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15: 29 اشعیا متن طالیی:

یکی خود را از خداوند پنهان کنند، و اعمالشان در تارحتی تا نصخواهندی  که در اعماق می بر آنانی"وا
 شناسد؟"ی ما را می و چه کسند؟یبی  ما را می: چه کسندیگوی است، و م

15، 13-8: 30 اشعیاپاسخگو خواندن:

 ، تادی کنادداشتی کتاب کی و آن را در دیسی جدول بنوکی ، آن را قبل از آنها در دیحاال برو8
 باشد:شهی و همشهی همیزمان آن برا

 شنوندی است که قانون خداوند را نمی قوم سرکش ، فرزندان دروغگو ، کودکانکی نی انکهیا9

 ،دی کنییشگوی درست پیزهای ما چی ، نه براامبرانی پی ؛ و برادینی ، ببندی گوی منندگانیکه به ب10
:دی کنییشگوی پی هابی ، فردی صاف صحبت کنیزهایبا ما چ

 از قبل از مالی و باعث شود که مقدس اسرائدی خارج شوری ، از مسدیشما را از راه خارج کن11
متوقف شود.

 ، و بهدی کنی مری کلمه را تحقنی شما ارای ، زدی گوی ملی مقدس اسرائبی ترتنی رو به انیاز ا12
:دی و در آن بماندی کنیظلم و ستم و انحراف اعتماد م

 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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 بلند ، کهواری دکی شما به عنوان نقض آماده سقوط ، ورم در ی برای حسی بنی انیبنابرا13
 دهد ، خواهد بود.ی لحظه رخ مکیشکستن آن ناگهان در 

 نجاتدی ؛ در بازگشت و استراحت بالی ، مقدس اسرائدی گوی خداوند خداوند مبی ترتنی به ارایز15
. در سکوت و اعتماد به نفس قدرت شما خواهد بود.ابدی

د درس خطبه

کتاب مقدس

30: 21امثال .1

 خداوند وجود ندارد.هی علی حکمت و تفاهم و مشاوره اچیه30

19 :1 انی قرن2.1

چی نوشته شده است ، من خرد خردمندانه ها را نابود خواهم کرد و درک محتاطانه را به هرایز1
 بخشد.یوجه نم

 )به(1:1 اینهم.3
.ای پسر هاچالایسخنان نهم1

10را(،   )و8، 5-1: 2نهمیا .4

 شراب را برداشتم و به پادشاهو:  او بودشی شاه، شراب پری اردشستمی در سال بسان،یو در ماه ن1
 قبالً از حضور او ناراحت نشده بودم.حاال دادم.

 جز غم ویزی چنی ا؟یستی نضی است، چون مرنیپس پادشاه به من گفت: چرا چهره تو غمگ2
دم،ی ترسیلی. بعد خستی نیاندوه قلب

 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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مکان  شهر،ی نباشد، وقتنیچرا چهره ام غمگ: و به پادشاه گفت: بگذار پادشاه تا ابد زنده بماند3
 آن در آتش سوخته است؟ی است و دروازه هارانی پدرانم ویمقبره ها

 بهشت دعا کردم.ی پس با خدا؟ی خواهی میزی چه چیآنگاه پادشاه به من گفت: برا4

 مرا بهافت،ی ضی است، و اگر غالم تو در نظر تو فدهیو به پادشاه گفتم: اگر پادشاه را پسند5
 پدرانم بفرست تا آن را بسازم.ی به شهر مقبره هاهودا،ی

 من بر من.ی خداکیو پادشاه به من عطا کرد، مطابق با دست ن8

ی آمد تا رفاه بنی که مردنی از ادند،ی را شننی ای خادم عمونای و طوبیچون سنبالط حورون10
 شدند.نی اندوهگاری را بخواهد، بسلیاسرائ

17، 9-6: 4نهمیا .5

 مردم در فکر کاررای تا نصف آن به هم متصل شد، زواری. و تمام دمی را ساختواری ما دنیبنابرا6
بودند.

یوارهای که ددمیشن انی و اشدودانی و عربها و عمونای سنبالت و طوبی شد که وقتنیاما چن7
 شدند،نی خشمگاری نقض ها متوقف شدند، پس آنها بسنکهی او  ساخته شده است،میاورشل

 بجنگند و مانع آن شوند.می و با اورشلندیایو همه با هم توطئه کردند تا ب8

.می دادی و به خاطر آنها شب و روز بر ضد آنها نگهبانمی خود دعا کردی وجود، ما به خدانیبا ا9

 هرکس باآمدند،ی  که فرود می با کساندند،یکشی  بار می و بارهاکردندی  بنا مواریآنها که بر د17
 در دست داشت.ی اسلحه اگری با دست دو کرد،ی  از دستان خود کار میکی

16، 15، 12-10، 8(، ای )ب7، 6-2(، 1  )به1: 6نهمیا .6

 را ساختهواری که من ددندی دشمنان ما شنهی بقو  گشم عرب،و ا،یحال واقع شد که سنبالت و طوب1
 نمانده است.ی در آن باقی خللچی که هنی او ام،

 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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 دشت اونو با هم مالقاتی از روستاهایکی در ا،یب آن سنبالط و گشم نزد من فرستادند و گفتند:2
 کنند.طنتی. اما آنها فکر کردند که با من شمیکن

 توانمی که نمی طوربه  دهم،ی انجام می فرستادم که من کار بزرگشانی را نزد ایو فرستادگان3
م؟ی آی شما مشی کنم و پی که من آن را ترک می حالدر  کار متوقف شود،دی: چرا بامیای بنییپا

 نوع نزد من فرستادند. و من به همان صورت به آنها پاسخنی حال آنها چهار بار پس از انیبا ا 4
دادم.

 سرگشاده نزد من فرستاد.ی بار با نامه انی پنجمیسپس خدمتکار خود سنبالط را برا5

ی مانیهودی که تو و دی گوی بتها گزارش شده است و گشمو مانیدر آن نوشته شده است که در م6
 سخنان پادشاه آنهانی تا بر اساس ایکنی  را بنا مواری دلی دلنی همبه :دی کنانی که عصدیشیاند
.یشو

.می و با هم مشورت کندییایپس اکنون ب7

 اما تو آن ها را از دلشود،ی  انجام نمییگوی  که تو می کارنیآنگاه نزد او فرستادم و گفتم: »چن 8
.یکنی خود وانمود م

 بادییایب . و او گفت،دمی که در بسته بود، رسل،ی پسر مهتابئا،ی پسر دالا،یپس از آن، به خانه شمع10
 آنها خواهند آمد تا تو رارای زمی معبد را ببندی درهاو م،یهم در خانه خدا، در معبد مالقات کن

 در شب خواهند آمد تا تو را بکشند.،یآر :بکشند

 آنجاست که چون من هستم به معبد برود تا جانی فرار کند؟ و چه کسدی بای مردنی چنایو گفتم: آ11
 شوم.یخود را نجات دهد؟ من داخل نم

ای طوبرای کرد، زانی من بهی نبوت را علنیو من متوجه شدم که خدا او را نفرستاده است. اما او ا12
 کرده بودند.ریو سنبالط او را اج

.دی رسانی در پنجاه و دو روز به پالولی و پنجم ماه استی در روز بواریپس د 15

 رازهای چنی اطراف ما ای امتهای و تمامدندی را شننی دشمنان ما اعیو واقع شد که چون جم 16
 ما انجام شدهی کار از خدانی که اافتندی آنها دررای افسرده شدند، زاری در نظر خود بسآنها دند،ید

است.

 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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1: 4 یوحنا 7.1

رای از خدا هستند، زای که آدییازمای بلکه ارواح را بد،یاوری نمانی ای به هر روحزان،ی عزیا1
 آمده اند.رونی به جهان بیاری بسنی دروغامبرانیپ

40-37: 12لوقا .8

 کهمیگوی . همانا به شما مندیبی  مداری آنها را بدیآی  خداوند می که وقتیخوشا به حال آن بندگان37
 آمده و آنها را خدمت کند.رونی و بندیکمربند خود را ببندد و آنها را بر سر غذا بنش

 خوشا به حال آن بندگان.ابد،ی بنی و آنها را چندیای در ساعت سوم بای دیایو اگر در نگهبان دوم ب38

 مراقب بود و اجازهد،ی آی می دانست که دزد در چه ساعتی بدان که اگر صاحب خانه منیو ا39
 داد که خانه اش را در هم بشکنند.ینم

.دیکنی  که فکر نمدیآی  می پسر انسان در ساعترای زد،ی آماده باشزیپس شما ن40

13-10: 6 انیافسس.9

سرانجام ، برادران من ، در پروردگار و در قدرت قدرت او قوی باشید.10

تمام زره پوش خدا را بپوشید تا بتوانید در برابر حیله های شیطان بایستید.11

زیرا ما نه با گوشت و خون ، بلکه با پادشاهی ها ، با قدرت ها ، با حاکمان تاریکی این جهان ،12
با شرارت معنوی در مکان های بلند مبارزه می کنیم.

از این رو تمام زره پوشهای خدا را برای خود ببرید تا بتوانید در روز بد مقاومت کنید و همه13
کارها را انجام دهید تا بایستید.

علم و بهداشت

 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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1.442 :30-32

 تواندی نمیداری نه در خواب و نه در بی که قصور ذهندی قانون باشکی خود ی برا،یحیدانشمندان مس
 برساند.بیبه شما آس

صفحه بعد 1-7: 2.100

 مورد توجه قرار1775 بار توسط مسمر در آلمان در سال نی اولی برایوانی حسی مغناطای سمیمسمر
کی توسط تواندی  را که به گفته او مروی به اصطالح ننی او ا،ییکای آمرره المعارفیگرفت. طبق دا

 گرفت.نظر در یماری کاهش بی برایله ای اعمال شود، به عنوان وسگریموجود زنده بر موجود زنده د
 بود:ری به شرح زی وشنهاداتیپ

نی اری مستعد تأثیوانی متحرک وجود دارد. اجسام حیزهای و چنی زم،ی اجرام آسماننی بی متقابلری"تأث
 کنند."ی ماده اعصاب منتشر مقیعامل هستند و خود را از طر

 کند و دری مسمر را بررسهی دستور داد نظرسی پاری، دولت فرانسه به دانشکده پزشک1784در سال 
 ازیکی نی فرانکلنی شد و بنجامنیی تعیونیسی دستور کمنیمورد آن گزارش ارائه کند. به موجب ا

 به دولت گزارش داد:ری به شرح زونیسی کمنی بود. اسرانیکم

 دال بری مدرکچی که همیده ای رسجهی نتنی ما به اتفاق آرا به ا،یوانی حسی مغناطدهی"در مورد وجود و فا
 مشاهدهسی مغناطی عمومنی که در تمریدی وجود ندارد و اثرات شدیوانی حیسی مغناطالیوجود س

 شود؛ وی مجادی ااس که بر حویراتی و تأثلی تخجانی به های ها، ی از آن است. به دستکاری ناششود،ی م
 بری مهمشی ذهن بشر ثبت شود، و آزمای خطاهاخی در تاردی وجود دارد که باگری دتی واقعکی نکهیا

. "لی قدرت تخیرو

3.101 :21-25

 عاملکی ماده نی کند که ای او را متقاعد میوانی حسی از عملکرد مغناطسندهیمشاهدات خود نو
 دهند، و بر افراد آنها که در برابر آنی که آن را انجام می آن بر کسانراتی و تأثستی نیاصالح

 شود.ی میکیزی و فی کنند، منجر به مرگ اخالقیمقاومت نم

4.102 :1-8

 حکومتی هماهنگ و ابد،ی واقعیزهای خداوند بر همه چرای ندارد، زی علمهی پاچی هیوانی حسیمغناط
 است، دریوانی باور حنی باور است و اکی. اساس آن ی است و نه انسانیوانی کند و قدرت او نه حیم

 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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تیواقع محض است و نه هوش، نه قدرت و نه ی نفکی زمیپنوتی های مسحور ،یوانی حسیعلم مغناط
 است. .ی از ذهن به اصطالح فانی واقعری غیدارد و از نظر مفهوم

5.103 :18-28

 اصطالح خاصزمیپنوتی های یوانی حسی شده است، مغناطی نامگذاریحیهمانطور که در علوم مس
 باور نادرست است که ذهن در ماده است و هم شر است و همنی است. ای ذهن فانای خطا یبرا
ای. ستی نقتی حقتیفی ککی ی باور دارانی و قدرتمندتر است. ای واقعری. که شر به اندازه خریخ

ری ذهن فناناپذقی است. حقای حماقت اخالقتی در نهازمیپنوتی بدخواه. شکل مخرب هاینادان است 
ی سست و زشت آن مانند پروانه های را که تظاهرهای ذهن فانی کند و افسانه هایانسان را حفظ م

 کنند.ی نابود مزندی ری خوانند و در خاک فرو می خود را آواز میاحمقانه بال ها

6.451 :19-23

ستی نیحی داند که اراده انسان، علم مسی ذهن، می شناس علم شفافهی هر معلم وظ،یحیهر دانشمند مس
 اراده انسان دفاع کند.ری دهد تا از خود در برابر تأثصی را تشخنی ادیو با

7.446 :24-16

 بلکه،ی انسانی. نه افسانه هادی کنی و عدم آن را ثابت مدی کنیبا مقاومت در برابر شر، بر آن غلبه م
 دهد. اعمال ارادهی را شفا ممارانی است که بی و قدرتی منعکس کننده نور روحان،ی الهیسعادت ها

دی بانی فکر مضر است. بنابرایکپارچگی و ی سالمتی شود که برای میزمیپنوتی حالت هجادیباعث ا
 به هریی نهایروزی موضوع بود و از آن مراقبت کرد. پوشاندن ظلم مانع از سعادت و پنیمراقب ا

 کن شود، اغلب شما را در معرض سوء استفاده از آنشهی ردی که بای از خطای شود. ناآگاهی میلیدل
 دهد.یقرار م

 در علمی مرجعچی شود. ما هی شکسته می خودگردانی انسان برای با تجاوز به حق فردی آسمانقانون
 به نفع آنهانکهی مگر ام،ی بگذارری تأثگرانی بر افکار دمی که تالش کنمی نداری حق اخالقچی و هتیحیمس

 متضاد خودخواهانه وی هازهی انگ،ی نادرست انساندی که عقادی فراموش کندی نبا،ی ذهننیباشد. در تمر
یازهای نقی قضاوت دقای خوب ممکن است شما را از شناخت ی انجام کارهای ناآگاهانه برایتالش ها

 را شفامارانی است که در صورت درخواست کمک، بنی قاعده انیهمنوعان خود ناتوان کند. بنابرا
.دی را نجات دهی قاتالن روانانی و قرباندیده

 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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 کند. شر به مرور زمان خود را آشکاری پنهان نمشهی همی صدقه کاذب، خطا را براای ظرافت، جهل،
 شود، بهیبانی پشتقتی توسط حقی که از نظر ذهنی زمانستم،ی سیابیو مجازات خواهد کرد. عمل باز

.ابدی ی ادامه میعیطور طب

8.102 :16-2

.ندی آی آن به جلو می تهاجمی هایژگی شدن هستند و ودی در حال ناپدیوانی حسی مغناطمیاشکال مال
دهیچی پی پنهان شده اند، هر ساعت تارهای فانشهی اندکی تاری های که در فرورفتگتی جنای هایبافندگ

 در داما هستند که سن ری آنقدر مخفیوانی حسی مغناطی فعلی بافند. روش های تر مفیتر و ظر
. متنکندی  مجادی اخواهدی  متکاری که جنای را در مورد موضوعیتفاوتی  و همان باندازندی  میحالی ب
 از بوستون هرالد است:ی عصاره اریز

 مستلزم اعمال کنترلنی رساند. ای و توسعه آسان نمحی است که خود را به توضی مشکلسمیمسمر
ای فرد ی برانکهی است تا اشتری باری است و احتمال سوء استفاده از آن توسط صاحب آن بسیاستبداد

جامعه به کار گرفته شود.

 است. علمیستی مرحله از نکی. به اصطالح استبداد آن فقط ستی که شر قدرت ناموزدی بدی بابشر
 را در خانواده ها ولتی کند و به طور عمده محبت و فضی شرارت را غارت می پادشاهیحیمس

 کند.ی مجی در جامعه ترونیبنابرا

9.98 :4-7 ،15-21

ی را شفا ممارانی که بیتیحی ظهور مسند،ی بی روزگار را منی ای نشانه های امروز در افق ذهنامبریپ
 شود.ی داده نمیگری نشانه دچی برد و هی منی را از بیدهد و گمراه

 شفابخش ذهنشی نماد،ی عقافی فراتر از درک ضع،ی انسانی باورهافی ضعیش فرض های از پفراتر
 و عشق در تمام اعصار،ی زندگقت،ی از حقحی مکاشفه مسنی است. ای آشکار و عملی علم،یحیمس
 ماند.ی مصون می هر انسانی آن برانی تجاوز است که درک و تمررقابلیغ

10.99 :23-29

 تجربهدی است، بای و خودسوزی پاک،ی که مظاهر آن سالمتی واقعتی معنوی آرام و قواناتیجر
 ویماری شود و گناه و بدهی طاس دیلی تحمی وجود مادی که باورهای تر کند تا زمانقیانسان را عم

 و کامل خدا.ی و انسان روحانی روح الهی علمی تجلی برای. مکان ابدابدیمرگ به آن دست 

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
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صفحه 9 2022 ،27نوامبر  ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
 محکوم شدهزم،یپنوتی و هسمی و مدرن، مستعار مسمری باستانینکرومانس- موضوع

وظایف روزانه
توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

"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
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