
1
صفحه

2021 ، 21 نوامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
بدن  - موضوع و روح

نوامبر   ، .2021، 21 یکشنبه

بدن   — موضوع و روح

: طالیی  26: 18زبور  متن

خواه"       نشان پاک را خود پاکان ."یبا داد 

: خواندن  18، 17، 13، 11: 132زبور پاسخگو
72-70: 78زبور 

راست    11 به داوود به ; ادیسوگند  یخداوند     . از   گشت برنخواهد آن از است کرده
.وهیم گذاشت       خواهم تو تخت بر بدنت

صه  رایز13 برگز  ونیخداوند .    دهیرا برا  را آن او خواسته   یاست خود سکونت
است.

چراغ         17 و زد خواهم جوانه را داود شاخ آنجا مقرر    یبرا یدر خود شده مسح
کردم.

خواهد              18 شکوفا او بر او تاج اما ساخت، خواهم شرم به ملبس را او دشمنان
شد.

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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ن 70 برگز     زیاو را داوود خود .دیخادم گرفت        گوسفندان آستان از را او و
پ 71 م  یرویاز برا    یشهایاز را او م  عقوبیقومش  هیتغذ یبزرگ او راثیو

.لیاسرائ آورد   را
اساسصم     72 بر را آنها تغذ   تیمیپس خود .هیقلب کرد 

خطبه   درس د

مقدس  کتاب
(4، 3: 24زبور .1 به؛ )

کس 3 رفت؟       یچه خواهد باال خداوند تپه کس  ایبه او    یچه مقدس مکان در
ستد؟یبا

دستها  یکس4 دل   یکه و .یپاک دارد   پاک

.( 4، 1: 16سموئیل  2.1 ( ، تقد ) 5به ( سیو  ، ،( 3 به )11، 7کرد ،14،( 1 به )13، 12،
23

سموئ   1 به خداوند :  لیو ک  تا سوگوار  یبرا یگفت ز  یخواه یشائول رایکرد،
اسرائ       بر سلطنت از را او و          لیمن کن پر روغن از را خود شاخ کردهام؟ طرد

نزد     را تو ز   یلحم تیب یسیبرو، فرستاد، م  رایخواهم پسرانش انیدر
.یبرا یپادشاه ام     کرده فراهم من

سموئ 4 ب         لیو به و داد انجام بود گفته خداوند .تیآنچه آمد   لحم
تقد    یسیYYYYو 5 را پسرانش قربان      سیو به را آنها و .یکرد خواند   فرا
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سموئ   7 به خداوند :    لیاما بلند  و چهره به . یگفت ز     نکن نگاه او او  رایقامت من
نپذ  م     رایز. رفتمیرا انسان که آنطور انسان  رایز. ندیب ینم ندیب یخداوند که

م   ظاهر م      یبه دل به خداوند اما .ینگرد، نگرد 
سموئ 11 : یسیبه  لیو آ  ا   ایگفت فرزندانت : نجایYYYهمه هنوز     گفت او و هستند؟

است،  یباق نیکوچکتر مانده
12       . ظاهر        و بود رنگ سرخ او حال آورد داخل به را او و فرستاد .بایز یاو داشت 

 : برخ   گفت خداوند ز      زیو کن مسح را او .نیYYYYا رایو است 
م         لیسپسسموئ 13 در را او و گرفت را روغن کرد    انیشاخ مسح خود برادران

. شد          نازل داود بر روز آن از خداوند روح و
ش         14 روح و شد خارج شائول از خداوند روح را     یطانیYYYاما او خداوند جانب از

. داد  آزار
هنگام 23 ش   یو روح با           یطانیکه و گرفت چنگ داود آمد، شائول بر خدا جانب از

. نواخت   او دست

،(2 به )17-15: 23سموئیل  3.1
د  15 داوود ب   دیو شائول بجو      رونیکه را خود جان تا ب    دیآمد در داود ابانیو

.فیز بود    جنگل در
پسر  16 را            وناتانیYو خود دست و رفت جنگل در داوود نزد و برخاست شائول

تقو   خدا .تیدر کرد 
17  : ز     نترس، گفت او به او نخواهد       رایو را تو شائول پدرم بر.   افتیدست تو و

خواه  لیاسرائ شد، یپادشاه
(29: 25سموئیل  4.1 به؛ )

مرد 29 تعق      یYاما را تو تا است بجو      بیبرخاسته را تو جان و .دیکند
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(  -3( 2 به )1: 24سموئیل  5.1 20، 18-16، 12-10، 8، 6او)

هنگام 1 تعق    یو از شائول شد،   انینیفلسط بیکه واقع بازگشت،
جا...      3 آمد، گوسفندخانه به راه .     کیکه  ییاز تا   شد وارد شائول و بود غار

.یپاها ماندند            غار کنار در مردانش و داوود و بپوشاند را خود
4  : روز      گفتند او به داوود مردان ا       یو گفت، تو به خداوند که دشمن  نک،یرا من

تسل      تو دست به را .کنمیم میتو است           خوب نظرت به که کن چنان او با تا
ردا      دامن و برخاست داوود پنهان   یسپس را .دیبر یشائول

ز            5 گرفت، را او داوود دل که شد واقع آن از بعد بر     رایو را شائول دامن دهیاو
بود.

6    : ا     که نگذار خداوند گفت خود مردان به آقا    نیو با را شده  میکار مسح
ز           کنم، دراز او بر را دستم تا دهم انجام خداوند     رایخداوند شده مسح او که

است.
ن  8 ب        زیداوود غار از و برخاست آن از فر      رونیپس شائول دنبال به و ادیرفت

 : ا   گفت و .         یزد کرد،    نگاه خود سر پشت به شائول چون و پادشاه من، سرور
زم      به خود صورت با تعظ    نیداوود و شد .میخم کرد 

د   نکیا10 چشمانت به          دهیامروز غار در امروز را تو خداوند چگونه که است
تسل   من برخ    میدست و بود . یکرده و         بکشم را تو که دادند دستور من به

 . ز:         کرد نخواهم دراز پروردگارم بر را خود دست شده   رایگفتم مسح او
. است  خداوند

بب  11 پدرم، ردا  ،یآر ن،یبعالوه، بب      یدامن من دست در را ا  رایز ن،یخود نیبه
ردا   لیYYYدل دامن بر   یکه را بب       دمیتو و بدان نکشتم، را تو من    نیو دست در که

بد  گناه    ینه نه و .      یاست شکار.        را من روح تو اما ام نکرده گناه تو به من و
بگ    یکن یم را آن .یریتا

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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ب  12 داور    نیخداوند تو و خواهد         یم یمن تو از را من انتقام خداوند و کند
. بود        نخواهد تو بر من دست اما گرفت،

هنگام 16 ا     یو گفتن از داوود پا     نیYYYYکه به شاؤل به شائول د،یرس انیسخنان
آ: » صدا      یصدا نیا ایگفت شائول و داود؟ پسرم و     یتوست، کرد بلند را خود

.ستیگر

17      : هست    تر عادل من از تو گفت داوود به ن    رایز یو پاداش من من  یداد کیبه و
بد   تو .یبه دادم 

داد    18 نشان امروز ن     یو من با چگونه به   یوقت رایز ،یکرد یکیکه مرا خداوند
تسل   تو نکشت   میدست مرا .یکرد،

ا  20 اکنون، خوب   نک،یو به خواه      یم یمن پادشاه قطعًا تو که و  یدانم شد،
.لیاسرائ یپادشاه شد       خواهد استوار تو دست در

؛(به )27، 25، 21، 7، 3، 1: 22سموئیل  6.2
ا   1 کلمات داود روز    نیو در را جم       یسرود دست از را او خداوند عیYYYYکه

رها      شائول دست از و :د،یبخش ییدشمنانش گفت    خداوند به
.        یخدا 3 و        من نجات شاخ و من سپر او کرد خواهم توکل او بر من؛ صخره

     . نجات           خشونت از مرا تو است من دهنده نجات و من پناهگاه و من بلند برج
یداد

خدا        7 به و خواندم را خداوند خود اندوه صدا      یYدر او و کردم ندا از  یخود مرا
شن  کلیه فر  دیخود رس     ادیو او گوش به .دیمن

پاک         21 برحسب و داد اجر من به عدالتم برحسب پاداش    یخداوند من به دستانم
داد.

25     . پاک        به توجه با است داده پاداش عدالتم برحسب مرا در  یپسخداوند من
.دید او 

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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خواه      27 نشان پاک را خود پاکان .یبا داد 
8: 5متی .7

ز     8 دالن، پاک حال به د     رایخوشا خواهند را خدا .دیآنها

بهداشت   و علم
1.280 : 26 - ) 30خداوند )

هست      همه و انسان روح فرد   ،یخداوند، در جاودانگ  یهماهنگ ت،یکه خود یو
ا   است، م     نیجاودان انسان در را م    یصفات تداوم و طر   یبخشد از قیبخشد،
. ماده   نه ذهن،

2.70 :12-16

اله  هو  یذهن ت    تیهمه از را، متما      یا غهیها ستاره، تا گرفته چمن ابد  زیاز یو
م  .  یحفظ ا  سؤاالت : نیکند هو  چ  تیاست چ  ست؟یخدا ایجان  ایآ ست؟یروح

ش   در دارد؟   لیتشک ءیروح وجود شده
3.71 : 6 - ) 9روح )

اله  ایروح،  ن     یاصل روح تشکالت در خدا،.     ستیهمه، روح، با مترادف روح
نامتناه     و حاکم خالق، فقط        یاصل اشکال که است محدود شکل از خارج

م  .یبازتاب کنند 

4.467 : 17-23

منعکس                   انسان که گونه آن بلکه انسان، در نه را خدا و بدن، در نه را روح روح، علم
م   یم آشکار .  یکند، نم  بزرگتر .   یکند ا     به اعتقاد باشد اصغر در م  نکهیتواند یبزرگتر

خطا     باشد کوچکتر در . یبد یتواند ا  است      کی نیاست روح علم در برجسته نکته
ا    در اصل ن  دهیکه رو.  ستیآن ن    ح،روح، محصور انسان ماده    ستیدر در هرگز و

.ستین
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5.478 :3-13

مدرک  روح   یچه فان  یجاودانگ ایاز ها    یحت د؟یدار یدر آموزه اساس علوم یبر
روح    ،یعیطب هرگز ند   ایانسان را شده       دهیروح خارج بدن از که آن  ایاست وارد
.  یم مبنا  چه ادعا    هینظر یبرا ییشود جز ساکن فان  یروح دارد؟  یاعتقاد وجود

اعالم   مورد خ     کیسکونت  هیدر طبقه توسط و تصور    یاصخانه، چه افراد، یاز
حال    در دارد، چن  یوجود د  یافراد نیکه بروند      دهیهرگز خانه داخل به که نشدند

ب   ای آن حت  ند،یایب رونیاز ن    یو ها پنجره کس   ینم دهید زیاز چه یم یشدند؟
بب      بدن در را روح ند؟یتواند

6.300 :23-4

 . بنابرا    است روح خدا، ن    نیروح ماده در خدا.      ستیروح بود، ماده در روح اگر
خدا      یا ندهینما با ماده و . کسانینداشت ا  هوش،    هینظر نیبود روح، روح، که

م        داده آموزش مکاتب توسط است ماده . یساکن ا  یعلم ریغ هینظر نیشود
هست.   جهان اله  ایجوهر  یاست ب    یذهن و منعکس پسخدا.  دکن یم انیرا

روحان    عالم در روحان   یفقط انسان خورش   یم دهید یو چنانکه در دیشود،
نور  ب    یپرتو آن از د  یم رونیکه .     یم دهیرود چ  آن در فقط خدا آشکار یزیشود
زندگ   یم که منعکسم    قت،یYYYYحق ،یشود را آر  - یعشق و   ،یکند صفات که

م     آشکار را خدا حت  یقدرت شب   یکند، که آ   هیهمانطور بر م  نهیانسان یپرتاب
آ         مقابل شخصدر عمل و شکل رنگ، م   نهیشود، تکرار .یرا کند 

31( - تیهو )20 : 7.477

. تیهو روح           عشق زنده، اصل گوناگون اشکال در انعکاس است، روح بازتاب
ح  فرد      اتیجوهر، که است انسان شعور ن     یو ماده در اما هرگز.  ستیاست، روح

چ  ینم .نییپا یزیYYYYتواند کند       منعکس را روح از تر

.  انسان زمان    سرخپوستان است روح روح  " بایز اچهیدر کیکه  یمظهر لبخند را
نام"  واقع  دند،یبزرگ .     ییربنایز تیبه ب   که انسان از جدا کردند روح انگرینگاه

روح   ن  کیاست، موجود.        ستیموجود بود، شده جدا روح از که را  تیYYYYانسان خود
م   دست .یاز داد 

8.337 :2 - ) 4انسان )
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منعکسم...       را خدا که نم  یانسان فرد  یکند، .تیتواند بدهد      دست از را خود
فان  ماد    نایناب انیاما احساس عنوان فرد    ای یبه بدن، در از  یمعنو تیروح را

م  .یدست دهند 
9.216 :30-5

ماد   باور بردار      یاز دست ماده به خود فقط   دیذهن باش   کیو داشته د،یذهن
. یحت ز  شب  نیا رایYخدا م   هیذهن را .    یخود هو  دادن دست از انسان تیسازد
طر  غ   قیاز علم .   رممکنیدرک چن  تصور و ا  شیب یامکان نیاست به  نیاز که
ها   میبرس جهینت نیا آهنگ هارمون   یفرد یقیموس یکه منشا شده  یدر گم

. است    تر پوچ اند،

10.261 :21-27

بدن     از را نوع    ایحس فقط که کن     یماده جدا است انسان است   دیباور ممکن و
ماه  ریخ ایخدا  یمعنا فناناپذ  ریناپذ رییتغ تیو ب  ریو از.    دیاموزیرا شدن جدا با

ها  اش     یجهش نه حس، و غا   اءیزمان و خواه    یزندگ اتیYجامد دست از و  دیرا داد
هو  .تینه را   خود

11.265 :10-15

برا    یحسعلم  نیا ماده ترک ه   یبودن، به حاک  چیروح، در    یوجه انسان جذب از
هو     تیالوه دادن دست از ن  تیو فرد    ست،یاو انسان به تر،  تیبلکه گسترده

عشق          تر، گسترده عشق تر، گسترده عمل و فکر ب   یحوزه و .یم شتریباالتر بخشد 
دائم  یصلح
6-32،( 2 به )6-8: 12.323

طر  راهپ     یها هیYYYتنب قیاز در ما عشق، سو  ییمایسالم پاک    یبه و صلح، یعدالت،
م  .میشو یکمک

تبد  لیتما به   لیبه قد     کیشدن ترک و کوچک را  د،یYجد یبرا یمیکودک فکر
. یم شرفتهیپ دهیYا یرایپذ خوشحال  د        یکند لذت و کاذب عطف نقاط ترک دنیاز
ا   - دیناپد آنها، تسر  لیتما نیشدن م  یینها یهماهنگ عیبه . یکمک تهذ  بیکند

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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دل    نفس و پ  یلیحس . "     شرفتیبر دالن،  پاک حال به خوشا خدا  رایزاست آنها
د   خواهند ."دیرا

13.467 : 1-16

ها سوال -  چ   یخواسته روح ست؟یعلم
ا  نیاولپاسخ. -  ا  نیخواسته خدا   "   نیعلم من جز به که ینخواه یگرید یاست
ا."  . نیداشت بنابرا    هستم روح ا   نیمن به :  نیدستور ه  تو و  چیمعناست عقل

حق    اتیح و جوهر عشق  قتیو چ    ینخواه یو آن مگر معنو  یزیداشت، .یکه است 
: "یدوم همسا    است آن ." هیمانند با       بدار دوست خود مانند را کامل   دیخود طور به

انسانها      همه که کرد و   کیذهن،  کیدرک و قتیحق کی ،یزندگ کیپدر،  کیخدا
.    کی ا   شدن آشکار با دارند م     قت،یحق نیعشق کامل نسبت به جنگ  یبشر شود،

م  برادر   یمتوقف و م   یواقع یشود برقرار .   یانسان داشتن  بدون انسان شود
غ   یرو گر،ید انیخدا به راهنما     ذهن کیاز  ریآوردن را او که شب  ییکامل هیکند،

ابد    و پاک ذهن   ،یخداست، داشتن مس   یبا در .بود زین حیکه

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 

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