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دسامبر   ، .2021، 26 یکشنبه

مس  — موضوع یحیعلوم

: طالیی  14: 17 ایارم متن

خواهم         یا" شفا من و بده شفا مرا خواهم.       افتیخداوند نجات من و ده نجات مرا
ستا  رایز افت،ی هست  شیتو ."یمن

: خواندن  6-1: 103زبورپاسخگو

را                یا1 او مقدس نام است من در آنچه هر و کن متبارک را خداوند من جان
. دهد  برکت

نعمتها         یا2 همه و ده برکت را خداوند من .یجان فراموشمکن     را او
م      یکس3 را تو گناهان تمام .   یکه ب  همه که م    یها یماریبخشد شفا را یتو

دهد.
نابود     4 از را تو جان .         یم دیبازخر یکه م  تاج تو بر رحمت و محبت با که یکند

گذارد.

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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چ      یکس5 از را تو دهان س  یزهایکه .  یم ریخوب جوان  تا عقاب   یکند مانند تو
.دیتجد شود 

داور   6 و عدالت برا  یخداوند ستمد  یرا م  دگانیJJJJهمه .یاجرا کند 

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
12، 11، 4-2: 30 زبور.1

خدا  یا2 فر    یخداوند، تو نزد داد      ادیمن، شفا مرا تو و .یزدم
ب      یا3 قبر از مرا جان داشت     یآورد رونیJJJخداوند نگه زنده مرا گودال   یو به تا

.نییپا نروم 
برا  نیمقدس یا4 بخوان  یاو به   دیخداوند سپاسگزار  تیقدوس ادیو یاو

.دیکن
برا  11 را رقصتبد    یماتم به .یکرد لیJJJمن
ستا     12 را تو من جالل . شیتا ا     نکند سکوت و تو     یخدا هوهی یکند از ابد تا من،

. بود   خواهم سپاسگزار

15-9، 1: 5پادشاهان  2.2

مرد      1 شام، پادشاه لشکر فرمانده نعمان، و      یJو بود، خود ارباب نزد بزرگ
ز   بود، وس   رایشرافتمند به سور  لهیخداوند .هیاو بود     داده نجات را
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اسبها   9 با نعمان اسبها    یپس با و آمد  یخود ال     ارابه خود خانه در بر شعیو
.ستادیا

ال 10 :       یرسول شعیو بشوئ      اردن در بار هفت و برو گفت و فرستاد او و ،ینزد
خواه         پاک و آمد خواهد تو نزد تو .یگوشت شد 

خشمگ  11 نعمان گفت     نیاّما و رفت و من      نک،یا شد نزد حتمًا او کردم، فکر
با    و آمد نام   ستدیخواهد را        یخدا هوهیو خود دست و خواند خواهد را خود

م          باز را آن و زد خواهد مکان آن . یبر جذام  یگرداند
رودها    ایآ12 فارپار، و آبها     یآبانا تمام از بهتر ایآ ستند؟یJJJJن لیاسرائ یدمشق،

عصبان             یم با و برگشت پس باشم؟ پاک و نکنم شستشو آنها در تیتوانم
رفت.

نزد  13 بندگانش :   کیو پ       اگر پدرم، گفتند کرده، صحبت او با تو  امبریشده، به
م  بزرگ    یدستور کار که ده  یداد نم    ایآ ،یانجام انجام را پس ؟یداد یآن

م       تو به که است بهتر باش؟:    دیگو یچقدر پاک و بشو
14: شد               ور غوطه اردن در بار هفت خدا مرد قول به و آمد گوشت  سپسفرود و

گوشت     مانند دوباره .کیاو شد        پاک او و آمد کوچک کودک
ا              15 او مقابل در و آمد، بازگشت، گروهش تمام و او خدا، مرد نزد و ستادیو

ا: » م  نک،یگفت خدا  دانمیاکنون زم   ییکه تمام در  ست،ین نیدر مگر
بگ.       لیاسرائ برکت ات بنده از کن .ریدعا

زمان ) 5: 8 یمت.3 13، 10( - یچه

ع  یهنگام... 5 شد،     یسیکه وارد کفرناحوم را       کیبه او و آمد او نزد صدساله
. کرد  التماس

6        : کش  دراز خانه در فلج من بنده پروردگارا، گفت .دهیو دارد      عذاب شدت به و
ع  7 .یسیو داد             خواهم شفا را او و آمد خواهم من گفت، او به
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8   : ال     من خداوندا، گفت و داد پاسخ ز   ستمین نیا قیصدار تو من  ریکه سقف
خواهد           ،ییایب شفا من بنده و بگو را کلمه فقط .افتیبلکه

مرد  رایز9 سربازان     یمن و هستم فرمان .  ریز یتحت ا    به دارم خود نیدست
م  م    میگو یمرد او و .   یبرو د  به و م   ایب یگریرود او من.    دیآ یو بنده به و
م         نیا انجام را آن او و بکن را .یکار دهد 

شن  نیا یسیع یوقت10 پ     د،یرا به و کرد : » روانشیتعجب راست  به به یگفت
م  اسرائ    م،یگویشما در نه، ا  یمانیا لینه، .دایپ یبزرگ نیبه نکردهام 

ع 13 صد  یسیJJJJو .    ریبه  : ا  که همانطور و برو ن   ،یآورد مانیگفت تو نیچن زیJJJJبا
شفا.         ساعت همان در او بنده و .افتیشود

( - 46: 4 یوحنا.4 53آنجا )

جل     یسیJJJع نیJبنابرا46 در کانا به .  لیدوباره و        کرد شراب را آب آنجا و کیآمد
ب          کپرناحوم در او پسر که داشت وجود بزرگوار .ماریشخص بود 

ع  دیشن یوقت47 جل  هودایاز  یسیکه او         لیبه از و رفت او نزد ، است آمده
آ    فرود که ز       دیخواست ، دهد شفا را پسرش .رایJو بود      مرگ آستانه در او

:     یسیJJJJسپسع 48 شگفت    و ها نشانه اگر گفت او نب   یبه را ا  دینیها مانی،
.دینخواه آورد 

م    49 او به بزرگوار ب:       دیگو یآن فرزندم مرگ از قبل ، .نییپا ایآقا
.        یسیع50  : سخن    به مرد آن و است زنده پسرت برو گفت او ع  یبه به یسیکه

ا    بود گفته .مانیاو داد         ادامه را خود راه او و آورد
هنگام 51 پا     یو حال در او به          نییکه و کردند مالقات او با خادمانش ، بود آمدن

. است       زنده تو پسر که گفتند او
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پرس         یسپسساعت 52 او از کرد اصالح به شروع که :دیرا گفتند.     او به آنها
.روزید کرد        ترک را او تب هفت ساعت

م  نیبنابرا53 ساعت     یپدر همان در که ع   یدانست که :یسیاست گفت    او به
ا            اش خانه تمام و او خود و ، است زنده .مانیپسرت آوردند 

1: 1افشا .5
ع 1 بندگانشچ         حیمس یسیمکاشفه به تا داد او به خدا به   ییزهایکه که را

ب  دیبا یزود .        فتد،یاتفاق وس   به را آن و فرستاد او و دهد فرشته لهینشان
خود     بنده به :وحنایخود کرد   اشاره

، (به)10-8،:( به )3-1: 10افشا .6
د   1 توانا فرشته د  یگریJJJJو ابر  دمیرا رنگ      دهیپوش یکه و شد نازل آسمان نیاز

خورش        یکمان مانند صورتش و بود او سر پاها  دیبر ستونها  شیو یمانند
. بود  آتش

کوچک  2 کتاب پا      یو و داشت دست در در     یباز بر را خود پا  ایراست چپ یو
زم    بر را .نیخود گذاشت 

صدا  3 با زمان   یو مانند ش  یبلند فر  یغرشم  ریکه :ادیکند زد 
صدا 8 شن    ییو آسمان از :   دمیکه کتاب        و برو گفت و گفت سخن من با دوباره

ا      یکوچک فرشته دست در که در   یرا بر رو  ایکه است  ستادهیا نیزم یو باز
.ریبگ

9:      . گفت              من به او و بده من به را کوچک کتاب گفتم او به و رفتم فرشته نزد و
بگ   را .           ریآن دهانتش   در اما کرد، خواهد تلخ را تو شکم و بخور مانند نیریو

. بود   خواهد عسل
ب       10 فرشته دست از را کوچک کتاب .رونیو خوردم    و آوردم

2، 1: 22افشا .7
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ا    1 رودخانه او ح    یو آب و          اتیخالصاز است بلور کامالً که داد نشان من به را
ب      بره و خدا تخت .یم رونیاز رود 

خ   2 وسط زندگ         ابانیدر درخت ، رودخانه طرف دو در و که   یآن داشت وجود
م   نوع م     یم وهیدوازده ماه هر و م   وهیداد را :  یخود برگها  و برا  یداد یدرخت
ملتها یشفابخش

بهداشت   و علم
1.136 :1-8

تأس   یسایکل یسیع را مأمور   سیخود و مبنا    تیکرد بر را شفابخش یمعنو یخود
.   حیمس پ   به او کرد د    روانیحفظ که آموخت دارا  نیخود اله  کی یاو است یاصل

ب     از را خطا مر   یم نیکه و م     ضیبرد شفا را گناهکار .  یو مدع  او چیه یدهد
زندگ    و عمل . یهوش، عل     نبود خدا از اذ   رغمیجدا و او      یتیآزار شد، وارد او بر که

اله   قدرت برا  یاز جسم     یخود لحاظ از انسانها روح  ینجات .یو کرد   استفاده
2.139 :4-8 ،15-27

ها          گزارش از مقدسمملو کتاب انتها، تا ابتدا ماده    یروزیپ یاز بر ذهن، روح،
موس.  نام        یاست معجزه مردم آنچه با را ذهن . دندیقدرت کرد   اسیال وشع،یJJJJثابت

ال  .نیچن زین شعیو کردند 

رأ  ماتیJJJJتصم ا   سایکل یشوراها یبا مورد چ  نکهیدر چ   دیJJJبا یزیچه چه یزیو
.     دینبا ها         نسخه در آشکار اشتباهات شود گرفته نظر مقدسدر نوشته عنوان یبه

عت      یس; یباستان عهد در مختلف قرائت س  ق،یهزار عهد    صدیو در قرائت هزار
م  قیحقا نیا - د،یجد چگونه   دهدینشان فان  کیکه سوابق  یمادو  یحس به
حد       یاله تا خود رنگ با شد، حد      یربوده تا را شده الهام . رهیت یصفحات اما  کرد

م   نه اله   یاشتباهات علم پ      یتوانست از که را مقدس مکاشفه  شیدایکتاب تا
ع       یم دهید تظاهرات نه کند، مبهم کامالً شفا       یسیشود نه و کند دار خدشه یرا
پ   ایانب که سنگ   "ینیب شیرا بودند "  "یکرده سر       به کردند رد را آن سازندگان که

تبد"  .لیسنگ شود 
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3.147 :24-31

ب   ما شفا    مارانیاستاد داد، شفا کل     یحیمس یرا و داد انجام اله  اتیرا را  یاصل آن
  . ه   اما آموخت شاگردانش مشخص  چیبه ا  یبرا یقاعده و   نیاثبات شفا اصل

ب  یریشگیپ . یباق یماریاز ا  مس     نینگذاشت علوم در همچنان کشف یحیقاعده
.    یم خوب  خالصدر محبت م  یشد ت    رد،یگ یشکل به علم اله  یینهااما یاصل

م   یخوب آشکار م       یرا نشان را آن احکام و .یکند دهد 

4.107 :1-3

سال   مس   1866در علم من کردم     قتیحق ،یزندگ یاله نیJJJقوان ای حی، کشف را عشق و
مس       علم را خود کشف نام .یحیو گذاشتم 

5.109 :11-15 ،16-22

ا             حل راه دنبال به خود، کشف از پس سال سه مدت شفابخش  نیبه ذهن یمشکل
چ        و کردم جستجو را مقدس کتاب جامعه    یگرید یزهایبودم، از نکردم، مطالعه

انرژ     یدور و وقت و کشف     یکردم، صرف را . کیخود من    کردم مثبت قانون
کنشها    دانستمیم همه اصل ا    یذهن یکه و خداست، م  نیهماهنگ، عالجههاکه

شفا  ا  یبدو یحیمس یدر ا    مانیتوسط نشاطبخش و اما. شوندیم جادیJJJJمقدس
با  ا  دیمن طر      نیعلم از و بدانم را اله    ،یوح قیشفا برهان و نتا  یعقل جیبه

. برسم  مطلق
6.558 :1-8

م         خود مکاشفه کتاب دهم فصل در جان :سدینو یسنت

د    توانا فرشته د  یگریو ابر  دمیرا رنگ      دهیپوش یکه و شد نازل آسمان نیاز
خورش        یکمان مانند صورتش و بود او سر پاها  دیبر ستونها  شیو آتش یمانند
بود.

7.559 : 1-23
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کوچک  " نیا کتاب برا"     یفرشته که داشت دست .یدر بود       باز همه درک و خواندن
حاو  نیهم ایآ اله   یکتاب علم پا   "یمکاشفه که " یبود بر    ایراست  آن غالب قدرت
خطا   ایدر بر مرئ      ییابتدا یبود، اشکال همه سرچشمه نهفته، پا  یو چپ یخطا؟

رو  . نیزم یفرشته ثانو  کی یعنیبود  خطا  هیقدرت مسموع   یمرئ یبر گناه و
م  . "یاعمال صدا  " یشد اند    کوچک و اق    یعلم شهیآرام و قاره به انوسیاز
م   نیدورتر جهان . ینقطه صدا  حق  یرسد مانند   "یبرا قت،ینامفهوم انسان، ذهن
".  ریغرشش  ب  در ها   ابانیاست مکان . "یم دهیترسشن  کیتار یو هفت  شود

برم"    را شر ن  زدیانگ یرعد تحر    یروهایو را آنها د   یم کینهفته تا اپازونیکند
صداها  ب    یمخف یکامل زبان به حق.   اورندیرا م   قتیسپسقدرت داده ینشان

نابود -   در م   یشود آشکار .  یخطا سپسصدا  هارمون  ییشود :یم ادیفر یاز زند 
   ... بگ"     را آن بردار را کوچک کتاب در          ریبرو اما کند، تلخ را تو شکم تا بخور و

." نندما نیریدهانتش  ا    بود خواهد آسمان   ،یفان یعسل بشارت کن  یاز .دیاطاعت
اله  بگ    یعلم نظر در بخوان       نیا. دیریرا انتها تا ابتدا از را مطالعه.   دیکتاب را آن
کن    د،یکن فکر آن اول      یوقت. دیدر در دهد شفا را .نیریطعمشش  نیشما بود   خواهد

م       تلخ را آن هضم اگر حق  ،یابییاما .قتیبر نزن   غر

8.55 :15-29

حق  دهیا م     قتیجاودانه فرا را ها ب  ردیگ یقرن ز  مارانیو ها  ریرا خود یبال
م  م    یجمع گناه و . یکند ام  م  دیکند که       کوشدیخستهام کند درک را مبارک روز آن

مس   علم همسا    حیانسان و بشناسد زمان      - هاشیرا بدارد خودشدوست مانند یرا
اله         شفابخشعشق قدرت و خدا مطلق قادر برا    یکه آنچه در داده   یرا انجام بشر

م   انجام .   یپ دهدیو      . شفا  ظهور زمان شد خواهد محقق ها وعده در یاله یببرد
     . زم  تمام که هر و زمانهاست اله      ینیهمه علم مذبح بر را از   یخود اکنون بگذارد،

مس  شفا      یم حیجام قدرت و روح و م    یحیمس یJنوشد داده او .یبه شود 

: "   به تسل    شما به او جان سنت د  یقول برا    یگریدهنده تا داد با شهیJJJهم یخواهد
 ". ا  بماند اله    یتسل نیشما علم را .یم یدهنده دانم 

9.150 : 4-17

شفابخشحق    قدرت ابد    کیJJJJبهعنوان  قتیامروزه و ماندگار یبهجا یعلم
م      یشگاهینما داده نشان گسترده بهطور دوباره.    شودیخارقالعاده ظهور آن ظهور
رو "  لیانج بر ن   نیزم یسالم حسن . تیو  " ا    است مردم به آمدن، نینسبت

برا       بود، داده وعده استاد که عنوان     یهمانطور به آن دائم  کیاستقرار نیب یدوره

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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    . مس  علم رسالت اما است نما      یحیمردم زمان مانند حاضر، حال آن، یقبل شیدر
شفا  شگفت.       ستین یجسمان یاساسًا و نشانهها زمان، آن مانند در ییهایاکنون،
م   یجسمان یهایماریب یکیزیمتاف یشفا وجود ا.  ندیآیبه ف�قط  نیاما نش�ا�نه�ه�ا
اله    یبرا منشأ دادن برا  - آن ینشان قدرت یعال تیمأمور تیواقع دییتأ یاست،
.یبرا حیمس جهان    گناهان برداشتن

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 

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

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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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 

_____________________

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


