستشخواهند او   یم نیپدر که خواهد
. بپرستند  را

کسان    کیخدا 24 و است م    یروح را او با  یکه و     دیپرستند روح در را او
.قتیحق بپرستند 

( - 24: 20 یوحنا.3 29توماس )

د     یکیتوماس، 24 که دوازده، آن ع     موسیدیاز آمدن هنگام داشت، با یسینام
. نبود  آنها

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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د  25 :    گریپسشاگردان د    را خداوند ما گفتند او :میدیبه گفت.      آنها به او اما
نب        نکهیا جز او دستان در را ها ناخن ها        نمیاثر ناخن اثر در را خود انگشت و

پهلو      در را دستم و ا   شیبگذارم کنم، .ینم مانیفرو آورم 
26. بودند               داخل در دوباره آنها با توماس و او شاگردان روز، هشت از پس و

حال  یسیسپسع  م        یدر در و آمد بود، بسته درها :ستادیا انیکه گفت   و
.. باد»    شما بر سالم

27    : ا    به را انگشتت توماسگفت به بب      نجایسپس مرا دستان و کن و. نیدراز
ا    به را پهلو     نجایدستت به و کن ب  یدراز ب  یندازیمن بلکه  مانیا یو مباش،
. باش  مؤمن

28    : خدا        و من پروردگار گفت او به و داد پاسخ توماس .یو من 
:  یسیع29 ز    توماس، گفت او د  رایبه حال   ،یآورد مانیا تو .یدیمرا به خوشا

ند   که ا   دهیآنان و .مانیاند اند   آورده

25( - وهیم )22، 18-16: 5 انیغالط.4

ا 16 م  نیپس کن    م،یگو یرا رفتار روح برآورده     دیدر را جسم شهوت و
.دینخواه کرد 

م     رای6ز17 روح ضد بر :و دارد، لیبدن جسم     برابر در خالف  نهایا و روح بر
طور  گرند،یکدی نم   ی6به شما م    دیتوان یکه که را انجام دیخواه یآنچه

.دیده
طر   18 از اگر هدا  قیاما شر  د،یشو یم تیروح .دیستین عتیتحت
شاد      وهیم ...22 عشق، از است عبارت بردبار  ،یروح ،یکین ،ینرم ،یصلح،

مان،ی6ا
:   ،یفروتن23 چن  برابر در .یقانون چیه یزیچ نی6666اعتدال ندارد   وجود

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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آنها 24 مس  ییو کرده          حیکه مصلوب شهوات و ها محبت با را جسم هستند،
اند.

زندگ   25 روح در ن   م،یکن یم یاگر روح بردار  زیدر .میگام

(2: 8 انیروم.5 قانون )
زندگ...   2 روح مس  یقانون شر   یسیع حیدر از ساخته     عتیمرا آزاد مرگ و گناه

است.

بهداشت   و علم
1.109 :32-7

حق  دانا      قتیسه همهجانبه، مطلق، قدرت روح، روح  - ییبزرگ تمام  یمطلق، که
م        پر را فضا همه دارد، را تشک    کند،یقدرت را علم شهیهم یبرا - دهد،یم لیهمه

ا  م    نیبا ماده که . تواندیباور ا     تناقضدارد باشد، وجود یابد قیحقا نیبالفعل
واقع    هیاول عنوان به خد   تیرا خلقت م  اتابناک آنچه     سازند،یآشکار همه آن در که
آفر  ن      دهیاو به او حکمت با .شودیم انیب یکیاست

2.222 :31-13

با  ح     نیا دی6ما که را نادرست ب       اتیباور از است ماده هوشدر خود  میببر نیو و
بکار        است کامل و پاک آنچه بر : "   میرا کن.   رفتار روح در شهوت  دیپولسگفت و

نخواه    برآورده را ." دیجسم د  خواه  ای ریکرد ق   میزود که ظرف   دیآموخت بند تیو
ا    با انسان م   نیمحدود شکل او   ردیگ یتوهم جا     یجا بهکه به ماده در روح یروح،

.یم یزندگ کند 

ن  انگریب ماده ب.   ستیروح روح .   تینها یخدا همه     روح اگر است حاضر جا همه
چ       ماده هست، جا همه و به    ستیجاست کجاست؟ باش  ادیو حق  دیداشته قتیکه

نم       ما و است خطا از ده      میتوان یبزرگتر قرار کمتر در را است.   میبزرگتر روح روح
   . زمان      روح اگر است بدن از بزرگتر روح ب   یو بدن متناه  ود،در بنابرا   یروح و نیبود

.ینم باشد    روح توانست

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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3.140 :4-22

جسمان  کیخدا  نکهیا ه  یموجود نم  چیاست، تأ   یکس واقعًا .دییتواند کند 
چن     را او مقدس نم: » کندیم انیب نیکتاب بب    یتوانیتو را من رایز ،ینیصورت

بب  تواندینم چکسیه «.    ندیمرا ماد    نظر از نه بماند زنده نظر   ،یو از بلکه
اله       ،یمعنو ذهن عنوان به را او م   قتیحق ،یزندگ ،یما عشق به.  میشناس یو ما

ا  اله   یاندازه ذات م   یکه درک م     میکن یرا درک را او خواه  م،یکن یو میاطاعت
پرستشخواه      را او و د   میکرد و جسمان   گریکرد، سر از  م،یجنگ ینم تیبر بلکه

خدا  م   یثروت شادمان ا.  میشو یخود د  نیدر نه     نیصورت بود خواهد دل از
د.   بشر ب  گریسر صاف      -    گرستم ،یمهر یاز را ها پشه بود، نخواهد کننده منع و

م     یم را شتر و .یکند بلعد 

معنو   ما لحاظ م  یبه زمان  م،یکن یعبادت ماد    یتنها عبادت از دست یکه
معنو.  میبردار مس  یعبادت .   تیحیروح طر  از پرستش بت  قی6666است ماده
.  یپرست آداب  د   تیهودیاست مناسک سا    گریو و انواع پرستش یها هیجز
واقع. " ستندی666ن یواقع حق       ،یپرستندگان در و روح در را پرستش قتیپدر

ک  ."ردخواهند

بعد  16-21: 4.317 صفحه
دل   تیفرد به دل    ی6معنو لیانسان به و اخت   یزندگ نکهیا لیبودن در اتیماد اریاو
ن    ستین لمس قابل فرد.  ستیکمتر واقع    ی6معنو تیدرک را انسان در  یاو تر،

م  بیمه قتیحق م      یتر قادر را او و ب    یکند گناه، بر .یماریسازد کند     غلبه مرگ و
رستاخ       از پس ما استاد و ع        زیخداوند همان عنوان به را خود قبر، قبل  یسیاز که

کالوار   فاجعه شاگردانشمعرف     یاز به داشتند، .یدوست کرد 

ا     گرا،یتوماسماد  یبرا نجاتدهنده دنبال به بهجا   دهآلیکه ماده و  یدر روح
ماد   حواس ب   یشهادت بدن، برا   شتریو روح، یسیع گردد،یم یجد یجاودانگ یاز

تغ        بدون او که کرد ثابت او .    رییبه برا  شدن مصلوب توسط شاگرد نیا یاست
ع    مشکوک، و زمان  یسیکسلکننده ساکن    یتا استاد تیواقع کیبود،  نیزمکه

. یباق یجسمان ه  نما  زیچ چیماند نم  شی6666جز برا    یماده را وجود توماس یتواند
. یواقع برا  وظ     یکند ماده به اعتقاد برا   یا فهیاو اما ماه   ینبود، درک روح  -تیاو

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 ،
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ا  جاودانگ    ینم زیچ چیه نکهیدانستن و ذهن م       یتواند سلطنت روح آن در که یرا
دشوار   -  کند محو .ترکند بود 

واقع     یماریب یجسمان حواس عنوان به را .   یم فیتعر تیها مقدس  کتاب اما کنند
م  چ     یاعالم همه خدا که آفر  زیکند حت  دهیرا حال  یاست، حواس  یدر که
ب    ندیگو یم یجسمان باعث ماده اله    یم یماریکه ذهن و ینم ایتواند  ینم یشود

  . ماد     حواس دهد شفا را آن چ   یتواند هر ماد  یزیاز ایخودخواهانه  ادرست،ن ،یکه
م   زیرآمیتحق سرچشمه پشت  ردیگ یاست .     یم یبانیو خاک،  در را روح آنها کند
م     یزندگ قرار برزخ در چ    یرا همه و م     زیدادند، محکوم زوال به .  یرا با  ما دیکردند

ماد   نیا حس حق   یدروغ با کن  یحسمعنو  قتیرا با.  میخاموش را یاشتباه دیما
ا  مر    مانیکه و گناه ب            گبه از را مطلق قدرت ناب حس و داشت همراه به یم نیرا

کن   متوقف .میبرد،

!        شیب ماریب ایآ تصو      است، ناسازگار او که آنجا تا اما نه است؟ گناهکار همه ریاز
ن  باورها.    ستیخدا از خسته ها      یماد یمعلوالن رنج آن از که یناش اریبس یخود،

معنو  یم م  یشود، ز  یتر ا   ای6666خطا  - رایشوند، به است   یزندگ نکهیاعتقاد ماده در
واقع-   .ودش یم میتسل یمعنو یزندگ تیبه

5.252 :16-20 ،31-8

ماد  واقع   یحس تکبر م   شیصدا تیبا بلند م   یرا و :دیگو یکند

ب  من ه    یکامالً و هستم نم    چیصداقت را آن .  یکس م  من انتیخ توانمیداند
بگو   دروغ دزد   م،یکنم، زنا، رد     ،یمرتکب از و شوم، شرارتها  یابیقتل یبا

م   طفره .رومیخوشزبان

م    روح، مخالف، شهادت :دیگو یبا

. من آدم   هستم روحان   یروح حواسش .   یکه نامتناه     درک او است من مثل یاست
منعکسم   ز  یرا ب  رایکند، . تینها یمن ز  شکوه    ییبایهستم وجود، کمال تقدس،

ناپذ  ز      ر،یزوال است، من آن از .  رای666همه جاودانگ    من هستم خدا به  یمن را
م  ز  یانسان حق  رایدهم، .      قتیمن در  را سعادت تمام من و رمیگیم برهستم

.  رایز بخشم،یم زندگ    من هستم عشق پا      یم یمن بدون و آغاز بدون ان،یدهم،
زندگ  رایز .      یمن چ  همه و هستم برتر من م  زیهستم ز  یرا ذهن  رایدهم، من

ز.      هستم همه جوهر من .رایهستم هستم      که هستم همان من

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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صفحه

2022 ،6 هیفور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
روح- موضوع

6.492 :3-6

فقط    یبرا درست، باشد،      دیبا تیواقع کیاستدالل داشته وجود فکر از قبل
معنو  یعنی ه.   یوجود واقع، د  چیدر ز   یگریوجود ندارد، ینم یزندگ رایوجود

ب   به آن،   یتواند .یریفناپذ یعنیشباهت شود   متحد

7.471 :13-20

اله  قی666حقا با  یعلم ا -     رفتیپذ دیرا به مربوط شواهد توسط قیحقا نیاگرچه
ماده   ماد  ایشر، ز  - ینم دییتأ یحس کنار      یشواهد رای666شود در انسان و خدا که

توسطحسمعنو      گریکدی کامالً دارند .   یم یبانیپشت یوجود و  هست انسان شود
.  شهیهم نامتناه     خدا است بوده خدا بناب  یبازتاب است،  شهیهم نیرااست، حاضر
ه  د    چیو حضور و .  یگریقدرت ا   از ندارد معنو  نیوجود واقع   تیرو تنها تیجهان

. است  خلقت

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 
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2022 ،6 هیفور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
روح – موضوع

اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
کلیسای             اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید شخصی6 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

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 

_____________________
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