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.2022، 25 یکشنبه ، دسامبر

یحیعلوم مس — موضوع

11، 10: 2لوقا  متن طالیی:

رای. زدهمی  همه مردم خواهد بود، مژده می که برایمی عظی من تو را به شادنک،ی ارای"نترس، ز
 خداوند است."حی شما متولد شد که همان مسی برایامروز در شهر داوود نجات دهنده ا

6-1: 11 اشعیاپاسخگو خواندن:

.دیی او خواهد روی هاشهی از ری خواهد آمد و شاخه ارونی بی الهی میسیو از ساقه 1

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

 نخواهد کرد و بریو او را در ترس خداوند دانا خواهد ساخت و بر حسب چشمان خود داور3
 خود مالمت نخواهد کرد.ی گوشهادنیحسب شن

 خواهد کرد وخی به انصاف توبنی فروتنان زمی خواهد کرد و برای را به عدالت داوررانیاما فق4
 را خواهد کشت.رانی خود شری را خواهد زد و با نفس لبهانی دهان خود زمیبا عصا

 کمربند افسار او خواهد بود.یو عدالت کمربند کمر او و وفادار5

 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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 جوان وری. و گوساله و شدی با بره ساکن خواهد شد و پلنگ با بزغاله خواهد خوابزیگرگ ن6
 خواهد کرد.ی کودک کوچک آنها را رهبرکیپروار با هم. و 

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

25-18: 1 یمت.2

 کرد،ی خواستگاروسفی با می که مادرش مری صورت بود: هنگامنی به احی مسیسیوالدت ع18
.افتندی با هم جمع شوند، او را صاحب فرزند روح القدس نکهیقبل از ا

می قرار دهد، تصمی او را نمونه عمومخواستی  عادل بود و نمی که مردوسفیسپس شوهرش 19
 کنار بگذارد.یگرفت او را پنهان

 فرشته خداوند در خواب بر او ظاهر شد ونکی کرد، ای فکر مزهای چنی که او به ایاما در حال20
 آنچه در اورای ز،یری را نزد خود بگمی پسر داوود، نترس که همسرت مری اوسف،ی یگفت: ا

آبستن شده است روح القدس

 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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 او قوم خود را ازرای خواند، زی خواهیسی خواهد آورد و تو نام او را عای به دنیو او پسر21
گناهانشان نجات خواهد داد.

 گفته شده بود محقق شود:ی انجام شد تا آنچه از جانب خداوند توسط نبنهایاکنون همه ا22

 خواهد آورد و نام او را امانوئل خواهند گذاشتای به دنی باکره باردار خواهد شد و پسرنک،یا23
 خدا با ماست.یکه به معنا

 که از خواب برخاسته بود، چنان کرد که فرشته خداوند به او دستور داده بود، ووسفیآنگاه 24
 خود گرفت:شیهمسرش را پ

.دی نامیسی آورد و او را عای پسر نخست زاده خود را به دننکهیو او را نشناخت تا ا25

23، 21( - ی )چه زمان19، 13-1: 2 یمت.3

نکی آمد، اای پادشاه به دنسیرودی در روزگار ههیهودی لحم تی در بیسی که عیو هنگام1
 آمدند.می از مشرق به اورشلیمانانیحک

 تامی و آمده امیدی ستاره او را در مشرق درایگفت: كجاست كجاست كجاست مولود پادشاه یهود؟ ز2
.میاو را بپرست

 با او.می مضطرب شد و تمام اورشلد،ی سخنان را شننی پادشاه اسیرودیچون ه3

 در کجا متولدحی قوم را گرد آورد، از آنان خواست که مسی سران کاهنان و علماعیو چون جم4
شود.

 نوشته است:نی چنی که نبرای زهودا،ی لحم تیو به او گفتند: در ب5

 از تورای ز،یستی ننی کوچکترهودای رانی امانی در مهودا،ی نی لحم، در سرزمتیو تو ب6
 حکومت خواهد کرد.لی خواهد آمد که بر قوم من اسرائیفرماندار

 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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 فرا خواند و از آنان پرس و جو کرد که ستاره در چهی را به طور پنهانمانی حکسیرودیآنگاه ه7
 ظاهر شده است.یساعت

د،یافتی. و چون او را دی کودک باشی و در جستجودی لحم فرستاد و گفت: بروتیو آنها را به ب8
 و او را بپرستم.میای بزی تا من ندیدوباره به من خبر ده

 آنها رفت تا آمد وشیشاپی از پدندی که در مشرق دی ستاره انکی رفتند. و ادند،یچون پادشاه را شن9
.ستادی که کودک بود اییبر جا

 شاد شدند.یادی زاری بسی با شاددند،ی که ستاره را دیهنگام10
و  افتادند و او را پرستش کردند.نی و به زمدندی دمیو چون به خانه آمدند، طفل را با مادرش مر11

 کردند. طال و کندر و مر.می به او تقدییای خود را گشودند، هدای هانهیچون گنج

 به کشور خودیگری باز نگردند، از راه دسیرودیو چون در خواب از خدا اخطار شد که نزد ه12
رفتند.

 و طفل وزی ظاهر شد و گفت: برخوسفی فرشته خداوند در خواب بر نکیو چون رفتند، ا13
 و به مصر فرار کن و آنجا باش تا من به تو خبر دهم. به دنبال کودک خردسالریمادرش را بگ

خواهد بود تا او را نابود کند.

 در مصر ظاهر شد.وسفی فرشته خداوند در خواب به نکی مرد، اسیرودی هیوقت . . .19

یای آنها مرده اند که جورای برو زلی اسرائنی و به سرزمری و طفل و مادرش را بگزیگفت: برخ 20
جان کودک بودند.

 آمد.لی اسرائنیپس برخاست و طفل و مادرش را گرفت و به سرزم21

 گفته شده محقق شود که او راای به نام ناصره ساکن شد تا آنچه توسط انبیو او آمد و در شهر23
 نامند.ی میناصر

40: 2لوقا .4
 خدا بر او بود.ضی شد و از حکمت پر شد و فیو کودک رشد کرد و در روح قو40

21-14: 4لوقا .5

 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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 بازگشت و آوازه او در سراسر منطقه منتشر شد.لی به قوت روح به جلیسیو ع14

.گرفتی  و از همه جالل مدادی  ممی تعلشانی ایسه هایو در کن15

 رفتسهی که در آنجا بزرگ شده بود، آمد و به رسم خود، در روز سبت به کنییو به ناصره، جا16
 خواندن برخاست.یو برا

 را که در آن نوشته شدهیی کردند. و چون کتاب را باز کرد، جامی را به او تسلی نبایو کتاب اشع17
.افتیبود، 

 بشارت دهم. او مرا فرستاد تارانی او مرا مسح کرده است تا به فقرایروح خداوند بر من است، ز18
 کنم، تایینای بیابی را بازانینای بخشم، و نابیی را رهارانیدل شکستگان را شفا دهم، اس

مجروحان را آزاد کنم.

 موعظه سال مقبول خداوند.یبرا19

 بودند بر اوسهی که در کنی چشمان همه کسانو  داد و نشست.ریو کتاب را بست و دوباره به وز20
دوخته شد.

 است.افتهی کتاب مقدس در گوش شما تحقق نیو شروع کرد به آنها گفت: امروز ا21

علم و بهداشت

؛(به )27-2، 1-12: 1.7

نی اولداری امروز سرشار از برکت است. چوپان بکنند،ی  مهی تکداری پاتینهای  که به بی کسانیبرا
 روز برخاسته از راه برسد. پسکی قبل از آن که درخشش کامل ند،ی بی صبح را مفی ضعیپرتوها

 دره کدی رسیی کرد و به جای حال، شب را طنی. با ادی درخشامبری به شبانان پدهیستاره رنگ پر
 بود، که راه نجات را ازدهی خوابقت،ی حقح،ی مسی بشری لحم، منادتی کودک ب،ی گهواره ایگمنام

 درخشد وی طلوع کند. بامداد می شب گمراهنکهی کرد تا ای تا شب ضاللت روشن میسی عحی مسقیطر

 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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 شدند و راهتی هدای ستاره روز علم الهنی از ایروی و پدنی به دمی درخشد. حکی میستاره راهنما هست
 را روشن کردند.ی ابدیهماهنگ

 او کامالًستمی گناه کشف کرد، سنی و همچنیماری را در درمان بقتی قدرت حقسندهی که نوی زماناز
 نکرده است.دای پی شده است و ناتوانشیآزما

2.108 :1-4 ،19-6

ی است؟ به گفته یکیزی که مخالف شهادت حواس فی - اعتقاددی از کجا به من رسی اعتقاد آسماننیا
 خدا بود که با کار مؤثر قدرت او به من داده شد".ضی فهی "هدنیسنت پل، ا

نی بودم، استادهی دره مرگ اهی ساری شدم و در زکی نزدی فانی هستی که ظاهراً به مرزهایهنگام
 وقتی حق،ی هستند، و زندگی در خدا، ذهن الهی آموختم: که همه موجودات واقعی را در علم الهقیحقا

،یماری ب،یماری - که خطا، گناه، بقتی حاضر؛ که متضاد حقشهی هستند. قدرتمند و همزیعشق همه چ
 حس کاذب، درنی کاذب، ذهن در ماده است. که ای حس مادنی شود - شهادت دروغی مدهیمرگ نام

 و درنامد،ی  به اصطالح ذهن آن را مهم منی که همدهدی  را تکامل می از ذهن فانی ذهنیباور، حالت
.بردی  منی روح را از بی حس واقعجهینت

 کند، افکارمی مدی را تولی و کنش بدن فانسمی و نام اشتباه، تمام ارگانی من، که ذهن خطاکار، فانکشف
 است وزی گزاره من منجر شد که ذهن همه چنی به کار انداخت و به اثبات ایدی جدیرا در کانال ها
 در علم ذهنی. عاملستی نشرویماده به عنوان پ

دهی ها ذهن و اتی است، که تنها واقعزی کند که ذهن همه چی آشکار می بحثرقابلی به طور غیحی مسعلم
 هستند.یاله

3.109 :22-27

دهی اکی که ی. هنگامدی به من رسی قدرت الهقی و ظاهراً از طرجی در فهم به تدرقتیمکاشفه حق
 مای: "براابدی ی مجدداً تحقق مای اشعی شود، کتاب مقدس نبوی منتقل منی به زمدی جدیروحان
 خواهد شد."دهی نامزی متولد شد ... و نام او شگفت انگیفرزند

23 )ظهور( - 16: 4.333

 روز است.انی پاای بدون آغاز سال حی را رقم زد، اما مستیحی قرن اول عصر مسی ناصریسیظهور ع
 - بازتاب،ی روحاندهی به عنوان اح،ی مست،یحیدر طول همه نسل ها، چه قبل و چه بعد از دوران مس

 آمده است.قتی حقح،ی مسرشی پذی همه آماده ها برای براضی از قدرت و فیخدا، - با مقدار

 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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 )به،(13-22: 5.141

 وی از درک اصل الهی داد که اثر شفابخشحی را توضقتی حقنی ایسی و گناهان، عمارانی بیدر شفا
 سلسله وچی اصل هنی ای. براکردی  میروی پکرد،ی  حکومت می جسمانیسی که بر عحیروح مس

 آن انسانشی جاودانه است. تنها کشتی وجود ندارد. تنها سر تاج آن، حاکمییسای انحصار کلچیه
 "پادشاهان و کاهنان خدا" هستند.ماندارانی کند که همه ای است. کتاب مقدس اعالم میومعن

 را درک نکرده اند.حی حکم مسنی ازی در آن زمان و اکنون نگانگانیب

6.52 :13-14

وړ "محروم و طرد شده از مردم" بود.د سنده،ی صلح در آی در مورد شاهزاده ای اشعیری تصویکلمه 
 کلمه وه.کیرافګ اهیسعی د هړ د راتلونکي شهزاده په اې" د سول،ی او رد شوی سپکاوخهڅ

7.55 :2-5

یحیرمسی غی امروز به اظهار نظرها،ی نامرئی است، از احساس مرده خدایشروی که در حال پیقرن
 برنی پردازد. اما ای دستور داده شده بود، محی مسیسی که توسط عیحی مسی شفادهیو استفاده از ا

 گذارد.ی نمری تأثری شکست ناپذی هاتیواقع

8.110 :17-24

 کتاب، علم و سالمت را آموخت. و نه زبان و نه قلمنی به من علم مندرج در ای قلم و زبان انسانچیه
ای دقت ی بانی توسط دانشجوای ی سطحی کتاب ممکن است توسط انتقادهانی تواند آن را براندازد. اینم

 نادرست قراررائه آن ممکن است به طور موقت مورد سوء استفاده و ای هادهی شود و افیبدخواه تحر
 داده شود و نشان داده شود.صی خواهد ماند تا تشخی باقشهی همی در آن براقتی. اما علم و حقردیگ

9.141 :28-3

 عادالنه توسطیندگی نمادی کنند. اجازه دهتی رعاتیحی ما عدالت را در مورد علم مسی منبرهادیبگذار
 اشغال شدهی مکتبیولوژیزی و فاتی ما که اکنون توسط الهیمطبوعات داشته باشد. در مؤسسات آموزش

ی برایمی قدی ها که نظامی کمتر از زمانی و گناه را در زمانیماری و بد،ی بدهیگاهیاست، به آن جا
 خواهد کرد.شه کنی شده اند، ریتسلط بر آنها طراح

 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 ،25دسامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
یحیعلوم مس – موضوع

10.147 :14-23

ی کتاب منی که با مطالعه ساده ادی ذهن است، هرگز باور نکنی جلد شامل علم کامل شفانیاگرچه ا
 شما را محکمی علمی قواعد شفاشی به مطالعه دارد و نماازی. کتاب ندی علم را جذب کنی کل معنادیتوان

 کهییه های فاسد نظریل های اثبات شما را باالتر از فسنی دهد. ای قرار متیحی علم مسی معنونهیدر زم
 بودن و به ظاهریافتنی دست نی معنوقی تا حقاسازدی  و شما را قادر مبردی  شده اند باال میمیقبالً قد

.دی بودن را درک کنکیتار

11.11 :9-21

 است که قبل از آن گناه وی از عمل به اصل الهی مانند زمان ناشزی اکنون نتیحی علم مسی جسمانیشفا
 و به همان اندازه کهیعی دهند و به طور طبی انسان از دست می خود را در آگاهتی واقعیماریب

 آثارنی شود. . اکنون، مانند آن زمان، ای مدی دهد ناپدی خود را به نور و گناه به اصالح می جایکیتار
 "خدا با ما" هستند -ای هستند. آنها نشانه عمانوئل یعی طباری بلکه بسستند،ی نیعیقدرتمند ماوراء طب

 شود و اکنون همانطور که قبالً وعدهی انسان وجود دارد و تکرار می در آگاهشهی که همی الهیریتأث
.دی آیداده شده بود، م

 ]احساس[،رانی اسی برایی موعظه رهایبرا
انینای نابی برایینای بیابی بازو
.می آنها را که کبود شده اند آزاد کنتا

12.565 :13-18

یانی او پای استاد ما داشت. اما "پادشاهینی زمی در زندگی سابقه مختصری معنودهی ادیجعل و تقل
 مطلق، سرانجام -،ی بر همه ملل و مردم - ضرورتی خدا، در نهادهی اح،ی مسراینخواهد داشت"، ز

 حکومت خواهد کرد.یبا علم اله

وظایف روزانه
توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

 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 9 2022 ،25دسامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
یحیعلوم مس- موضوع

"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.


