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مه     ماه ، .2022، 22یکشنبه

بدن   — موضوع و روح

: طالیی  27: 6یوحنا  متن

و"                میماند� جاودانی حیات تا که خوراکی برای بلکه نکنید، کار میشود فانی که خوراکی برای
". کنید        تلاش داد، خواهد شما به انسان پسر

: خواندن  9، 8: 107زبور پاسخگو
11-7: 19زبور 

انسان               8 فرزندان برای انگیزش شگفت کارهای� و او نیکی خاطر به را خداوند مردم که وای
. کنند  ستایش

9. کند                می سیر خوبی از را گرسنه روح و کند می سیر را مشتاق روح زیرا
7     : و         دارد یقین خداوند شهادت میسازد متحول را روح و است کامل خداوند شریعت

. میسازد    عاقل را سادهان
8      : چشمان          و است پاک خداوند فرمان کند می شاد را دل و است درست فرایضخداوند

. کند    می روشن را

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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9. است               عادلانه و راست کاملًاا خداوند احکام و است ابدالابد تا و پاک خداوند ترس
10.         : ترند         شیرین نیز زنبوری لانه و عسل از ترند مرغوب بسیار طلای از آاری، طلا، از آانها
11. است                 بزرگی پاداش آانها حفظ برای و شود می داده هشدار تو بنده آانها وسیله به بعلاوه

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
3-1: 55اشعیا .1

1 .     . آاری،             بخورید و بخرید ییید، بیا ندارد پول که هر و بیاید آاب به است، تشنه که هر ای
. بخر           قیمت بدون و پول بدون را شیر و شراب بیا،

راضی                2 که چیزی برای شما زحمت و کنید؟ می خرج پول نیست نان که چیزی برای چرا
بگذارید                  و بخورید است خوب که را آانچه و دهید فرا گوش من به جدیت با کند؟ نمی

. ببرد     لذت چاقی از روحتان
3      . ابدی               عهد تو با من و شود زنده تو جان تا بشنو بیا، من نزد و کن متمایل را خود گوش

. داود      مطمئن رحمتهای حتی بست، خواهم
14: 31ارمیا .2

سیر                 14 من خوبی از من قوم و کرد خواهم سیر فربه با را کاهنان روح که میگوید خداوند
. شد  خواهند

،(  1به )1: 4لوقا .3 ،33-37
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بازگشت،�        1 اردن از القدس روح از پر عیسی و
33: زد                فریاد بلند صدای با و داشت ناپاک شیطان روح که بود مردی کنیسه در و
34         . داریم؟99     ک9ار چه تو9 با9 ما9 ناصری،99 عیس9ی9 ای9 ک9ن رها99 را9 ما9 نابود       گ9فتن9 را ما که ای آامده آایا

  . خدا        مقدس هستی که شناسم می را تو من کنی؟
35      .        : در        را او شیطان چون و بیا بیرون او از و کن سکوت گفت و کرد ملامت را او عیسی و

. نرساند           آاسیبی او به و آامد بیرون او از افکند، میان
36     !     : و        قدرت با او زیرا است حرفی چه این گفتند می خود میان شده، متحیر همگی و

. آایند            می بیرون آانها و دهد می فرمان ناپاک ارواح به قدرت
37. شد            منتشر کشور آان اطراف از نقطه هر در او آاوازه و

( - 13،( ، 3به )1: 12لوقا .4 31-28، 24یکی )

ای                1 گونه به بودند، شده جمع هم دور مردم از بیشماری تعداد که هنگامی� میان، این در
کردند،     پایکوبی یکدیگر بر که

13          " : من...        با را ارث او که کن صحبت برادرم با استاد، گفت او به گروه اعضای از یکی
". کند  تقسیم

14             : داد؟    قرار جداکننده یا قاضی تو بر مرا کسی چه مرد، ای ای گفت او به و
15            : فراوانی     به انسان زندگی زیرا باشید، برحذر طمع از و باشید مواظب گفت آانها به او و

. نیست      دارد اختیار در که ییی� چیزها
16.        : آاورد       بیرون وفور به ثروتمند مردی زمین گفت و زد َث[لی َثم ایشان برای و
17        : ندارم؟        میوه دادن برای جایی زیرا کنم، چه گفت و کرد فکر خود درون در و
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18         :     : خواهم   بزرگتر و کرد خواهم خراب را خود انبارهای کرد خواهم چنین من گفت او و
. کرد.             خواهم عطا آانجا در را خود اموال و ثمرات همه و ساخت

19 . آاسوده               داری دراز سالیان برای زیادی اموال تو جان، ای گفت خواهم خود جان به و
. باش      شاد و بیاشام� بخور، باش،

20.          : شود     می خواسته تو از شب این احمق، ای گفت او به خدا که    اما ییی چیزها آان پس
کیست؟     ای کرده فراهم تو

21. است                چنین نیز نیست ثروتمند خدا نزد و کند می جمع گنج خود برای که کسی
22:      : گویم      می شما به بنابراین گفت خود شاگردان به او چه       و که نکنید فکر خود زندگی به

.      . بپوشید  چه بدن، برای نه خورد خواهید
23. لباس         از بدن و است گوشت از بیش جان
24   . انبار               نه که کنند می درو نه و کارند می نه زیرا بگیرید، نظر در را ها کلاغ

     .        . پرندگان    از بهتر چقدر شما دهد می غذا آانها به خدا و انبار نه و دارند
هستید؟

چنین              28 میاندازند، تنور در فردا و است مزرعه در امروز که را علفها خدا اگر
پوشاند؟.          می را شما بیشتر چقدر ایمانان کم ای میپوشاند

بخورید،    29 چه که نطلبید . و نکنید      شک نوشید، می آانچه یا
این                 30 به شما که داند می شما پدر و هستند چیزها این همه یپی در جهان امتهای زیرا

. دارید   نیاز چیزها
31.          . شد       خواهد اضافه شما به چیزها این همه و باشید خدا ملکوت دنبال به بیشتر بلکه

28: 10متی .5

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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کسی                 28 از بلکه بترسید، بکشند، را جان توانند نمی اما کشند، می را بدن که کسانی از و
. بترسید            کند، هلاک جهنم در را بدن و روح تواند می که

26-24: 16متی .6

24         : را      خود بیاید، من دنبال به میخواهد کسی اگر گفت خود شاگردان به عیسی آانگاه
. بیاید            من دنبال به و بردارد را خود صلیب و کند انکار

به                    25 را خود جان که هر و داد خواهد دست از را آان دهد، نجات را خود جان که هر زیرا
. یافت         خواهد را آان بدهد، دست از من خاطر

از                26 را خود جان و آورد دست به را دنیا تمام که دارد سودی چه انسان زیرا
داد؟           خواهد چه خود جان ازای در انسان یا بدهد؟ دست

40، 38، 33-31: 6یوحنا .7

31           . تا      داد آانها به آاسمان از نان است مکتوب که همانطور خوردند مانا� بیابان در ما پدران
بخورند.

32            : به     آاسمان از را نان آان موسی میگویم، شما به همانا آامین، گفت آانها به عیسی آانگاه
.             . دهد  می شما به آاسمان از را واقعی نان من پدر اما نداد شما

33. بخشد                می حیات جهان به و شود می نازل آاسمان از که اوست خدا نان زیرا
38. فرستنده                خواست به بلکه خود، اراده انجام برای نه ام، شده نازل آاسمان از من زیرا
جاودانی                  40 حیات آاورد ایمان او به و ببیند را پسر که هر که است این من فرستنده اراده و

. کرد            خواهم زنده آاخر روز در را او من و باشد داشته
8-6، 1: 5کورینتیانس  8.2

داریم،                1 خدا از ساختمانی شود، منحل خیمه این در ما زمینی خانه اگر که دانیم می زیرا
. است           جاودان آاسمان در و نیست ساخته دست که ای خانه
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خانه               6 در بدن در که حالی در که دانیم می زیرا هستیم، مطمئن همیشه ما بنابراین،
: هستیم     غایب خداوند از هستیم،

7): دید)          با نه رویم، می راه ایمان با ما زیرا
حضور                8 خداوند با و کنیم غیبت بدن از که مایلیم� و هستیم مطمئن ما گویم، می من

. باشیم  داشته
ها   9.1 (23: 5تسالونیکی من )  و

مسیح...                   23 عیسی ما خداوند آامدن تا شما بدن و روح و روح تمام که خواهم می خدا از و
. شود      نقصحفظ و عیب بی

بهداشت   و علم
1.477 :22-29

   . نمی              هرگز روح نیست ماده در اما است، فردی که است انسان هوش و حیات جوهر، روح
. کند         منعکس را روح از تر ییین پا چیزی تواند

 "   "        . نامیدند،�    بزرگ روح لبخند را زیبا دریاچه یک که زمانی سرخپوستان است روح مظهر انسان
. کردند     نگاه ییی� زیربنا واقعیت به

2.209 :5-9

مرکزی               خورشید میکند، حکومت آانها همهی بر و دارد برتری شکلهایش همهی بر که ذهن،
   . خراجدار          انسان و گستردهاش آافرینش همه نور و حیات است، خودش اندیشههای نظامهای

.         . نیست   انسان فانی و مادی ذهن یا جسم است الهی ذهن
3.309 :24-32

داشتن                 یا و متناهی بدنی در نامتناهی� روح یا روح وجود که دهد می نشان هستی علم
      . که         است بدیهی اشتباه یک این است غیرممکن انسان برای خود خالق از جدا هوشی
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باشد،              داشته وجود ارگانیک گیاهی یا حیوانی حیات مانند واقعیتی تواند می کنیم فرض
    . یک            برای هرگز زندگی شود می ختم مرگ به همیشه اصطلاح به زندگی چنین که زمانی

          . تشکیلات    توسط هرگز و نیست، ارگانیک و ساختاری� هرگز بنابراین شود نمی منقرض لحظه
. شود      نمی محدود یا جذب خود

4.478 :3-8

علوم               های آاموزه اساس بر حتی دارید؟ فانی در جاودانگی یا روح از مدرکی چه
آان                 وارد یا شده خارج بدن از که است ندیده را روح یا روح هرگز انسان طبیعی،

            . دارد؟  وجود فانی اعتقاد ادعای جز ساکن روح نظریه برای مبنایی چه شود می
5.372 :2-13

       . اصل           در نامید می ماده شما آانچه است ماده به ذهن نادرست فانی باور یک فقط فانی بدن
 " تشبیه        -     "    کهنه شب و آاشوب به میلتون توسط که بود ییی ابتدا فانی ذهن حل، راه در خطا
را.                 انسان تواند می آان احساسات که است این فانی ذهن این مورد در نظریه یک شد

      . همه           آان در که هستی علم دهد تشکیل را استخوان و گوشت خون، تواند می کند، بازتولید
ماده                   که باور این برای اما است، تر روشن عصر این در اوست، اندیشه و خدا یا الهی ذهن
مقید                 را خود شود، وارد خودش مجسم فکر به تواند می انسان اینکه یا است، انسان واسطه

. گذاشت.                  الهی قانون را آان نام و نامید مادی را خود یپیوندهای سپس و را، خود عقاید کند
6.60 :29-3

کنیم،                  جستجو روح در اگر و داد، برکت را انسان میتوان آان با که دارد بینهایتی منابع روح
     . ییی            تنها به بالاتر های لذت بود خواهد امنتر ما حفظ در و آاید می دست به آاسانتر خوشبختی
        . حس         محدوده در را شادی توانیم نمی ما کند آاورده بر را جاودانه انسان های هوس تواند می

.          . دهند   نمی شما به را واقعی لذت هیچ حواس کنیم محدود شخصی
7.232 :19-25

می                   یا کند، سالم را انسان تواند می ورزش و هوا، غذا، مخدر، مواد که نداد تعلیم هرگز عیسی
  .           . هماهنگی       او نداد نشان نیز خود تمرین با را اشتباهات این او ببرد بین از را انسان زندگی تواند
محکومیت�                   مهر که را خدا حکم نکرد سعی هرگز و اهمیت، به نه داد، ارجاع ذهن به را انسان

. کند          اثر بی بود، مرگ و بیماری گناه، از خدا
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8.388 :12-24

جهت                در دیگری پذیرش ضرورت و است، زندگی غذای غذا که بپذیرید را رایج فرضیه این
کیفیت   -              زیادهروی، یا کمبود طریق از را خدا زندگی، دارد قدرت غذا که دارد، وجود مخالف

 .             . آانها     است مادی سلامت های نظریه تمام مبهم ماهیت از ای نمونه این ببرد بین از کمیت یا
   " می        "      تشکیل را شده تقسیم خود ضد بر پادشاهی� و هستند ویرانگر خود و متناقض خود با
           ." زندگی  "   تواند نمی باشد، کرده تهیه شاگردانش برای غذا عیسی اگر شود می ویران که دهند

. ببرد    بین از را
می                  بدیهی زمانی� امر این و گذارد نمی أاثیر ت انسان مطلق زندگی بر غذا که است این واقعیت

. ماست      زندگی خدا بدانیم که شود
9.220 :22-32

  . که               او گرفت یپیش در آاب و نان ییی غذا رژیم� خود روحیه افزایش برای روحانی یک زمانی
هرگز                  که کرد توصیه دیگران به و کشید دست خود پرهیز از دید، می ضعیف را خود سالمتی

. نکنند        امتحان فیض رشد برای را ییی غذا رژیم
شود،                 می جسمی و اخلاقی لحاظ از انسان شدن بهتر باعث ضیافت یا روزه اینکه به اعتقاد

."   " :        " نخورید   "     آان از فرمود آان مورد در خداوند که است شر و خیر علم درخت ثمرات از یکی
خون                  قلب، ها، ریه ها، استخوان معده، و دهد می تشکیل را فانی بدن شرایط تمام فانی ذهن

. دهد                 می حرکت را دست اراده یا اراده که همانطور کند، می کنترل ًاا مستقیم را غیره و
10.530 :5-12

    . خدا            فرمان به زمین شود می حمایت وجود، الهی اصل خداوند، توسط انسان الهی، علم در
   " :         . فکر     خود جان به گفت بار یک موضوع، این دانستن با عیسی آاورد می غذا انسان برای

           - " پدر      خدا، بلکه نیست، خالقش اختیار در که فرض این با بنوشید چه یا بخورید چه نکنید،
.             . کند      می نیلوفرها با او که همانطور انسان پوشاندن و تغذیه برای میداند قادر را همه مادر و

11.382 :5-8

معنویت                و مسیحی علوم مطالعه به شد می داده بهداشت به که توجهی از نیمی اگر
. بود            خواهد هزاره آاغازگر ییی تنها به این شد، می اندیشه به بخشیدن

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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12.222 :31-6

پاک                      آانچه بر را خود و ببریم بین از است ماده در هوش و حیات که را نادرست باور این باید ما
         " :   . نخواهید    آاورده بر را جسم شهوت و کنید رفتار روح در گفت پولس بکاریم است کامل و

گیرد."                   می شکل توهم این با انسان محدود ظرفیت بند و قید که آاموخت خواهیم زود یا دیر کرد
. کند             می زندگی روح جای به ماده در روح، جای به او که

13.427 :2-12

 . وجود              نیست نماینده بدون هرگز روح و حقیقت، روح قانون حتی است، روح قانون زندگی
جاودانه                 دو هر زیرا شود، ناپدید آاگاه ناخود در یا بمیرد تواند نمی روح اندازه به انسان فردی

وجود.                  مرگ در حقیقتی که این به علم با باید دارد، اعتقاد مرگ به اکنون انسان اگر هستند
       . دست           به و زندگی درک از قبل است مرگ بی وجود حقیقت زیرا شود، کافر آان به ندارد،

. شد                 مسلط آان بر است، ماده به مشروط وجود که باور این به علم باید هماهنگی، آاوردن
14.9 :17-24

 " این "                  ؟ میداری دوست خود عقل تمام با و جان تمام با و دل تمام با را خود خدای َثوه ُهه َثی آایا
. است             مادی ًاا صرف عبادت و محبت احساسات، تمام تسلیم حتی بسیاری،� شامل� فرمان

              . به    را روح الهی کنترل فقط و گیرد می بر در را زندگی علم است مسیحیت الدورادو این
نخواهد                ییی جا انسانی و مادی حس و ماست� ارباب روح آان در که شناسد� می رسمیت

داشت.

روزانه  وظایف
ادی    بیکر مری توسط

روزانه  نماز

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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: بخواند           نماز روز هر که است کلیسا این عضو هر " وظیفه است"    آامده تو پادشاهی�
از                  را من گناهان همه و شود تثبیت من در الهی عشق و زندگی ، حقیقت سلطنت بگذارید

!                  . کند  حکومت آانها بر و ، کند غنی را بشریت همه محبتهای تو کلام است ممکن و ببرد بین
ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه

4بخش 

اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
را               مادر کلیسای اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید شخصی دلبستگی نه و خصومت نه

   .             . دانشمند  یک و کند می حکومت بشر بر ییی تنها به الهی عشق ، علم در کند تحریک
                ، گذشت و خیرخواهی ، واقعی برادری ، گناه سرزنش در ، را عشق شیرین امکانات مسیحی

. کند   می ،                 منعکس شر گونه هر شر از تا کنند دعا و کنند تماشا� روزانه باید کلیسا این اعضای
. خلاصشوند               اشتباه أاثیرگذاری ت یا أاثیرگذاری ت ، مشاوره� ، محکومیت ، قضاوت ، ییی� یپیشگو از

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
1بخش 

وظیفه   به هشدار
ذهنی               یپیشنهادات برابر در خود از روزانه که است کلیسا این عضو هر وظیفه این
فراموش                   بشر و خود رهبر ، خدا قبال در را خود وظیفه و نشود فراموش و کند دفاع تهاجمی

. نکند. شد       -       خواهد محکوم یا توجیه و ، شد خواهد قضاوت او کارهای با
ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه

6بخش 

_____________________

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