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 در اروپا ی شاخه پروتستان افرایريهمزمان با شکل گ
 یديق و تفحص کتاب مقدس عقايبودند که با مطالعه و تحق

 شاخه یدر سر داشتند که امروز ما به عنوان باورها
البته در آن زمان آن افراد بر .مين قبول داريستادلفيکر

 یساياروپا کل زود در آلمان یلين لوته که خي مارتخالف
 خود شکل و ید و باورهاي بنا کرد،نتوانستند به عقایجامع

ا ي به دنیاما چند صده بعد و در انگلستان فرد.سو بخشند 
قت کتاب مقدس و پشتکار يافتن حقيآمد که توانست با 

انگذار شاخه يد شکل و قوس دهد و بنين عقايمان به ايوا
ک يپس الزم است به عنوان .ن گردديستادلفي کریسايکل

 .مين شخص بداني ای از زندگیسا خالصه اين کليعضو ا
  

 در لندن چشم به جهان یالديم۱۸۰۵جان توماس در سال 
 ادامه یالت متوسطه در رشته پزشکيبعد از اتمام تحص.گشود
ل رشته يل داد و ازهمان دانشگاه لندن فارق التحصيتحص
کا يم به مهاجرت به امري تصم۱۸۳۲ سال در. شدیپزشک
 .گرفت

  
 حامل جان یا بوجود آمد و کشتي در دریدر راه طوفان سخت

جان توماس .توماس به همراه مسافرانش در حال غرق شدن بود
 خواهد از آنجا که یمان از خداوند ميدست دعا بلند کرده با ا

رش  انتظایشود و چه سرنوشتیداند بعد از مرگ چه ميهنوز نم
ن مهم يق به اي بدهد تا با مطالعه و تحقیکشد به او فرصتيرا م

ن و غرق شدن ي و مسافرانش را از آن طوفان سهمگیخواهد اگر کشتياو از خدا م.ابديدست 
خداوند به .م کتاب مقدس کنديقت و تعلي اش را وقف کشف حقینجات دهد،همه عمر و زندگ

 ی از غرق شدن نجات میبه طرز باورنکردن و مسافرانش  ی جان پاسخ داد و کشتیدعاها
 .رسنديورک ميويابند و به بندر ني

  
پوشاند و همه وقت خود را صرف مطالعه کتاب مقدس و يجان به قول خود جامه عمل م

ام کتاب شروع به ي پس از درک کامل پیو.کند یح آن ميم صحي و تعالیام واقعيفراگرفتن پ
 زود گروهه نسبتا یليخ.کند ی آنها می مقدس براقت کتابيبشارت مردم و روشن کردن حق

  .شوند ی میکي یکردند و با ویده مي هم عقی ویکا با باورهاي در امریبزرگ



قت يان حقيبگردد و شروع به موعظه وي اتمام وعده خود به زادگاهش انگلستان باز میجان برا
 ی مختلف انگلستان بنایا در شهر هیيکم کم گروه ها.کندی آن می جایکالم خداوند در جا

 .دهند یل مي را تشکی امروزیساهايکل
  

 یزخم ها« همزمان با چاپ و نشر کتاب ۱۸۴۸م در سال ينيبي که امروز می جامعیساياما کل
 .توسط جان توماس و همراهانش بوجود آمده است»ل ياسرائ

  
 رابرت یساها اقاين کليع ايشرفت سريس با رشد و پيدر انگل

م و سخنان يعالم،بعد از گوش دادن به تعالرابرت محقق و 
  .شود ید مي غسل تعمیده شده و توسط وي هم عقیجان با و
از به اسم يکا گروه ني در جنگ بزرگ امر۱۸۶۴در سال 

م و باورها در جنگ و يکند چرا که طبق تعالیدا مي پیرسم
  .کردندياست دخالت و شرکت نميس

سا را يوانب نام کل همه جیاز و بررسيجان توماس بر طبق ن
 برادران ی به معنایونانيکذارد که در زبان ين ميستادلفيکر

 .باشد یح ميدر مس
  

 توسط رابرت رابرت به چاپ ۱۸۶۴در سال  » ی آتیهاسرگذشت سال«ز با نام يسا نيمجله کل
پس از مرگ جان .ابدير ميين تغيستادلفيز به کري نام مجله ن۱۸۶۹در سال .رسد یو نشر م

ش و چاپ مجله را يرايت ويگر مسوولي دی عالم و محقق دانا۵ و رابرت رابرت توماس
  .باشد ی مجله ممسوولر ويل مدي آندره برامهیز در لندن آقايرند و امروز نيگيبرعهده م
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