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ژوئن    ماه ، .2022، 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  7، 5-1: 147زبور پاسخگو

ستا  1 را برا    رایز دیکن شیخداوند که است ستا  یخدا یخوب .میکن شیخود
;  ندیخوشا رایز ستا  و .باستیز شیاست

اورشل 2 م   میخداوند بنا اسرائ     یرا شدگان رانده و م   لیکند جمع .یرا کند 
م     3 شفا را شکستهها دل زخمها  دهدی����او م  شانیو .بنددیرا

م    4 را ستارگان تعداد م.      دیگو یاو نامشان به را آنها .یهمه خواند 
5. است           نامحدود او عقل و است توانا و بزرگ ما پروردگار
شکرگزار   یبرا7 با . یخداوند خدا  ستا     یبخوان چنگ بر را .شیما کن 

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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خطبه   درس د

مقدس  کتاب
5-1: 103زبور .1

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 رحمت و محبت با را تو که یکند

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

.دیتجد شود 

7-1: 20پادشاهان  2.2

حزق   1 روزها آن ب    ایدر مرگ حد .  ماریتا اشع  و و      ینب یایبود آمد او نزد آموز بن
  : چن   خداوند گفت او . دیگویم نیبه ز:      کن مرتب را خود خواه  رایخانه یتو

نخواه    زنده و .یمرد شد 
رو 2 د    یسپس به را :واریخود گفت          و کرد دعا خداوند درگاه به و کرد

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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ا  یخواهشم 3 به    یکنم، اکنون به      اوریب ادیخداوند، تو حضور در چگونه که
دل   یراست با ن           یو تو نظر در که را آنچه و برداشتم گام انجام  کویکامل بود

حزق.   و گر   ایدادم شدت .هیبه کرد 
اشع    4 چون شد، واقع م   ایو صحن نازل      رونیب یانیبه او بر خداوند کالم رفت،

: گفت   و شد
حزق   5 به و :  ا،یبرگرد خدا     خداوند، بگو من قوم چن   یفرمانده داوود، نیپدرت

شن   یدعا د،یگویم را د   یاشکها دم،یتو را خواهم    نک،یا دم،یتو شفا را تو
خواه      تو سوم روز در .یداد،    . خداوند  خانه تا رفت

روزها  6 به .    یو ا      و تو و افزود خواهم سال پانزده دست    نیتو از را شهر
          . ام     بنده خاطر به و خود خاطر به من و داد خواهم نجات آشور پادشاه

ا   از .نیداوود کرد     خواهم دفاع شهر
اشع 7 : ایو انج  کیگفت  .    ریکلوخه رو  و گرفتند و او    یبردار و جوشگذاشتند

. شد  خوب

10، 6-3: 35 ایاشع.3
قو  فیضع یدستها3 زانوها  دیکن یرا کن    یو ثابت را .دیسست
4 : قو   بگو هراسان نترس  یبه آمد،     یخدا ن،یبب ،باش، خواهد انتقام با شما

.یحت          . داد    خواهد نجات را شما و آمد خواهد او جزا با خدا
ناب  5 چشمان گوشها     انینایآنگاه و شد خواهد گشوده انیناشنوا یگشوده

. شد  خواهد
پر      6 خواهد گوزن مانند لنگ مرد ز       دیآنگاه خواند، خواهد آواز الل زبان در رایو

ب     ابانیب در نهرها و .ابانیآبها آمد   خواهد
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فد 10 شاد      یهشدههایو و سرودها با بازگشته، به    یجاودان یخداوند خود سر بر
. ونیصه شاد   آمد شاد  یخواهند خواهند      افتیخواهند  یو فرار آه و اندوه و

کرد.

( - 46: 4 وحنای.4 53آنجا )

نج...  46 ا  بیمرد ب      یزاده کفرناحوم در پسرش که .ماریبود بود 
شن 47 ع  دیچون جل  هودایاز  یسیکه او        لیبه از و رفت او نزد است، آمده

آ     فرود که کرد ز      دیالتماس دهد، شفا را پسرش .رایو بود     مرگ آستانه در
ع 48 :  یسیآنگاه ا    مگر گفت او نب    اتیآ نکهیبه را معجزات دینخواه مانیا د،ینیو

آورد.
49  : پ     آقا، گفت او به بزرگوار بم    شیآن فرزندم آنکه .ایب نییپا رد،یاز
.        یسیع50  : کالم    به مرد آن و است زنده پسرت برو گفت او ع  یبه او  یسیکه به

ا   بود .مانیگفته رفت    و آورد
پا   51 حال در :نییو گفتند            او به و کردند مالقات را او خادمانش بود، آمدن

. است   زنده پسرت
ساعت       52 چه که کرد سؤال آنها از :یسپس     . گفتند     او به و کرد اصالح به شروع

.روزید کرد         رها را او تب هفتم ساعت در
ساعت      53 همان در که دانست پدر ع   یپس که :  یسیاست زنده    پسرت گفت او به

ا        اش خانه تمام و خود و .مانیاست آوردند 

17-14: 8 یمت.5

ع  14 چون د        یسیو را زنش مادر آمد، پطرس خانه کش   دیبه دراز و  دهیکه بود
. داشت  تب

خدمت                  15 آنها به و برخاست او و کرد رها را او تب و لمسکرد را او دست و
کرد.
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رس   16 فرا غروب ش  یاریبس د،یچون با         نیاطیاز را ارواح او و آوردند او نزد را
ب   خود ب    رونیکالم همه و .مارانیکرد داد    شفا را

اشع   17 توسط آنچه تحقق     ینب ایتا بود، شده م  ابدیگفته نفس: دیگویکه
ب     یهایناتوان و گرفت را .یهایماریما کرد     آشکار را ما

31: 13 وحنای.6
ب  31 ع  رونیپسچون :     یسیرفت، جالل  انسان پسر اکنون و  افتهیگفت است

جالل     او در .افتهیخدا است 

17-15، 13، 12: 14 وحنای.7

م    12 شما به همانا ا     م،یگو یهمانا، من به که کارها  مانیهر من   ییآورد، که را
م  ن   یانجام او .  زیدهم، کارها    و داد خواهد ا   یانجام از انجام نهایبزرگتر

 . ز  داد م   رایخواهد پدرم .ینزد روم 
بخواه      13 من نام به چه هر جالل         د،یو پسر در پدر تا داد خواهم .ابدیانجام

دار   15 دوست مرا دار    د،یاگر نگاه مرا .دیاحکام
تسل         16 او و کرد خواهم دعا پدر از من د  یو تا      یگریدهنده تا داد خواهد شما به

. بماند    شما با ابد
حق  یحت17 نم;   قتیروح جهان بپذ    یکه را او نم   رایز رد،یتواند را و ندیب یاو

.     ینم م  را او شما اما شما        رایز. دیشناس یشناسد در و است ساکن شما با او
. بود  خواهد

:( 3-1: 10مکاشفه .8 ( ، 11-8به

فرشته  1 د  یگرید رومندین یو ابر  دمیرا و     دهیپوش یکه شد نازل آسمان از
خورش        یکمان نیرنگ مانند صورتش و بود او سر پاها  دیبر ستون  شیو مانند
.یها بود   آتش
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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 مثل    دهانم در و خوردم و آوردم

ش  هم   نیریعسل و .نیبود شد      تلخ شکمم خوردم که
با      11 تو گفت، من به او و         دیو زبانها و قومها و اقوام حضور در دوباره

بس  کن  اریپادشاهان .ینبّوت

بهداشت   و علم
1.11 :9-21

مس  یجسمان یشفا ن  تیحیعلم ناش   زیاکنون زمان اله     یمانند اصل به عمل یاز
ب        و گناه آن از قبل که آگاه    تیواقع یماریاست در را م    یخود دست از یانسان

طب     طور به و تار      یعیدهند که اندازه همان به به       یجا یکیو گناه و نور به را خود
م  ناپد  یاصالح . .     یم دیدهد ا  زمان، آن مانند اکنون، ماوراء   نیشود قدرتمند آثار
بس  ستند،ین یعیطب .    یعیطب اریبلکه عمانوئل  نشانه آنها "ایهستند ما "   با خدا

تأث -  هم  یاله یریهستند آگاه  شهیکه م      یدر تکرار و دارد وجود و  یانسان شود
م         بود، شده داده وعده قبالً که همانطور .دیآ یاکنون

رها  یبرا [رانیاس یبرا ییموعظه [ ، احساس
انینایناب یبرا یینایب یابیباز و
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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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کن        تا آزاد اند شده کبود که را .میآنها
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،یثابت

ال  .نیچن زین شعیو کردند 

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

عت      یس; یباستان عهد در مختلف قرائت س  ق،یهزار عهد    صدیو در قرائت هزار
م  قیحقا نیا - د،یجد چگونه    ینشان که فان  کیدهد سوابق  یمادو  یحس به
حد         یاله تا خاصخود رنگ با است، شده تار     یربوده را شده الهام کیصفحات
.    یم م  نه اشتباهات اما اله   یکند علم پ      یتوانست از که را مقدس تا شیدایکتاب

د  ع       یم دهیمکاشفه تظاهرات نه کند، مبهم کامالً نه      یسیشود و کند دار خدشه را
پ   ایانب یشفا که سنگ   "ینیب شیرا بودند " یکرده به       کردند رد را آن سازندگان که

تبد"   سنگ ."لیسر  . گوشه  شود
3.107 :1-6

سال   مس   1866در علم من کشف    قتیحق ،یزندگ یاله نیقوان ای حی، را عشق و
مس        علم را خود کشف نام و .    یحیکردم سال  طول در خداوند انیگذاشتم

مهربان  یمتماد برا  یبا نها  نیا رشیپذ یمرا اله   ییمکاشفه مطلق یشفا یاصل
علم  .یروان بود    کرده آماده

4.109 :11-15 ،16-22

ا             حل راه دنبال به خود، کشف از پس سال سه مدت شفا  نیبه بودم،  یمشکل ذهن
چ       و کردم جستجو را مقدس دور     یگرید یزهایکتاب جامعه از نکردم، یمطالعه

انرژ     و وقت و صرفکشف     یکردم، را ...   کیخود همه    اصل من کردم مثبت قانون
م  زیچ .    یرا برا  ذهن کنشهماهنگ ا    یدانستم و بودن، شفا   یخدا در معالجه ین
ا  یبدو یحیمس ا    مانیتوسط نشاطبخش و .   جادیمقدس با  من اما ا  دیشد نیعلم

طر      از و بدانم را اله    ،یوح قیشفا برهان و نتا  یعقل .جیبه برسم   مطلق
5.558 :1-8
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م         خود مکاشفه کتاب دهم فصل در جان :سدینو یسنت

فرشته   د  یگرید رومندین یو ابر  دمیرا و     دهیپوش یکه شد نازل آسمان از
خورش        یکمان نیرنگ مانند صورتش و بود او سر پاها  دیبر ستون  شیو مانند
.یها بود   آتش

6.559 :1-23

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  هماهنگ  ییشود :یم ادیفر یاز زند 
بگ"     را کوچک کتاب بگ...   ریبرو را م       ریآن تلخ را تو شکم بخور، در   یو اما کند،

." 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 راست.  دیدر اول   یبه در هنگام   نیریطعمشش  نیکه بود، یخواهد

       . م     تلخ را آن هضم اگر اما دهد شفا را شما حق  ،یابییکه .قتیبر نزن   غر

7.150 :4-17

شفابخشحق    قدرت بهعنوان   یشگاهینما یبهجا قتیامروزه علم کیخارقالعاده،
ابد   و م     یماندگار داده نشان گسترده انج.     شودیبهطور دوباره ظهور آن لیظهور
رو"   بر ن   نیزم یسالم حسن . تیو  " ا    است مردم به که   نینسبت همانطور آمدن،

برا     بود، داده وعده عنوا    یاستاد به آن ب  یدائم تیمعاف کی ناستقرار مردم نیدر
مس.     علم رسالت اما نما      یحیاست زمان مانند حاضر، حال اساسًا  یقبل شیدر آن،

شگفت.       ستین یجسمان یشفا و نشانهها زمان، آن مانند شفا  ییهایاکنون، یدر
م   یجسمان یهایماریب یکیزیمتاف وجود ا.  ندیآیبه برا   نیاما فقط ینشانهها

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



9
صفحه

ژوئن    ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،26ماه
مس - موضوع یحیعلوم

اله    منشأ دادن برا   - ینشان است، مس  یعال تیمأمور تیواقع دییتأ یآن حیقدرت
.یبرا جهان    گناهان برداشتن

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

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

     . زم  تمام که هر و زمانهاست اله      ینیهمه علم قربانگاه بر را بگذارد، یخود
مس    جام از شفا      یم حیاکنون قدرت و روح و شده    یحیمس ینوشد عطا او به

است.

:"به يوحنا    سنت د  یتسل قول شما         یگریدهنده با ابد تا تا داد خواهد شما به
اله    یتسل نیا بماند." علم را .یم یدهنده دانم 

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 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 ،
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اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
کلیسای             اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید uشخصی 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

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 

_____________________
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