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اوت   ، .2022، 28  یکشنبه

یسیع حیمس — موضوع

: طالیی  16: 22مکاشفه  متن

ع"  صبحگاه        شهیر یسیمن و درخشان ستاره و داوود نسل ."یو هستم 

: خواندن  16-11: 19مکاشفه پاسخگو

د   11 را آسمان ا     دمیو و شد باز کس.  دیسف یاسب نکیکه نشسته    یو او بر که
ام  داور        نیبود، عدالت به و شد خوانده راستگو م    یم یو جنگ و .یکند کند 

ها         12 تاج سرش بر و بود آتش شعله مانند .  اریبس یچشمانش نام  و یبود
ه    که بود نم     چینوشته او خود جز .یکس دانست 

م               13 خدا کالم را او نام و بود پوشانده خون به آغشته جامه را او .یو نامند 
لشکرها 14 اسبها       ییو بر سوار بودند آسمان در لباسها  د،یسف یکه یکتان یبا

سف  تم  دینازک، .ز،یو رفتند     او دنبال به
شمش    15 او دهان از عصا         دیآی����م رونیب زیت ریو با و بزند، را امتها آن با یتا

ه        نیآهن ان�� خ	� راب� ش� در و ک	رد واه	د خ	� خ	کوم	ت� ها ن�� ا  خدا    یب	�ر خشم و مطلق  یخشم قادر
م  .زندیقدم

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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نام       16 خود ران بر و جامه بر :   یو و    پادشاهان پادشاه است شده نوشته
. خداوندان  خداوند

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
9، 6-1: 11 ایاشع.1

ساقه   1 از ا     رونیب یا لهیم یسیو شاخه و آمد ر  یخواهد او یها شهیاز
رو  .دییخواهد

خرد،          2 و حکمت روح نشست، خواهد او بر خداوند روح و   و مشورت روح
. خداوند       از ترس و دانش روح قدرت،

داور              3 خود چشمان حسب بر و ساخت خواهد دانا خداوند ترس در را او یو
شن      حسب بر و کرد .یگوشها دنینخواهد کرد     نخواهد مالمت خود

فق 4 داور    رانیاما عدالت به برا    یرا و کرد زم  یخواهد انصاف  نیفروتنان به
عصا     خیتوب با و کرد زم   یخواهد خود لبها       نیدهان نفس با و زد خواهد یرا

شر  .رانیخود کشت    خواهد را
وفادار      5 و او کمر کمربند عدالت .یو بود      خواهد او افسار کمربند
ن 6 خواب           زیگرگ خواهد بزغاله با پلنگ و شد خواهد ساکن بره گوساله.  دیبا و

ش  .  ریو و      هم با پروار و رهبر     کیجوان را آنها کوچک .یکودک کرد   خواهد
و          9 و زد نخواهند صدمه من مقدس کوه تمام در کرد،  رانیآنها رایز نخواهند

زم  در         نیکه آب چنانکه شد، خواهد پر خداوند معرفت م  ایاز .یرا پوشاند 

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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11-9، 1: 1 مرقس.2

انج 1 خدا؛  ح،یمس یسیع لیآغاز پسر
ع       9 که شد واقع روزها آن در جل   یسیو ناصره توسط     لیاز اردن در و آمد

.افتی دیتعم وحنای

ب 10 ب    یو آب از د     رونیدرنگ گشوده را آسمان کبوتر     دیآمد، مانند را روح بر یو
. کرد   نازل او

صدا 11 :     ییو هست      من محبوب پسر تو گفت که آمد آسمان خشنود    یاز او از که
هستم.

49-43: 1 یوحنا.3
ع   یفردا43 روز جل  یسیآن ف  لیبه :  افته،یرا  پسیلیبرود، دنبال    به گفت او به

ب  .ایمن
ب  پسیلیف44 اندر  دا،یتسایاهل .اسیشهر بود    پطرس و
: »    افتیرا  لیناتانائ پسیلیف45 موس     که را او ما گفت او به شر  یو و عتیدر

اند،   ایانب .وسفیپسر  ،یناصر یسیع م،یافتینوشته

ناتانائ 46 : لیو آ    گفت او ب   یخوب زیچ ایبه ناصره او  پیلیف د؟یآ یم رونیاز به
ب:  بب  ایگفت .نیو

د  لیناتانائ یسیع47 م    دیرا او نزد : »د،یآ یکه ا    گفت او کی نکیدرباره
راست  یلیاسرائ ن    یبه او در !ستین رنگیکه

:     لیناتانائ48 م    کجا از را من گفت او :یسیع ؟یشناس یبه گفت     و داد پاسخ
ف     که آن از وقت    پیلیقبل بخواند، را انج  ریز یتو د   ،یبود ریدرخت را .دمیتو

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،
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: لیناتانائ49 رب       گفت او به و داد هست    ،یپاسخ خدا پسر پادشاه.  یتو تو
.یهست لیاسرائ

16-13، 11-1: 2 یوحنا.4

قنا    1 در سوم روز .   لیجل یو ع   مادر و شد :یسیازدواج بود    آنجا در
ع  2 هم عروس     یسیو به شاگردانش هم .یو شدند   فراخوانده
ع     3 مادر خواستند، شراب چون .یسیو   : ندارند    شراب گفت او به
: یسیع4 ا    گفت او نرس           یبه هنوز من ساعت دارم؟ کار چه تو با من دهیزن،

است
م   5 غالمان به م:      دیگو یمادرش شما به او چه ده    د،یگو یهر انجام را .دیآن
سنگ     6 ظروف شش آنجا در تطه    یو روش اساس داده  انیهودی ریبر قرار

دو      کدام هر که فرک  ایبودند .نیسه بود 
:       یسیع7 کن    آب از پر را آب ظروف گفت آنها .دیبه کردند.        پر لبه تا را آنها و
8  : ب     اکنون گفت آنها به او برا  دییایب رونیو را.   دیاوریب دیع یوال یو آن و

. کردند  برهنه
آب     یهنگام9 از جشن حاکم چش     یکه بود شده شراب از   دیکه ندانست و

کش: )      را آب که غالمان اما ( یم دندیکجاست وال  را  دیع یدانستند؛ داماد
. زد  صدا

10       : م    خوب شراب آغاز در کس هر گفت او به هنگام.  فرستدیو مردم  یو که
م  .یمست است    بدتر ا         اما شوند، داشته نگه کنون تا را خوب شراب .یتو

ع   نیا11 معجزات قنا  یسیآغاز آشکار       لیجل یدر را خود جالل و داد انجام
ا.      او به شاگردانش و .مانیساخت آوردند 
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ها  ج      ینقل مقدس 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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ع 13 ع   کینزد انیهودیفصح  دیو و اورشل  یسیبود .میبه رفت 
کسان   14 معبد در م       افتندیرا  یو کبوتر و گوسفند و گاو و  یکه فروختند

. بودند   نشسته صرافان
تاز  15 چون ر  انهیو و        یسمانهایاز گوسفندان و آنها همه کرد، درست کوچک

ب     معبد از را .     رونیگاوها ر  را صرافان پول و م  ختیکرد واژگون  زهایو را
کرد.

16 : ا     گفت فروشان کبوتر به ا   زهایچ نیو از خانه.    دیببر نجایرا را پدرم خانه
. مباش  تجارت

39-32: 1 مرقس.5

خورش     32 غروب هنگام شب در ب  د،یو ش  مارانیهمه .نیاطیو آوردند     او نزد را
33. بودند        شده جمع در بر شهر تمام و
بس 34 ب  یاریو بس     مارانیاز و داد شفا ش  یاریرا ب  نیاطیاز .  رونیرا به  و کرد

ز      نیاطیش کنند، صحبت که نداد م   رایاجازه را .یاو شناختند 
حال   35 در بامداد بس     یو روز از قبل ب  اریکه مکان    رونیبرخاست، به و آمد

.یخلوت خواند       نماز آنجا در و رفت
کسان   36 و شمعون .یو رفتند         او دنبال به بودند او با که
را    37 او چون :    افتند،یو م    را تو همه گفتند او .ندیجویبه

38  : ده     اجازه گفت آنها به او شهرها  دیو ن    میبرو یبعد یبه آنجا در موعظه زیتا
ز  ب  رایکنم، .رونیمن آمدم 

کن  39 در جل   شانیا یسههایو سراسر ش    لیدر و کرد ب  نیاطیموعظه رونیرا
کرد.
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6-2: 11 یمت.6

کارها   وحنایچون 2 زندان شن  حیمس یدر را      د،یرا خود شاگردان از تن دو
فرستاد.

3 : آ    گفت او به کس   ایو آن با  یهست یتو د    ای دیایب دیکه دنبال به یگریما
م؟یباش

: یسیع4 برو       گفت آنها به و داد م     دیپاسخ که را آنچه م  دیشنو یو دینیب یو
کن  وحنایبه  .دیبازگو

م    شوندیم نایب انینایناب5 راه لنگان م  انیجذام روند،یو و شوندیپاک
م   شنوند،یم انیناشنوا زنده انج  شوندیمردگان م    لیو موعظه فقرا .شودیبه

کس    6 حال به خوشا .یو نشود      آزرده من از که

25: 21 یوحنا.7

همچن 25 کارها  یاریبس نیو ع  گرید یاز کدام      یسیکه هر اگر که داد، انجام
م    گمان شوند، حت  کنمینوشته ن   یکه جهان یحاو تواندینم زیخود

با   ییکتابها که . دیباشد آم   شود نینوشته

بهداشت   و علم

1.583 :10-11

م     یاله یتجل. حیمس جسم به که خطا  دیآ یخداوند ب   یجسمان یتا از .نیرا ببرد 
2.589 :16-18
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جسمان  نیباالتر. یسیع اند   یمفهوم از نابود   ،یاله شهیانسان و و  یسرزنش خطا
جاودانگ   ساختن .یآشکار انسان 

3.26 :10-18 ،28-9

ع   یروح حیمس که ب  یسیبود : "  اناتیدر حق      راه، من کرد اشاره آن به قتیخود
ح  ." "   اتیو پدرم  و من ع  تیالوه ای حیمس نیا." میهست یکیهستم ،یسیمرد

اله  خداپرست   یذات بود، بخش     یاو جان را او و یزندگ ،یاله قتیحق. دیکه
ع   به ب   یسیعشق گناه، بخش    یماریبر قدرت مرگ ا  تیمأمور. دیو که  نیاو بود

آسمان  چ        یعلم خدا کند ثابت تا کند آشکار برا  ستیرا م   یو چه .یانسان کند 

ه   ما . یاعتقاد ایآموزه  ،یتئور چیاستاد ا    نداد آموزش اله  نیرا تمام یاصل
واقع  .  یموجودات مس           اثبات کرد عمل آن به و داد آموزش او که او تیحیبود

د  یستمیس ایشکل  چیه مس      نیاز علم بلکه نبود، عبادت که  یحیو بود
ا    یزندگ یهماهنگ را عشق . یم جادیو ع  ندهده دیتعم ییحیبه  یسیکرد

مس       یامیپ آمدن اثبات آن هدف که : "  شیب حیفرستاد، خود    راه به بود حد از
د     را آنچه و شن  یدهایبرو م    وحنایبه  یدیو چگونه کوران لنگان نند،یبیبگو،

م   راه م  انیجذام روند،یچگونه ناشنوا  یپاک مردگان  یم انیشوند، شنوند،
م  انج    یزنده فقرا به م  لیشوند، ."  یموعظه به  وحنایبه:  گرید عبارتشود
نما  دییبگو اله  شیکه در         ست،یچ یقدرت خدا که شد خواهد متوجه فورًا او و
مس  .ییحایکار است   قدرت

4.31 :12-17

وظا     فهرست در ابتدا حق   ،یحیمس فیاو شفابخش به    قتیقدرت را عشق و
.  روانیپ ه   او آموخت نم    یتیاهم چیخود مرده مراسم . یبه ا  زنده، حیمس نیداد

ع   یعمل قتیحق که برا  یسیاست کسان  یرا پ      یهمه او از عمل در یم یرویکه
رستاخ " ح  زیکنند، .یم" اتیو سازد 

5.473 :7-25

       . ه         و هست جا همه در خدا است مطلق قادر و حاضر جا همه خدا زیچ چیاصل
حضور    ریغ او . ایاز مس   ندارد طر    یآل دهیا قتیحق حیقدرت از که علم قیاست

م   یماریب یشفا یبرا یحیمس گناه م        دیآ یو نسبت خدا به را قدرت تمام یو

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،
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ع.  مرد  یسیدهد ب   ینام که مس    شیاست انسانها همه ا  حیاز خدا، یواقع دهیرا،
ب     مارانیب یشفا از و گناهکاران . نیو ع       است کرده ارائه مرگ، قدرت یسیبردن

انسان  مس   یانسان و .  یاله دهیا حیاست ا  از دوگانگ  نیاست حیمس یسیع یرو
است.

کل    استبداد عصر مس   میتعل یسیع ،ییسایدر عمل معرف  تیحیو و  یرا کرد
مس   قتیحق عشق .  تیحیو برا    اما کرد اثبات و    دنیرس یرا او سرمشق به

ب  شیآزما شفا      یخطایعلم او، قاعده اساس بر درک    ،یماریب یآن مرگ، و گناه
اله      اصل عنوان به خدا جا   ،یبهتر به ع  ای تیشخص یعشق، ازمل ،یسیانسان

است.
6.53 :4 - ) 7آنجا )

مرد...   ناصر   یهرگز اندازه اشت     یبه و اشتها از . یزندگ اقیدور او   است نکرده
 . از              بود آنها دوست او زيرا كرد، مي سرزنش سرزنش و صراحت با را گناهكاران

فنجان  نیا نوش  یرو .دیکه

7.7 :1-7

مدن   جمله برا   یا یتنها او ا   یکه داشت : "   نیاشتباه بردار،  سرم پشت از بود
قو".   طانیش شواهد ا  یمبن یتریهنوز ع  نکهیبر در     یسیمالمت بود، تند و تند

او    خود م -   شودیم افتیسخنان نشان ب  دهدیکه ش  رونیهنگام و نیاطیراندن
چن   مارانیب یشفا گناهان، قهر  نیو .  یسخنان پوش   چشم دارد خطا،  یوجود از

ماد  ادعاها   یحس از م    یرا سلب خود .ینادرست کند 

8.51 :19-24 ،28-8

برا    او کامل طر        ینمونه از فقط اما بود، ما همه کارها  قینجات انجام  ییانجام که
د    به و .       گرانیداد سالمت  بازگرداندن تنها شفا از او هدف نشان   یآموخت بلکه نبود،

اله   اصل .     یدادن م   آنچه تمام در او بود م    یخود انجام و از    یگفت خدا، از داد
م    قتیحق الهام عشق .یو گرفت 

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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. یب یسیع معنو   بود نفسان    تیخود از را ماتر    اتیاو و کرد خودخواه ستیالیجدا
  . ا     اما ساخت متنفر او از ع   تیمعنو نیرا که ب     یسیبود که ساخت قادر را مارانیرا

ب     را شر دهد، .رونیشفا کند       زنده را مردگان و کند

اوا   از . یکودک لیاو   " دنبالهرو   "    بود خود پدر کار و کسب مورد آنها   یهایدر با او
ز  .    یادیفاصله     .     . خدمت  خدا به او بود ماده آنها ارباب بود روح او استاد داشت

  .     . جسمان.     آنها بود خالص او محبت کردند سرو مامون آنها او   یکرد حواس بودند
معنو   شواهد زندگ    یدر و تقدس شهادت.    دیوشن یسالمت، برعکس آنها حواس

ماد    شواهد و ب  یدادند .یماریگناه، کردند      جذب را مرگ و
9.52 :19-28

غمگ"  بهتر"  نیمرد زندگ    نیبه وجود عدم فعل    یماد یوجه و شعور میعظ تیو
. یخدا ا      کرد درک را جانبه اساس   نهایهمه نکته شفا   یدو مس  ایذهن بود یحیعلم

 . باالتر       کرد مسلح عشق به را او توانا    ینیزم ندهینما نیکه از که انسان ییخدا،
اله   یبرا قدرت م  یانعکاس شاگردا   یصحبت به برا    ینبو نشکرد، فقط نه یگفت،

برا   بلکه ا: "    شهیهم یروزشان، من به که کارها  مانیهر م    ییآورد، انجام که یرا
ن   او . "  "زیدهم، ا    و داد خواهد ".اتیآ نیانجام آمد      خواهد مؤمنان دنبال به

10.40 :25-30

آسمان  اله   یپدر عشق و         یم جابیا ،یما، ما استاد از ها انسان همه که کند
بگ   الگو شخص   رندیرسوالنش صرفًا . تیو جا    نپرستند را که   یاو است تأسف
اله   عبادت ا  یعبارت معنا   نیتا به عموم  یحد جا  یعبادت روزانه  یبه اعمال

است.

11.41 :6-7

ن  با    زیما خود استاد ماد   دیمانند حس معنا  یاز کن   یمعنو یبه حرکت .میبودن

12.28 :15-24

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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شخص   منشأ، ع    تینه کار نه کل   یسیو طور . یبه ه   نشد جزئ  کی چیدرک از یاز
ماد    جهان او گ    یذات اندازه درست . یریرا حّت  پاک  ییپارسا ینکرد از   یو مانع او

بگو    نیا مردم که موال:         ندینشد بلزبوب و است ناپاک دوست و پرخور .یاو اوست 

ا   ادی به باش شا  ،یحیمس دیشه یداشته ها   یافتی ستهیاگر صندل یپا یکه
کن    باز را !یکاف یاستادت است 

13.55 :15-26

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 انسان      کوشدیخستهام که را مبارک روز آن
مس  همسا    حیعلم و بشناسد زمان      - هاشیرا بدارد دوست خودش مانند که یرا

اله        عشق شفابخش قدرت و خدا مطلق برا    یقدرت آنچه در انجام  یرا بشر
م    انجام و .   دهدیداده      . . شفا   ظهور زمان شد خواهد محقق ها وعده کند یدرک

.     یاله زم    تمام که هر و زمانهاست همه اله      ینیدر علم قربانگاه بر را یخود
مس     جام از اکنون شفا      یم حیبگذارد، قدرت و روح و او  یحیمس ینوشد به

. است   شده عطا

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 توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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 vشخصی 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

. شوند      خالص 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 

_____________________

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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


