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فور   ، .2022،  27 هییکشنبه

یسیع حیمس — موضوع

: طالیی  58: 8 وحنای متن

راست"  م     ،یبه شما به من ا   م،یگو یهمانا از ." -میابراه نکهیقبل هستم    من باشد،
یسیع حیمس

: خواندن  17، 16، 14-11، 5، 4، 1: 1 وحنایپاسخگو

1. بود             خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا در
زندگ  4 او .  یدر زندگ  و .یبود بود    انسانها نور
تار    5 در نور .  یم یکیو تار  و .یکیدرخشد نکرد     درک را آن
نپذ        11 را او خود و آمد خود نزد .رفتیاو

پذ     12 را او که هر حت         رفت،یاما شوند، خدا پسران تا داد قدرت آنها به یبه
ا     یکسان او نام به .مانیکه دارند 

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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13. شدند                  متولد خدا از بلکه انسان، اراده از نه و جسم اراده از نه خون، از نه که
م      14 در و شد جسم کالم د    )     انیو را او جالل ما و شد ساکن جالل م،یدیما

(   گانهی ف   از سرشار پدر حق  ضیزاده .قتیو

ف       16 و او کمال از ما همه ف   ضیو مقابل .میکرد افتیدر ضیدر
موس  عتیشر رایز17 ف    یتوسط اما شد، حق  ضیعطا ع  قتیو یسیتوسط

.حیمس راغل   شد .ینازل

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
(1به ) 7، 6: 9 ایاشع.1

فرزند  یبرا رایز6 دن  یما پسر   ایبه و دوش        یآمد بر حکومت و شد داده ما به
شگفتانگ       او نام و بود خواهد خدا  ز،یاو جاودان   یمشاور، پدر ،یتوانا،

. شد     خواهد خوانده صلح شاهزاده
پا     شیافزا7 او صلح و و        یانیحکومت داوود، تخت و تاج بر داشت، نخواهد

پادشاه  برا  یبر بخش  یاو، عدالت         دنینظم و قضاوت با آن استقرار و آن، به
ا  .نیاز ابد    تا پس

(نیا )21، 19-16،( 1به ) 1: 4لوقا .2
ع 1 بازگشت،       یسیو اردن از القدس روح از پر

جا   16 ناصره، به روز             ییو در خود، رسم به و آمد بود، شده بزرگ آنجا در که
کن   به برا   سهیسبت و .یرفت برخاست   خواندن

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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اشع  17 کتاب تسل    ینب ایو او به .       میرا جا  کرد، باز را کتاب چون و که  ییکردند را
بود،      شده نوشته آن .افتیدر

ز     18 است، من بر خداوند انج         رایروح فقرا به تا است کرده مسح مرا را لیاو
          . اس  تا دهم، شفا را شکستهدالن تا فرستاد مرا او دهم رها  رانیبشارت ییرا

ناب   و باز  انینایبخشم، .یینایب یابیرا کنم       آزاد را مجروحان تا کنم،
.یبرا19 خداوند     مقبول سال موعظه
ا  نیا21 تحقق       نیروز شما گوش در مقدس .افتهیکتاب است 

32-27: 5لوقا .3

ا  27 از ب  نیپس باجگ   رونیامور و الو   رىیرفت نام د  یبه رس    دیرا سر بر دیکه
    : ب       من دنبال به گفت او به و بود نشسته .ایگمرک

28. رفت           او دنبال به و برخاست کرد، رها را همه و
الو 29 برا    یو خود خانه ع  یدر جمع    یبزرگ دیاو و کرد باجگ  یبرپا و رانیاز

م   گرانید آنها .یبا نشستند 
علما 30 فر  نید یاما :  شانیا انیسیو با       چرا گفتند کرده، زمزمه او شاگردان بر

م   رانیباجگ گناهکاران م  دیخور یو د؟ینوش یو
:     یسیع31 ن      هستند سالم که آنها گفت آنها به پاسخ . یازیدر اما    ندارند پزشک به

ب   که .ماریآنها هستند 
ن 32 ن  امدمیمن .کانیتا کنم           دعوت توبه به را گناهکاران بلکه کنم، دعوت را

( 18: 9 یمت.4 ( ، ( 30-28،( ، 2به ) 27، 25-23، 19آنجا  ( ، ؛ 35به

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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: »    یحاکم… 18 است،         مرده اکنون هم دخترم گفت و کرد پرستش را او و آمد
ب  .ایاما شود          زنده تا بگذار او بر را دستت و

ع 19 پ     یسیو او از و ن    یرویبرخاست شاگردانش و .نیچن زیکرد کردند 
هنگام 23 ع  یو د          یسیکه را مردم و منکرها و آمد حاکم خانه و   دیبه سر که

م  کنند، یصدا
24  : ده    جا گفت آنها به خواب   زیکن رایز دیاو بلکه .     دهینمرده، به  را او آنها و است

م  .دندیخند یتمسخر

ب    25 را مردم چون کن          رونیاما و گرفت را او دست و شد داخل زیآوردند،
برخاست.

ع  27 چون ناب      یسیو مرد دو رفت، آنجا .نایاز رفتند     او دنبال به
ناب      28 مردان آمد، خانه به چون ع     نایو و آمدند او : »یسینزد آ    گفت آنها ایبه

م  م   دیکن یباور من ا  یکه : نیتوانم بله،         گفتند او به آنها دهم؟ انجام را کار
خداوند.

29   : ا        حسب بر گفت و کرد لمس را آنها چشمان .مانیسپس باشد   شما
30. شد    باز چشمانشان و
ع 35 م      یسیو روستاها و شهرها تمام کن    یدر در و تعل  یها سهیگشت یم میآنها

انج   و م    لیداد موعظه را ب    یملکوت هر و ب   یماریکرد هر م   یماریو در انیرا
م   شفا .یمردم داد 

6-2: 11 یمت.5
کارها   وحنایچون 2 زندان شن  حیمس یدر را      د،یرا خود شاگردان از تن دو

فرستاد.

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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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 موعظه   لیو فقرا به

.شودیم

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

( 28: 9لوقا .6 فقط ) ( - 28 ، و 36او )
و...   28 پطرس برا    عقوبیو  وحنایو و گرفت کوه   یرا به .یدعا رفت 
م   29 دعا چون سف         یو لباسش و شد دگرگون اش چهره حالت و دیکرد،

. بود  درخشان
ا 30 موس    نکیو که مرد ال  یدو .اسیو کردند      صحبت او با بودند
با           یکس31 که خود مرگ از و شد ظاهر جالل در اورشل  دیکه دهد  میدر انجام

. کرد  صحبت
کسان   32 و پطرس غمگ       یاّما خواب از بودند او با ب    نیکه چون و داریبودند

مرد       دو آن و او جالل ا     یشدند او با که د  ستادهیرا .دندیبودند

م     33 دور او از چون ع   شدند،یو به :  یسیپطرس برا  استاد، خوب  یگفت ما
ا   که خ  دییایب. میباش نجایاست و   یبرا یکی. میبساز مهیسه یبرا یکیتو

نم  اسیال یبرا یکیو  یموس .یکه گفت    چه دانست
حال 34 چن   یدر او ابر  یم نیکه سا     یگفت، آنها بر و ابر     هیآمد وارد چون و افکند

ترس  .دندیشدند

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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صدا 35 : ییو ا      گفت که آمد ابر بشنو       نیاز را او است، من محبوب .دیپسر
پا    36 به صدا چون .      افتیتنها  یسیع د،یرس انیو داشتند  نگه بسته را آن و شد

ه      به روزها آن در چ   چیو از د  ییزهایکس .دهیکه نگفتند   بودند

( 16 : 28 یمت.7 ( ، 20-18را

جل   ازدهی… 16 به کوه   لیشاگرد به ع  یرفتند، تع   یسیکه را .نییآنها بود   کرده
ع 18 :      یسیو زم         و آسمان در قدرت تمام گفت و کرد صحبت آنها با و به نیآمد

. است    شده داده من
برو 19 تعل     دیپس را امتها همه روح          دیده میو و پسر و پدر نام به را آنها و

تعم  .دیده دیالقدس
تعل  20 آنها رعا           دیده میبه ام کرده امر شما به که را آنچه همه و  تیکه کنند

هم  نکیا پا  شهیمن . انیتا آم     هستم شما با نیجهان

بهداشت   و علم
1.7 :1-12

ب   یکسان یبرا بر .یم هیتک داریپا تینها یکه است       برکت از سرشار امروز کنند،
ب  م     یپرتوها نیاول داریچوپان را صبح نور درخشش     ند،یب یکم که آن از قبل

.    کیکامل  پر    رنگ ستاره پس شود طلوع پ   دهیروز شبانان ا.  دیدرخش امبریبه نیبا
ط    را شب جا    یحال، به و گمنا   دیرس ییکرد در ب   یمکه نوزاد لحم، تیگهواره،

طر       دهیخواب قت،یحق ح،یمس یبشر یمناد از را نجات راه که حیمس قیبود،
م     یسیع روشن ضاللت شب ا  کردیتا گمراه  نکهیتا .  یشب م   بامداد کند یطلوع

هست     راهنما ستاره و . یم یدرخشد حک  د  مانیدرخشد پ  دنیبه ا  یرویو نیاز
اله    علم روز هماهنگ    تیهدا یستاره راه و .یابد یشدند کردند    روشن را

25-23، 22-19، 16( - حیمس )15: 2.482
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"  حیمس حق " و ب       یقتیراه از را خطاها همه که . … یم نیاست ع  نیباالتر یسیبرد
انسان  .   یمفهوم مس     از او بود کامل انسان در  یاله دهیا یعنی ح،یمس ح،یاز خدا

جدا    جسم از . …  ریناپذ ییخارج ا  فرشتگان حک     نیبود به را دوگانه مانیظهور
طر        میقد از را آن فرشتگان و کردند، عصر      یا قیاعالم هر در گرسنه قلب با یمان،

م  .یزمزمه کنند 
26( - یسیع )23: 3.332

.          کیپسر  یسیع ب   زبان به را خدا کالم تا شد منصوب او بود در  اوردیباکره و
ا      گونه به ها انسان انسان  یبرابر م     تیاز آنها که شود همچن   یظاهر و نیتوانند

. کنند  درک

4.26 :14-18

ع    یزندگ ،یاله قتیحق به عشق ب   یسیو گناه، .یماریبر داد     قدرت مرگ و
ا  تیمأمور آسمان    نیاو علم که چ        یبود خدا کند ثابت تا کند آشکار برا  ستیرا یو

م   چه .یانسان کند 
5.146 :26-30

حق   نیا شفابخش ا   شتریپ اریبس دیبا قتیقدرت دوره ع   یاز که آن  یسیباشد در
.   "یم یزندگ قد  اندازه به .   امیاال میکرد زندگ"   تمام در است یم یزندگ یکهن

م       گسترش فضا تمام در و .ابدی یکند

6.333 :16 - ) ( - 32، 31ظهور ) 9توسط )

ع  مس    یناصر یسیظهور عصر اول مس     تیحیقرن اما زد، رقم آغاز  حیرا بدون
.           انیپا ایسال  مس   دوران از بعد چه و قبل چه نسلها، تمام در است ت،یحیروز

ا   ح،یمس عنوان مقدار -   -  ،یروحان دهیبه با خدا، ف   یبازتاب و یبرا ضیقدرت
برا   آمادهها . قتیحق ح،یمس رشیپذ یهمه ابرا   است یموس عقوب،ی م،یهآمده

انب  مس  یباشکوه ینماها ایو ا  دندید حیمس ای حیاز ذات   نندگانیب نیکه در را
تعم   ،یاله عشق . دیجوهر تصو  هم   حیمس ای ده،یا ،یاله ریداد و از شهیبود،

اله  جدا  ،یاصل . ریناپذ ییخدا، ع   بود ا  یسیخواهد هو  نیبه تیوحدت
چن  یروحان : "  نیخود ا   از قبل کرد ابراه یاشاره ." " مینکه و    من هستم من باشد،

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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."     میهست یکیپدرم  هو" "      همه شامل واحد روح است بزرگتر من از من تیپدر
م  .یها شود 

ا  یسیع منظور ا   نیاز نه ع   نیسخنان، که یابد ایبود  یابد یانسان یسیبود
ا   بلکه ا   نیاست، که بنابرا     نیچن حیمس ای یاله دهیبود و هست و از نیبوده

.  میابراه ا   نه است پدر   یجسمان یسیع نکهیگذشته ا   یکیبا بلکه دهیبود،
ک       شهیهم یبرا ح،یمس ،یروحان است، ساکن خدا پدر، آغوش آسمان   هدر آن از

زم  م   نیو روشن .  یرا ا  نه بلکه        نکهیکند است، خداست، که روح، از بزرگتر پدر
ب   و ع   تینها یبزرگتر از زندگ   یجسمان یسیبزرگتر که کوتاه  ینیزم یاست او

بود.

7.30 :19-25

فرد    آرمان عنوان خطا   یسیع حیمس قت،یحق یبه تا گناهان،    یآمد همه و خاخام
حق        -   یماریب راه تا کند سرزنش را ها مرگ و زندگ  قتیها . یو ا    دهد نشان نیرا

زندگ    سراسر در ب      یسیع ینیزم یآرمان تفاوت و شد داده و   نینشان روح فرزندان
ماد  .قتیحق ،یحس داد      نشان را خطا و
8.259 :6- ) 14در )

مس  یاله تیماه بهتر  یسیع حیدر ب  نیبه واقع    انیوجه انعکاس که خدا تریشد،
زندگ      و افکند انسانها بر الگوها      شانیرا که آنچه از باالتر فشانیضع یفکر یرا

م  افکار   - دادیاجازه برد، ب      یباال سقوطکرده، بهعنوان را انسان و  مار،یکه گناهکار
معرف    مرگ حال هست  یحیمس رکد. کردندیم یدر شفا  یعلم یاز شامل یاله یو

ا   کی و خدا  - دهیاصل مبنا     -   یکامل، عنوان به کامل انسان و اثبات   یکامل و فکر
است.

9.230 :4- ) 10در )

ا  یداریب جاودانگ        ای ،یفان یایرو نیاز و تقدس سالمت، به را ما خواهد یتوهم،
ا.  ابد  یداریب نیآورد پ   حیمس یآمدن ظهور از    قت،یحق شرفتهیاست، را خطا که

ب   یم نیب و م   مارانیبرد شفا . یرا ا  طر    یرستگار نیدهد از که اصل  قیاست خدا،
ع     ،یاله توسط که همانطور .یسیعشق، است     شده داده نشان

10.27 :1-9

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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پ  دیتعم ییحیبه  یسیع مس       یامیدهنده آمدن اثبات آن هدف که حیفرستاد،
: "       شیب د    را آنچه و برو خود راه به بود حد شن  یدهایاز بگو، وحنایبه  یدیو

م   چگونه م   نند،یبیکوران راه م   یجذام روند،یلنگها پاک شوند، یها
م    یم انیناشنوا زنده مردگان انج    یشنوند، فقرا به یم وعظهم لیشوند،

د."    عبارت به اله    دییبگو وحنایبه:  گریشود قدرت تظاهرات او  ست،یچ یکه و
مس         کار در خداوند که شد خواهد متوجه .ییحایفورًا است   قدرت

11.25 :22-26

ب          و گناه بر را خود کنترل اگرچه بزرگ، ه    یماریمعلم به داد، د  چینشان گرانیوجه
دال    ارائه از برا  لیرا .  یتقوا یالزم برا    او نکرد رها تا    ییراهنما یخود کرد تالش آنها

ا  اله         نیآنها اصل و دهند نشان او مانند را .یقدرت کنند     درک را آن
12.28 :4-8

شاگرد   استاد حقا   ینم یاگر و تعل  یاله یبیغ قیگرفت صل   ینم میرا به بیداد،
.  ینم دهیکش برا  عزم حق        یشد جفاگر ماده، چنگال در روح داشتن و قتینگه

. است  عشق
20( - ینامرئ )10: 13.334

شخص    یبرا ینامرئ حیمس حواس اصطالح حال    یبه در بود، که ینامحسوس
عنوان   یسیع جسمان  کیبه . یوجود ا   شد غ  تیشخص نیظاهر و بیدوگانه

ماد  یروحان ،یمرئ ع  یابد حیمس ،یو م     یجسمان یسیو ظاهر جسم در یکه
ادامه      استاد عروج تا انسان   یزمان افت،یشود، مفهوم یسیع ای یماد ،یکه

حال   دیناپد در روحان   یشد، خود ابد   ح،یمس ای ،یکه نظم اله  یدر به یعلم
م    ادامه خود م      یوجود را جهان گناهان و مس    یدهد که همانطور حیبرد،

حت    شهیهم است، داده ا   یانجام از فان   یانسان یسیع نکهیقبل چشمان یدر
.ابدیتجسم 

14.565 :13-18

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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تقل   و مختصر  یمعنو دهیا دیجعل زندگ  یسابقه . ینیزم یدر اما    داشت ما استاد
پا  یپادشاه" " یانیاو ز   ، داشت ملل     دهیا ح،یمس راینخواهد همه بر سرانجام خدا،

ضرور  -  مردم اله   -   ،یو علم با سرانجام .یمطلق، کرد    خواهد حکومت

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 nشخصی 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 

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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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


