
صفحه 1 2022 ،20نوامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
روح و بدن- موضوع

.2022، 20یکشنبه ، نوامبر 

روح و بدن — موضوع

22: 34زبور  متن طالیی:

 نخواهدرانی کنند وی که بر او توکل می از کسانکی چی دهد و هی مهی"خداوند جان بندگان خود را فد
شد."

6-1: 23زبور پاسخگو خواندن:

 خواهم.یخداوند شبان من است. من نم1

 کرد.تی ساکن هدایاو مرا در مراتع سرسبز خواباند و مرا در کنار آبها2

 کند.ی متی عدالت هدای گرداند و به خاطر نام خود مرا در راه هایاو روح مرا باز م3

.ی تو با من هسترای زد،ی نخواهم ترسی بدچی مرگ قدم بردارم، از ههی سای اگر چه در واد،یآر4
 دهند.ی می تو مرا تسلی تو و عصایعصا

. فنجانی کنی. سرم را با روغن مسح می کنی من آماده می برایتو در حضور دشمنانم سفره ا5
 گذردیمن م

 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.



صفحه 2 2022 ،20نوامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
روح و بدن – موضوع

 من خواهد بود و تا ابد در خانه خداوندی من در پی زندگی و رحمت در تمام روزهایکی نناًیقی6
ساکن خواهم بود.

د درس خطبه

کتاب مقدس

8-1: 121زبور .1

 تپه ها بلند خواهم کرد، کمک من از آنجاست.یچشمانم را به سو1

.دی را آفرنیکمک من از جانب خداوند است که آسمان و زم2

 که تو را حفظ کند به خواب نخواهد رفت.ی تو تکان بخورد، کسیاو اجازه نخواهد داد که پا3

 خوابد.ی خوابد و نه می کند، نه می را حفظ ملی که اسرائی کسنک،یا4

 تو بر دست راست توست.هیخداوند نگهبان توست، خداوند سا5

 در روز به تو ضربه خواهد زد و نه ماه در شب.دینه خورش6

 حفظ خواهد کرد و جان تو را حفظ خواهد کرد.یخداوند تو را از هر بد7

 زمان به بعد و تا ابداالباد حفظ خواهد کرد.نیخداوند خروج و ورود تو را از ا8

25(، یسی )ع23: 4 یمت.2

 ملکوت رالی و انجدادی  ممی تعلشانی ایسه های و در کندیچرخی  ملی در سراسر جلیسیو ع23
.دادی  مردم شفا مانی را در میماری و هر بیماری و هر بکردی موعظه م

 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



صفحه 3 2022 ،20نوامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
روح و بدن- موضوع

 اردن به دنبال اوی و از آن سوهیهودی و می و از اورشلسی و از دکاپوللی از مردم از جلیو انبوه25
آمدند.

2، 1: 5 یمت.3
 رفت و چون غروب کرد، شاگردانش نزد او آمدند.ی به کوهد،ی را دتیو چون جمع1

 داد و گفت:میو دهان خود را گشود و به آنها تعل2

33( - ری )بگ25: 6 یمت.4

 جانای. آدی بدن خود، چه بپوشی. و نه برادی و چه بنوشدی که چه بخوردیبه جان خود فکر نکن25
ست؟ی از گوشت و بدن از لباس نشیب

 کنند. امای کنند و نه در انبارها جمع می کارند، نه درو می نه مرای زد،یبه پرندگان هوا بنگر26
د؟یستی بهتر از آنها نیلی شما خای کند. آی مهی شما آنها را تغذیپدر آسمان

د؟یفزای ذراع بر قامت خود بکی تواند ی از شما با فکر کردن مکیکدام 27

 کنند. نهی که چگونه رشد مدیری صحرا را در نظر بگیلوفرهای ند؟ی کنیو چرا به لباس فکر م28
 چرخند:ی کشند و نه میزحمت م

 آرتنهای از ایکی در تمام جالل خود مانند زی نمانی سلی که حتمی گوی حال به شما منیو با ا29
نشده بود.

ی منینچنی شود، ای مختهیپس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور ر30
 نخواهد پوشاند؟شتری بمانانی کم ای شما را اایپوشاند، آ

م؟ی بپوشی به چه لباسای م؟ی چه بنوشای م؟ی چه بخوردیی و نگودیپس فکر نکن31

 داند که شما به همهی شما می پدر آسمانرای هستند:( ززهای چنی به دنبال همه اانیهودیری غرای)ز32
.دی دارازی نزهای چنیا

 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.



صفحه 4 2022 ،20نوامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
روح و بدن – موضوع

 به شما اضافه خواهد شد.زهای چنی. و همه ادیاما شما ابتدا ملکوت خدا و عدالت او را بطلب33

23-15،(، 2 )به  14  : 5   هایکی تسالون5.1

 برادران،م،ی کنی مهیاکنون ما شما را توص14

د،ی کنیروی پی از خوبشهی ندهد. اما همی به کسی را در مقابل بدی کس بدچی که هدیمراقب باش15
 همه مردم.ی خودتان و هم برانیهم در ب

دی شاد باششهیهم16

.دی وقفه دعا کنیب17

 است.نی درباره شما ایسی عحی اراده خدا در مسرای زدی کنی شکر گزاریزیدر هر چ18
.دیروح را خاموش نکن19

.دی نکنری ها را تحقییشگویپ20

ری آنچه را خوب است محکم بگد؛ی را ثابت کنزیهمه چ21

.دی کنی دوریاز هر ظاهر بد22
 خواهم که تمام روح و روح و بدنی کند. و از خدا می مسی صلح شما را کامالً تقدیو خود خدا23

 و نقص حفظ شود.بی عی بحی مسیسیشما تا آمدن خداوند ما ع

4-1: 2 پادشاهان 6.1

 را امر کرد و گفت:مانی. و پسرش سلردی بود که بمکی داوود نزدامیاکنون ا1

 به خودت بنما.ی باش و مردی روم. پس قوی منیمن به راه تمام زم2

 و احکام و احکام او وضی و فرای او گام برداری را نگاه دار و در راههاتی خداهوهیو فرمان 3
 رستگارزی مکتوب است، تا در همه چی موسعتی چنانکه در شر،یشهادات او را نگاه دار

:ی گردانی و به هر کجا که روی دهی. تو انجام میشو

 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



صفحه 5 2022 ،20نوامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
روح و بدن- موضوع

: »اگر فرزندانت به راه خوددیتا خداوند به کالم خود که در مورد من گفته است ادامه دهد و بگو4
دی گام بردارند، تو را ناامیتوجه داشته باشند و با تمام دل و جان خود در برابر من به راست

لی بر تاج و تخت اسرائی کرد. مردینخواه

26-22: 3نوحه ها .7

 رود.ی نمنی او از بی شفقت هارای زم،ی شویاز رحمت خداوند است که ما نابود نم22

 تو بزرگ است.ی شوند: وفاداریآنها هر روز صبح تازه م23

 خواهم داشت.دی که خداوند سهم من است. پس به او امدی گویجان من م24

 است.کوی ندی جوی که او را می منتظران او و با جانیخداوند برا25

 سر و صدا منتظر نجات خداوند باشد.ی باشد و هم بدواریخوب است که انسان هم ام26

14-10: 31 ایارم.8

 کهی: کسدیی و بگود،ی دور اعالم کنری و آن را در جزادی اّمت ها، کالم خداوند را بشنویا10
 را پراکنده کرد، او را جمع کرده، مانند شبان گله خود را حفظ خواهد کرد.لیاسرائ

 داده است.هی از او فدتری داده و او را از دست قوهی را فدعقوبی خداوند رایز11

 گندم وی خداوند برایکی سرود خواهند خواند و با هم به نونی صهیپس خواهند آمد و در بلند12
 شد و جانشان خواهد بود. مثل باغی گله و رمه خواهند جاری بچه هایشراب و روغن و برا

 نخواهند شد.نی هرگز غمگگریآبدار باش و د

لی تبدی من ماتم آنها را به شادرای خواهند کرد، زی با هم در رقص شادریآنگاه باکره، جوان و پ13
 خواهم داد و آنها را از اندوهشان شاد خواهم کرد.یخواهم کرد و آنها را تسل

 خواهندری من سی خواهم کرد و قوم من از خوبری که روح کاهنان را با فربه سدیگوی خداوند م14
شد.

 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.



صفحه 6 2022 ،20نوامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
روح و بدن – موضوع

علم و بهداشت

1.210 :11-16

 را شفاضانی است، مرافتهی ی انسان تجلقی از طرشهی همی روح و صفات آن برانکهیاستاد با علم به ا
ی ذهن الهی عمل علمبی ترتنی و بددی لنگان را پاها را بخش،یی را شنواانی ناشنوانا،ی را بانینایداد، ناب

.یرا بر ذهن و بدن انسان آشکار ساخت. و درک بهتر روح و رستگار

2.114 :23-29

. حجاب راز را از روحیکیزی دهد نه فی محی توضی همه علت و معلول را به صورت ذهنیحیعلم مس
 را از هم بازی هستدهی دهد، ابهامات درهم تنی انسان با خدا را نشان می دارد. رابطه علمیو جسم برم

 هماهنگ و جاودانه،ی عالم از جمله انسان روحان،ی کند. در علم الهی دربند را آزاد مشهی کند و اندیم
است.

3.477 :19-25

ست؟ی- جسم و روح چسوال 
اتی بازتاب روح است، انعکاس در اشکال گوناگون اصل زنده، عشق. روح جوهر، حتی- هوپاسخ 

 تر ازنیی پایزی تواند چی. روح هرگز نمستی است، اما در ماده نیو هوش انسان است که فرد
روح را منعکس کند.

4.338 :1-8

 تنها خدا و انسان زنده ونی شود. ای منجر می ابدی درک شده است، به هماهنگی به درست،یحیعلم مس
 انسان ازنکهی مخالف - ادهی که عقی کند. در حالی را که در شباهت او ساخته شده است، آشکار میقیحق

 دارد، هم روح است و هم جسم، هم خوب است و هم شر، اعمتی و آغاز و غاردی گیماده سرچشمه م
 برود.نی از بدی که حق بای شود، در ضاللتی - به اختالف و فنا ختم می و مادیاز معنو

5.119 :25-6

 در حرکتنی زمنکهی از حواس، باور به اشی که با شواهد پمیابی ی در مد،یبا مشاهده طلوع خورش
 در حال استراحت است، تناقض دارد. همانطور که نجوم درک انسان از حرکتدیاست و خورش
 کندی روح و بدن را معکوس می رابطه ظاهرزی نیحی کند، علم مسی را معکوس میمنظومه شمس

 که جز خدمتکار فروتنی است، کسنی چنزی کند. در مورد انسان نی دهنده ذهن مخراجو بدن را 

 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



صفحه 7 2022 ،20نوامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
روح و بدن- موضوع

 رانی محدود است. اما ما هرگز ای به معنانی از اری رسد غیذهن آرام است، هر چند به نظر م
 ذهن در ماده است و انسان درای که روح در جسم می کنی که اعتراف می کرد در حالمیدرک نخواه

 ویستی. و انسان با روح، خدا، همزی و ابدریرناپذیی روح، خداست، تغای. روح، ت عقل اسریغ
 خداست.ری انسان تصورایمنعکس کننده آن است، ز

6.223 :2-6

 آموختمی زود خواهای ری کرد." ددی و شهوت جسم را برآورده نخواهدیپولس گفت: "در روح رفتار کن
 روحی روح، در ماده به جای که او به جاردی گی توهم شکل منی محدود انسان با اتی و بند ظرفدیکه ق
 کند.ی میزندگ

7.122 :29-10

 مرتکب شد، در مورد روح وی در مورد منظومه شمسوسی را که بطلمی ما همان اشتباهی هایتئور
هی خراج ماده است. علم نجوم نظرنی کند. آنها اصرار دارند که روح در بدن و ذهن است بنابرایجسم م

 را درگتر بزری مطمئناً خطایحی برده است و علم مسنی از بینادرست را در مورد روابط اجرام سماو
ی انسان ظاهر خواهد شد. خطای و اصل واقعدهی خواهد برد. آنگاه انی ما از بینیمورد اجرام زم

 مربوط به روح و بدن، کهی بگذارد، همانطور که خطاری تأثی هستی نتوانست بر هماهنگیوسیبطلم
 که انسان به طوری دهد، به طوری روح را به ماده مازی کند و قدرت و امتینظم علم را معکوس م

 شود.ی موجود در جهان منی و ناهماهنگ ترنی ترفیمطلق ضع

8.39 :10-17

 دوستکی ها مرگ را به عنوان ی شود که فانی روح در بدن است باعث منکهی به اافتهی میاعتقاد تعل
 نامدی و سعادت. کتاب مقدس مرگ را دشمن می جاودانگی به سویری از فناپذیبدانند، به عنوان پله ا

ی مرگ بران،یبنابرا شدن در برابر آنها بر مرگ و قبر غلبه کرد. او "راه" بود. می تسلی به جایسیو ع
 از آن عبور کند و به جالل زنده برود.دی نبود که بایاو آستانه ا

9.311 :14-25

 نادرست روح به عنوان ساکن در حس و ذهن به عنوان ساکن در ماده، باور بهی هانی تخمقیاز طر
یای حالت خطا رونی شود. ای منحرف می معنوقتی عدم وجود روح، حقایاحساس از دست دادن موقت 

 کهیزمان است. تا ی هستری فناناپذتی در مقابل واقعماًی و جوهر موجود در ماده است و مستقاتی حیفان
 علممی توانی است، هرگز نمی در بدن فانری روح فناناپذای تواند گناه کند ی که روح ممیباور داشته باش

 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.



صفحه 8 2022 ،20نوامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
روح و بدن – موضوع

 خواهد شد -لی تبدی انسان به قانون زندگی علم را درک کند، برانی اتی بشری. وقتمی را درک کنیهست
 غلبه دارد.ی بر حس مادی و جاودانگی هماهنگقی روح، که از طری قانون عالیحت

10.280 :25-6

 احساس دارد. و خدا،ی بی حساس، بدنی داشتن صورت مادی شود که انسان به جای درک میبه درست
 صفات را درنی خود جاودان است، ای و جاودانگی هماهنگت،ی که در فرد،یروح انسان و همه هست

 رد علمو جلب نظر انسان ی ذهن، نه ماده. تنها بهانه براقی بخشد، نه از طری بخشد و تداوم میانسان م
 که بهی شود، درکی ممی تسلی ما از روح است، جهل که تنها به درک علم الهی فانی ناآگاه،یهست
 روحی و عالتی نهای که روح است. بمی آموزی و ممی شوی منی زمی روقتی آن وارد ملکوت حقلهیوس

ی مدی ناپدیگری شود، دی ظاهر میکی ی شوند. وقتی از نور و ظلمت با هم مخلوط نمشتریو ماده ب
شود.

11.467 :17-23

 کند،یعلم روح، روح را نه در بدن، و خدا را نه در انسان، بلکه آن گونه که انسان منعکس م
 تواند در کوچکتر باشد،ی باور که بزرگتر منی تواند در اصغر باشد. ای کند. بزرگتر نمیآشکار م

. روح، روح،ستی آن ندهی نکته برجسته در علم روح است که اصل در اکی نی است. ای بدیخطا
.ستی و هرگز در ماده نستی انسان محصور ندر

24-22، ،(2)به  18 )روح و( 16: 12.335

 بدن محدود قرارای هرگز در ذهن محدود یکی نی هستند، و ایکی هستند، خدا و روح یکیروح و روح 
ی آشکار شدن ابدمی توانی است. ... تنها با از دست دادن حس کاذب روح می اله،ی. روح ابدردی گینم

.می به دست آوری را به عنوان جاودانگیزندگ

فقط 26: 13.477

انسان مظهر روح است.

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.


