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یسی عحیمس — موضوع

5: 2 یموتی ت1 متن طالیی:

."یسی عحی خدا و انسانها وجود دارد ، انسان مسنی واسطه بکی خدا و کی رای"ز

17 ، 16 ، 13-6: 1 یوحناپاسخگو خواندن:

 از طرف خدا فرستاده شد که نامش جان بود.یمرد6

.اورندی بمانی او اقی شهادت بر نور ، آمد تا همه افراد از طری شاهد ، برای امر برانیهم7

 شهادت آن نور فرستاده شد.یاو آن نور نبود ، بلکه برا8

 کند.ی روشن مدی آی را که به جهان می بود ، که هر انسانیآن نور واقع9

او در جهان بود و جهان توسط او ساخته شد و جهان او را نشناخت.10

.رفتندیاو به خانه خود آمد و افراد خود او را نپذ11

 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.
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 که بهی به کسانی ، به آنها قدرت داد تا فرزندان خدا شوند ، حترفتندی که او را پذیاما همه کسان12
 دارند:مانینام او ا

که نه از خون ، نه از اراده جسم ، و نه از اراده انسان ، بلکه از خدا متولد شده است.13

.ضی فضی ، و فمی کرده اافتیو از کمال او همه ما در16

 به دست آمد.حی مسیسی توسط عقتی و حقضی داده شد ، اما فی توسط موسعتی شررایز17

د درس خطبه

کتاب مقدس

7 ، 6 ، 2: 9 ایاشع.1

 مرگهی سانی اند: آنها که در سرزمدهی را دی زدند نور بزرگی قدم میکی که در تاریمردم 2
 است.دهی کنند ، نور بر آنها تابی میزندگ

 شود و دولت بر دوش او خواهد بودی به ما داده می ، پسردی آی مای به دنی ما فرزندی برارایز 6
 شود.ی مدهی قدرتمند ، پدر جاودان ، شاهزاده صلح نامی ، مشاور ، خدازیو نام او شگفت انگ

 نخواهد بود که به آنیانی دولت و صلح او پاشی او ، از افزای داود و بر پادشاهیبر تخت پادشاه 7
 خداوندرتی شود. غتی تثبشهی همی برای پس حتنیفرمان دهد ، و با قضاوت و عدالت از ا

 کار را انجام خواهد داد.نیمتعال ا

23: 4متیو .2

 ملکوت را موعظهلی داد ، و انجی ممی آنها تعلی هاسهی رفت ، در کنلی در سراسر جلیسیو ع 23
 داد.ی مردم شفا منی را در بهایماری و بهایماری کرد ، و انواع بیم

 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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13 ، 10-5: 8متیو .3

 سرگرد نزد او آمد و از او درخواست کرد:کی وارد کپرناحوم شد ، یسی که عیو هنگام5

 سخت.ی است ، به طرز عذابدهی فلج دراز کشیماریو گفت: پروردگارا ، بنده من در خانه از ب6

 دهم.ی و او را شفا ممی آی به او گفت: من میسیو ع7

 ، اما فقطییای سقف من بری را ندارم که زنی ااقتیسرگرد جواب داد و گفت: پروردگار ، من ل8
.ابدی یکلمه را بگو و بنده من شفا م

 برو ومی گوی مرد منی نظر من هستند و به اری تحت فرمان هستم و سربازانم زی من مردرایز9
ی کار را منی کار را بکن و او انی. و به بنده من ادی آی ، و او مای ، بیگری رود. و به دیاو م
کند.

ی به شما مقتی آن بودند گفت: در حقی که در پی ، تعجب کرد و به کساندی را شننی ایسی عیوقت10
لی نکرده ام ، نه در اسرائدای پی بزرگمانی انی ، من چنمیگو

 باشد. و خادم او درنی چنزی ، با تو نی آورده امانی به سرگرد گفت: برو. و همانطور که ایسیع13
.افتیهمان ساعت شفا 

8-1: 9متیو .4
 شد و از آنجا عبور کرد و به شهر خود آمد.یو او وارد کشت1

 بایسی بود. و عدهی تخت دراز کشی مبتال به فلج را نزد خود آوردند و روی ، آنها مردنکیو ، ا2
 شوددهی فلج گفت: پسر ، خوشحال باش. گناهان تو آمرزمارانی آنها به بمانی ادنید

.دی گوی مرد کفر منی از کاتبان در درون خود گفتند: ای ، برخنکیو ا3

د؟ی در قلب خود شرور هستدی کنی با دانستن افکار آنها گفت: چرا فکر میسیو ع4

 و راه برو؟زی برخندی بگوای شده اند آسان تر است. دهی گناهان تو آمرزنکهی گفتن ارایز5

 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.
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 فلجمارانی دارد ، )سپس به بنی زمی گناهان را بر رودنی که پسر انسان قدرت بخشدیاما تا بدان6
 ، تخت خود را برداشته ، به خانه خود برو.زی:( برخدی گویم

و او برخاست و به خانه خود رفت.7

 داده بود ،ی قدرتنی را که به مردم چنیی ، شگفت زده شدند و خدادندی مردم آن را دیاما وقت8
جالل دادند.

(یسی )به ع48: 4یوحنا .5

 گفتیسیسپس ع4

30 ، 26 ، 21( -ی )به راست19: 5یوحنا .6

 از خود انجام دهد ، مگری کارچی تواند هی ، پسر نممی گوی ، واقعاً ، من به شما می… به راست19
نی پسر به همزی را ننهای دهد ، ای آنچه را که او انجام مرای دهد. زی که پدر انجام مندی بیآنچه م

 دهد.ی انجام مبیترت

ی دهد و کارهای دهد به او نشان می پدر پسر را دوست دارد و هر آنچه را که خود انجام مرایز20
.دی را به او نشان خواهد داد تا شگفت زده شونهایبزرگتر از ا

 پسر هربی ترتنی کند. به همی کند و آنها را زنده می همانطور که پدر مردگان را زنده مرایز21
 کند.یکه را بخواهد زنده م

ی او به پسر داده است تا در خودش زندگنی دارد ، بنابرای همانطور که پدر در خود زندگرایز26
کند.

 کنم و قضاوتی شنوم ، قضاوت می توانم انجام دهم: همانطور که می نمی کارچیمن خودم ه30
 که مرا فرستاده است.ی خواهم ، بلکه اراده پدری من اراده خود را نمرایمن عادالنه است. ز

29: 8یوحنا .7

 رایی کارهاشهی من همرایو آنکه مرا فرستاده است با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است. ز29
 کند.ی دهم که او را خوشحال میانجام 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
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16-14: 10یوحنا .8

 شناخته شده است.زی شناسم و از من نیمن چوپان خوب هستم و گوسفندان خود را م14

ی گوسفندان می شناسم و جان خود را برای پدر را مزی شناسد ، من نیهمانطور که پدر مرا م15
سپارم.

 مرا خواهندی ، و آنها صدااورمی بزی آنها را ندی ، باستندی گله ننی من که از اگری دیو گوسفندها16
 شبان وجود خواهد داشت.کی گله و کی ، و دیشن

12-8: 14یوحنا .9

 به او گفت: پروردگارا ، پدر را به ما نشان بده ، و ما را بس است.پیلیف8
 کهی کسپ؟یلی ، فی با تو بودم ، اما هنوز مرا نشناختی مدت طوالننی من اای به او گفت: آیسیع9

 پدر را به ما نشان بده؟یی گوی است. پس چگونه مدهی است ، پدر را ددهیمرا د

 از جانبمی گوی را که به شما می که من در پدر هستم و پدر در من است؟ کلماتدی کنی باور نمایآ10
 دهد.ی را انجام می که در من ساکن است ، کارهای ، اما پدرمی گویخودم نم

.دی که من در پدر هستم ، و پدر در من است: وگرنه مرا بخاطر کارها باور کندیباور کن11

ی را که من انجام میی آورد ، کارهامانی ، هر که به من امی گوی به شما می ، به راستیبه راست12
 روم.ی من نزد پدرم مرای انجام دهد. زنهای از ای بزرگتری انجام خواهد داد. و کارهازیدهم ن

17 ، 16: 3یوحنا .10

 آورد هالکمانی خود را داد تا هر که به او اگانهی خدا جهان را آنقدر دوست داشت که پسر رایز16
 داشته باشد.ی ابدینشود ، بلکه زندگ

 او نجاتقی خدا پسر خود را به جهان نفرستاد تا جهان را محکوم كند. اما تا جهان از طررایز17
ابدی

3-1: 17یوحنا .11

 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.
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دهی گفت ، و چشمان خود را به آسمان بلند کرد و گفت: پدر ، ساعت فرا رسیسی کلمات را عنیا1
 تو را جالل دهد:زیاست. پسرت را جالل ده تا پسرت ن

 دهد.ی ابدی زندگدی که به او داده ای بر همه جسم ، تا به کساندیهمانطور که به او قدرت داده ا2

 ،ی را که فرستادحی مسیسی و عی واقعی جاودانه است تا بتوانند تو را تنها خدای زندگنیو ا3
بشناسند.

علم و بهداشت

2-29 ، 26( -یسی )ع23 ، 22( -یسی )ع19 ، 17( -حی )مس9: 1.332

ی که با شعور بشری از طرف خدا به مردمی الهامی است ، پی کننده خوبانی بی واقعدهی احیمس
 است کهی و شباهت الهری است - بله ، تصوی ، روحانی جسمانری غحی کنند. مسیصحبت م

 ها ،ی راندن بدرونی و بمارانی بی ، شفای و زندگقتی برد. راه ، حقی منیتوهمات حواس را از ب
کی خدا وجود دارد ، و کی: "دی گوی و مرگ. همانطور که پولس میماری گناه ، ببردن نیاز ب

 است."یسی عحی خدا و انسانها ، انسان مسنیواسطه ب

 دهنده ،ی تسلای خداست - روح القدس ، ی الهدهی احی را نشان داد. او ثابت کرد که مسحی مسیسیع
 انجامد.ی مقتی کند و به تمام حقی ، عشق را آشکار میاصل اله

ی کند و در ظاهر انسانها به گونه اانی باکره بود. او منصوب شد تا کالم خدا را بکی پسر یسیع
 کرد ، که شکلانی را بتی نوع الوهنیظاهر شود که آنها درک کنند و درک کنند. … او باالتر

 تواند واردی نمی آل ، عنصر جسماندهی و ای کند. به انسان واقعانی تواند در آن عصر بی میجسمان
 دهد.ی خدا و انسان را به صورت خود نشان منی بی توافق معنوای تصادف حی مسنیشود. بنابرا

9( -حی )مس8: 2.333

.ستی نی نامیسی عی به اندازه عنوان الهحی… مس

3.136 :1-8

 حفظ کرد. او بهحی مسی شفای خود را بر اساس روحانتی کرد و مأمورسی خود را تأسیسای کلیسیع
م||ارانی ان||دازد و بی مرونی است که خطاها را بی اصل الهکی ی او دارانی خود آموخت که دروانیپ

 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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رغمیعل|| جدا از خدا ندارد. ی هوش ، عمل و زندگچی بخشد. او ادعا کرد که هیو گناهکاران را شفا م
ی و روحی نجات انس||انها از نظ||ر جسمی خود برای که بر او وارد شد ، او از قدرت الهیتیآزار و اذ

استفاده کرد.

4.473 :26-3

تی اعمال خود را از سخنانش اهمنی گفت ، ثابت کرد ، بنابرای آنچه را که با تظاهرات میسیع
 اصل رانی ایسی است. عتیحی علم مسنی بخشد. او آنچه را که آموخته بود ثابت کرد. ای میشتریب

 از آنها ،ی بودن ثابت کرد. اما تعداد کمی کند ، الهی مرونی دهد و خطاها را بی را شفا ممارانیکه ب
 ،ی که زندگنی ایعنی آنها آگاه بودند - زی شگفت انگلی او و دالیبجز شاگردانش ، حداقل از آموزه ها

 برد.ی منی و مرگ را از بیماری علم ناشناخته( همه خطاها ، شر ، بنی و عشق )اصل اقتیحق

5.28 :15-21

ی از اجزاکی چی هی قابل درک نبود. جهان مادی به طور کلیسی و نه کار عتینه اصل ، نه شخص
:ندی شود که مردم بگوی نمنی او مانع از ای و پاکی درستی نکرد. حتیری او را درست اندازه گعتیطب

 اوست.یاو آدم خوار و دوست ناپاک است و بلزبول حام

6.482 :19-25

 خ||دا دری الهدهی|| ، - احی ، مس||حی درب||اره انس||ان کام||ل ب||ود. او از مس||ی مفه||وم بشرنی تری عالیسیع
 را ق||ادر س||اخت ت||ا کن||ترل خ||ود را ب||ر م||اده نش||ان ده||د.یسی امر عنی بود. ایخارج| از جسم جدا نشدن

 ، ب||ا قلبم||انی اعالم کردن||د ، و فرش||تگان آن را ، ب||ا امی قدی ظه||ور دوگان||ه را ب||ه حکمانیفرشتگان ا
 کنند.ی زمزمه میگرسنه در هر عصر

7.52 :19-28

 قدرتمند خداوند همهتی و فعلی و هوش ماداتی از حزی چچی وجه هنی"مرد غم و اندوه" به بهتر
 بود که او را به عشق مسلحیحی علم مسای درمان ذهن ی دو نقطه اصلنیجانبه ، خوب را درک کرد. ا

 بهامبرانهی ، پی انسان در انعکاس قدرت الهیی خدا ، در مورد تواناینی زمندهی نمانی تریکرد. عال
 دارد ،مانی که به من ای همه زمانها: "کسی روز آنها بلکه برایشاگردان خود گفت ، نه فقط برا

 آوردهمانی که ای نشانه ها از کساننی انجام خواهد داد. " و "ازی دهم ، او نی را که من انجام مییکارها
 کند."ی میرویاند پ

 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.
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12( -ی )د2: 8.146

ی م||ذهبی هاس||تمی سرای رفته است؟ زنی از بتیحی عنصر مسنی باستان شفا دهنده بودند. چرا اانیحیمس
 به م||اده ب||ود. م||دارسمانی ای بت پرستنی شود. اولی ما اداره می پزشکی هاستمی توسط سشیما کم و ب

 بردن اختالف خودنی از بی. با اعتماد به ماده برایی به خدامانیاعتقاد به مواد مخدر را مد کرده اند تا ا
 بهره هس||تند ، ک||هی بی قدرت معنواتی از حیی هاستمی سنی شده است. چنی قربانی و هماهنگی، سالمت

 شود.ی محی مسهی شبنی شود و دی ملی به خدمتگزار علم تبدیبه موجب آن حس ماد

9.347 :14-22

 کن||د ،ی را ب||ه فق||را موعظ||ه ملی|| آم||ده اس||ت ، انجمی خدا ، از قدیقی حقای ی معنودهی ، به عنوان احیمس
 راتیحی مس||ی است که عنصر اساس||یی خطانی اای کند. آی مرونی ها را بی دهد و بدی را شفا ممارانیب

 کن||د وی مای|| اس||ت ک||ه آن را احتیحی علم مس||نی ن||ه ؛ ا؟ی ، الهی رس||ولی شفایعنی کند - ی میبازساز
 کند.ی آن را درک نمیکی درخشد ، که تاری میکی است که در تارینور

10.54 :8-10

 ،حی زود خود را در مسای ری ددی کند؟ همه بایروی او پی حاضر است از آموزه ها و الگوهایچه کس
 خدا ، بکارند.ی واقعدهیا

11.286 :9-15

قتی ، حقی ، زندگحی مگر توسط من ،" مسدی آی بودن[ نمی کس به نزد پدر ]اصل الهچیاستاد گفت: "ه
 ، از اول تایسی ، عی مرد اصلنی توسط ای جسمانتی: "من راه هستم". علدی گوی محی مسرای، عشق. ز

یجاد و اداره می را ای واقعزی عشق ، همه چیعنی ، ی دانست که اصل الهیآخر کنار گذاشته شد. او م
کند.

12.476 :32-5

انی|| گناهکار به نظ||ر فانی ظاهر شد که انسان فانیی در علم انسان کامل را مشاهده کرد که در جایسیع
م||ارانی از انس||ان بحی صحدگاهی دنی و ادی انسان کامل ، نجات دهنده همانند خود خدا را دنی. در ادی آیم

 و انس||ان پ||اک و مق||دساست ی داد که ملکوت خدا دست نخورده ، جهانمی تعلیسی عنیرا شفا داد. بنابرا
است.

13.494 :10-14 ، 30-2

 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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ی قدرت الهیسی که عنی را برآورده کرده و خواهد کرد. تصور ای هر انسانیازهای نشهی همیعشق اله
 همهی برارای ، زستی نشان داد خوب نی مدت محدودی براای ینی تعداد معی شفا فقط برایرا برا

 کند.ی منی ها را تأمی همه خوبی و در هر ساعت ، عشق الهتیبشر

 گفتدی بازی او نروانی داد. در مورد پی را شفا ممارانی کرد و بی مرونی ها( را بی )بدنیاطی ما شاستاد
 دهند. هر زمانی را شفا ممارانی کنند و بی مرونی بگرانی ها را از خود و دیکه آنها ترس و همه بد

 داد.واهد انسان شفا خقی را از طرمارانیکه انسان تحت فرمان خدا باشد ، خداوند ب

14.565 :13-18

 نخواهدانی او پای استاد ما داشت. اما "پادشاهینی زمی در زندگی سابقه کوتاهی معنودهی اتیجعل هو
 ، مطلقا ، سرانجام -ی خدا ، سرانجام بر همه ملتها و مردم - به طور ضروردهی ، احی مسرایداشت" ، ز

 حکومت خواهد کرد.یبا علم اله

وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

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!

4 ، بخش 8کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

 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.
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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.

1 ، بخش 8کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 

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.

6 ، بخش 8کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 

_____________________

 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


