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2021 25 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
مرگ   - موضوع از بعد مشروط

آور   ، .2021،  25 لییکشنبه

مرگ    — موضوع از بعد مشروط

طال  14: 5 ها یافسس : :ییمتن

خواب"   که برخ     داریب دهیتو مردن از و مس   زیشو و بخش     حی، خواهد نور تو ."دیبه

: خواندن  54-50: 15 انیقرنت 1پاسخگو

ا  50 م  نیاکنون نم        میگو یرا خون و گوشت که ، برادران پادشاه  ی، یتوانند
    . ن     فساد وارث فساد ببرند ارث به را .ستیخدا

شما     نیبب 51 به من م    کی، راز و .   یرمز نخواه  ما همه اما  دیخواب میپردازم ،
تغ   ما ،  میخواه رییهمه کرد

در    کیدر  52 ، آخر       کیلحظه در ، زدن هم به به پوریش رایز: پوریش نیچشم
م   در غ    دیآ یصدا مردگان و برم  رقابلی، تغ    زندیخ یفاسد ما و میخواه ریی،

کرد.
ا     دیبا ریفسادپذ نیا رایز 53 و ، بپوشد .یجاودانگ دیبا یفان نیفساد بپوشد 

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  یهنگام نیبنابرا 54 ا         نیکه و کرد خواهد تن بر را فساد یفان نیمفسدان
ا         یجاودانگ گفته آنگاه ، کرد خواهد تن به تحقق     یرا است شده نوشته که

پ:   ابدی یم در .یم دهیبلع یروزیمرگ شود 

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
(  1: 17زبور .1 ( ، 15پروردگارا

فر   1 به ، دعا      ادیپروردگارا به ، کن توجه لبها       یمن از که ، بده گوش یمن
رود ینم رونیب یساختگ

درست       15 به را تو صورت من اما تو    یم داریب یوقت: نمیب یم یو مثل از شوم
.ریس شد   خواهم

20: 68 زبور.2

خدا  یکس20 خدا   یکه ، .      یماست خداوند   مرگ به مربوط مسائل و است نجات
. است    خداوند به متعلق

(  4: 13هوسه .3 ( ، :14،  9من (2 به )

خدا   4 ، خداوند سرزم     یمن از که هستم ه    نیتو و هستم جز ییخدا چیمصر
نخواه  ز   یمن ، ن    یمنج چیه رایشناخت من کنار .ستیدر

کرد     لیاسرائ یا 9 نابود را خود .ی، است.       من در من کمک اما
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فد       14 قبر قدرت از را آنها .     هیمن فد   مرگ از را آنها داد : یم هیخواهم ا  یکنم
آفتها    من ، . یمرگ ا    بود خواهم نابود    یتو من ، :یقبر بود    خواهم تو

:1: 4لوقا .4 (1 به )
ع 1 ،        یسیو برگشت اردن از القدس روح از پر

:42-40 :8لوقا .5 :(56-49،(  1 به ) به )

ع  یهنگام 40 خوشحال     یسیکه با مردم ، پذ   یبازگشت را ز  رفتندیاو همه رای،
. بودند    او انتظار در

مرد  41 ، نام   یپس کن      روسیایبه حاکم او و ، :   سهیآمد ع  نزد و و  یسیبود افتاد
ب         او خانه به که کرد التماس او :دیایاز

 
تنها   رایز42 .كیاو بود           مرگ حال در او و داشت ساله دوازده دختر
حال 49 م     یدر صحبت هنوز او شخص   یکه ، کن     یکرد خانه حاکم طرف سهیاز

    .    : نکن     ناراحت را استاد است مرده دخترت گفت او به و دیآمد
 

وقت 50 شن  نیا یسیع یاما :    دیرا ا        فقط ، نترس گفت ، داد جواب او به مانی،
.اوریب شد       خواهد کامل او و ،

 
ه      یوقت51 به ، شد خانه پ          چیوارد جز به ، شود وارد که نداد اجازه ، تریکس

دوش       مزیج مادر و پدر و جان .زهی،

گر 52 : ستندیهمه    : گر      گفت او اما کردند ناله او از .     هیو اما  ، است نمرده او نکن
.دهیخواب است 

م  53 آنها .یو دادند             قرار تمسخر مورد را او و است مرده او که دانستند
ب  54 را : رونیهمه کن            گفت و زد صدا و گرفت را او دست و برخ  زیآورد .زی،
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55         : گوشت         او به تا داد دستور او و برخاست بالفاصله او و ، آمد دوباره او روح
بدهد.

والد  56 متح  نیو :ریاو شدند 

21،  20: 17لوقا .6

هنگام 20 فر    یو از او هنگام    انیسیکه ، شد پادشاه  یخواسته با  یکه دیخدا
پادشاه        دیایب ، گفت و داد پاسخ آنها :ی، شد      نخواهد مشاهده با خدا

نم   کی چیه21 آنها ا  ندیگو یاز ! ای! نجای، ز    آنجا در ا  رای، پادشاه  نکی، خدا ی،
. شماست   درون در

23،  22،  18-16: 6رومیوں .7

كس    دیدان ینم ایآ16 برابر در م     یكه بنده را خود اطاعت    دیریپذ یكه او از تا
هست     او بنده ، م     دیكند اطاعت او از ،      ایآ. دیكن یكه مرگ تا گناه از ایاز

عدالت؟    از اطاعت
م    17 شکر را خدا بود      میکن یاما گناه بندگان شما که صم    دی، از اما از  می، قلب

ا    آموزه شکل تحو    یآن شما به پ   لیکه شده ا  یرویداده .دیکرده
شو      18 آزاد گناه از آنكه از شد    دیپس عدالت خدمتكار .دی،
ا       22 شده آزاد گناه از که اکنون م     دیاما خدا بنده و م  دیشو ی، به   وهی، را خود

پا   و .دیدار یابد یزندگ انیمقدسات
.  رایز23 هد     اما است مرگ گناه زندگ  هیمزد طر  یابد یخدا ، حیمس یسیع قیاز

. است   ما پروردگار

(  1به ) 6-3: 1 تریپ 8.1  ، ،7-9  ،13-16
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ع     3 ما پروردگار پدر و وافر        حیمس یسیخدا اساسرحمت بر که ، باد مبارک
رستاخ      با را ما ، به      حیمس یسیع زیخود دوباره ، مردگان زنده دیام کیاز

   ، است کرده متولد
م 4 ناپذ  یراثیبه ب        ریفساد از و ، نشده آلوده و بهشت     ینم نی، در که ، رود

است،   یبرا محفوظ شما
طر      یکسان5 از خدا قدرت با م   یبرا مانیا قیکه آماده در   ینجات تا شوند

.نیآخر شوند    آشکار زمان
بس    6 شما آن در م  اریکه ، دیشو یشاد
ا  نکهیا یبرا7 بس  مانیامتحان طال   اریشما از ب    ییگرانبهاتر از که یم نیباشد

م       امتحان آتش با اگرچه ، ع      یرود ظهور در اما ، یبرا حیمس یسیشود
جالل     شیستا و افتخار :یم افتیو شود 

ند   8 که را دار   دیا دهیآنها دوست نم        دی، را او اکنون گرچه ، او اما  دینیب یبه ،
ا  مانیا شاد   دیآورده با شاد     رقابلیغ ی، جالل پر و :دیکن یم یگفتن

حت   مانیا انیپا افتیدر9 ، . یخود شما    روح نجات
ا 13 ببند      نیاز را خود ذهن کمر هوش  دیرو پا   دیباش اری، تا لطف  انیو که یبه

ع     ظهور در است ام      حیمس یسیقرار ، شود منتقل شما .دیباش دواریبه
مط   14 فرزندان عنوان تنظ          عیبه خود جهل در سابق شهوات مطابق را خود می،

:دینکن
گفتگو               15 نوع هر در ، مقدساست است خوانده را شما که او که همانطور اما

باش  .دیمقدس
باش      رایز16 مقدس ، است شده .رایز دینوشته مقدسهستم    من

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



6
صفحه

2021 25 لیآور ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

مرگ    – موضوع از بعد مشروط

(10-4،  1: 5 انیقرنت 9.2 ؛ )  به

زم    میدان یم رایز1 خانه اگر ساختمان     مهیخ نیا ینیکه ما ، شود از یمنحل
دار  ا   میخدا خانه . ی، است            جاودانه ها آسمان در و نشده ساخته دست با که

ا    رایز4 در که سنگ   میهست مهیخ نیما بار م   میکن یم نی، ناله به:  میکن یو نه
بپوش    لیدل نیا لباس بدون بپوش    میکه لباس بلکه زندگ    می، در مرگ یتا

.دهیبلع شود 
کس 5 برا    یاکنون را ما ن         نیهم یکه ما به که خداست ، است ساخته زیکار

.یجد هیروح است    داده را
هم  نیبنابرا6 م  میدار نانیاطم شهیما حال    میدان ی، در ، خانه    یکه در بدن که

غا    میهست خداوند از : میهست بی،

ا   رایز)7 با م  مانیما د    میرو یراه با نه  :(دی،

م 8 دار      میگو یمن نفس به اعتماد ما ما  می، غا    میلیو بدن در و  مینباش بیکه ،
باش      داشته حضور خداوند محضر .میدر

م   نیبنابرا9 زحمت غا      میکش یما چه و حاضر چه پذ    بی، او از . میشو رفتهی،
با   رایز10 ما داور   دیهمه صحن شو  حیمس یدر .میحاضر

بهداشت   و علم
1.470 :21-24

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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اله       اصل و است انسان خالق ا    یخدا ، کامل اله  ای دهیانسان کامل  یانعکاس ،
.  یم یباق ب  انسان .انیماند خداست   وجود

2.242 :9-14

اله   علوم هماهنگ     کیفقط  یدر ، بهشت به مس  یراه ا    حیو که دارد راه نیوجود
م     نشان ما به .  یرا ه  شناختن ه -  یگرید تیواقع چیدهد د  چیداشتن یگریشعور

زندگ  خ -   یاز جز لذت              ریبه و درد اصطالح به از برتر و ، او انعکاس و خدا ،
ن   بودن .ستیحواس

3.324 :4-18

دل    ریتطه خود پ  یلیحسو . "      شرفتیبر ز  ، دالن پاک حال به خوشا آنها رایاست
د    خواهند را ."دیخدا

زمان  هماهنگ  یتا جاودانگ  یکه ا      یو ما ، نشود آشکار پ   یواقع دهیانسان را دایخدا
منعکسم.        میکن ینم را است حاکم آنچه بدن ا    یو خواه ، ایباشد  قتیحق نیکند

درک    ، روح    ایخطا ، . ایاعتقاد بنابرا  در "        نیماده و کن آشنا او با را خود اکنون
   ". هوش  ، مراقب باش هوش  اریآرامش مستق.  دیباش اریو بار  میراه که   کیو ، است

ا    درک به زندگ     یم نیمنجر تنها خداوند که . یشود ا  گوشت   کی نیاست با جنگ
با       ما آن در که ، ب   دیاست ، کن     یماریگناه فتح را مرگ ا    میو در چه در   نجای، چه و

رس  -     از قبل قطعًا ، روح    دنیآخرت هدف .یزندگ ایبه خدا   در
31-28،.(  1به ) 23-25،  12-18: 4.291

جهان  پ  ینجات بستگ   شرفتیبه امتحان غ     یو آنها بدون و یابیدست رقابلیدارد
بهشت.   ن  کیاست بلکه   ستیمکان اله  کی، تمام     یذهن یحالت آن در که است

ز        ، است جاودانه و هماهنگ ذهن ن    رایمظاهر آنجا در انسان   ستیگناه یم افتیو
ه   که اخت       یعدالت چیشود در بلکه ، ندارد خود . ذهن "اریاز  "  ، است خداوند

مقدسم"     کتاب که .دیگو یهمانطور
فان     انسان مرگ که پ  یهمانطور ن      یم دایرا مرگ از پس ، بود  نیچن زیکند خواهد

زمان   تا آزما  ی، تغ   شیکه رشد ا   راتییو را .جادیالزم کند 
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نها  چیه فان   ییقضاوت انتظار ز  ستین انیدر به    رای، خرد قضاوت روز
ساعت  م     یصورت مداوم طور به حت  دیآ یو فان   یقضاوت ی، انسان یکه
خطاها   همه م  یماد یاز .یسلب شود 

5.46 :20-24

تغ  یجسم تیوضع م      یسیع رییبدون نظر به آنچه از مرگ دیرس یپس
تعال   ، شرا     یاست همه از باالتر .  یماد طیاو ا    و داشت دنبال یتعال نیبه

توض    را او وضع      حیمعراج شک بدون و ، پ  یشیآزما تیداد یا شروندهیو
سو    آن در .یرا کرد    آشکار قبر

6.290 :16-11

تغ  ا    یرییاگر مرگ نام ب    مانیبه ، گناه ب     یماریبه از را مرگ خوشبخت   نیو ، یببرد
م      دست به انحالل لحظه برا  دیآ یدر .  شهیهم یو ا   اما است یطور نیماندگار

م.      ستین حاصل کمال با تنها .       یکمال ناعادل  هنوز ، هستند ناصالح که آنها شود
ا     تا ، بود اله   نکهیخواهند علم مس  یدر حق  حی، از       قتی، را گناهان و جهل همه ،

.یم نیب برد 
خطا   و درگ       ییگناه را ما مرگ لحظه در م  ریکه متوقف     یخود لحظه آن در کند

ا       ینم مرگ زمان تا بلکه ، .  نیشوند برا    انسان هستند پابرجا داشتن یخطاها
با  یمعنو وقت     یب دیکامالً تنها و باشد م   یگناه کمال چن   یبه ، .یم نیرسد شود 

ت            را گناه اما ، است شده کشته عمل در اگرچه .  ینم رکقاتل د  او اعتقاد گریکند
و      بدنشمرده که ب     ادیندارد ذهن که است . رحمانهیگرفته افکار    است نمرده اش

ن   پاک ا  ستندیاو توسطخ    نیتا شر .     ریکه ذهنش    اندازه به او بدن شود سالح خلع
. بالعکس    و است ماده

حال     هیفرض نیا در گناه که م        یها قرار عفو مورد اند نشده گشوده ، رندیگ یکه
م   یم یخوشبخت در واقع  انیتواند گناه        یگناهان از بدن مرگ اصطالح به ، باشد

م  چ     یآزاد خداوند عفو و نابود  یزیشود ن  یجز ا  - ستیگناه اشتباهات نی،
م  .  نیسنگ ما در   " میدان یاست همه ه   کیکه به " مچشم تغ  ،   رییزدن کرد خواهند
آ     نیآخر یوقت در صدا به ا.  دیبوق نم   نیآخر نیاما حاصل  یندانشحکمت تواند

ا   تا شخص      نیشود رشد در قبالً بشر کمتر    یحیمس تیکه دعوت هر داده  یبه تن

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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ن.  فان  ستین یازیاست به          یکه را آنها مرگ تجربه که باشند داشته باور ها
ب  شیستا یموجود .یم داریشده کند 

7.569 :3-5

فان   انسان ا   یهر دوره ا  یدر با   ای نجای، ، فان   دیآخرت باور قدرت  یبا به
. کند            غلبه آن بر و کند نرم پنجه و دست خدا مخالف

8.77 :9-11

زمان   تا معنو    یمرگ درک به پ  یزندگ یکه بعد     دایدست مرحله در ، ینکند
ا   مانند .نیوجود افتاد    خواهد اتفاق

9.409 :27-7

ندار   حق زندگ  مییبگو میما بستگ    یکه ماده به به       یاکنون مرگ از پس اما ، دارد
بستگ  .  یآن نم   ما داشت ا    یروزها میتوان ینخواهد در را نادان  نجایخود از یبا

زندگ  باش    میکن یسپر یعلم داشته انتظار برا  میو آنسو   نیا یکه پاداش یجهل
پ   را پاداش.      میکن دایقبر عنوان به را ما جاودانه     یبرا یمرگ و هماهنگ ، جهل

   . ا  در اگر کرد مس   نجاینخواهد علم معنو   یحیبه که ابد  ی، توجه   یو ، است
برا  مینکن نخواه     یمعنو یزندگ ی، آماده آن از .میپس بود 
"  یابد یزندگ نیا: "دیگو یم یسیع ن  ، .   ستیاست او    سپس و بود نخواهد ،

فعل     یابد یزندگ دانش عنوان به تعر    یرا خودش دانش  - یم فیپدرشو کند
حق   ، زندگ  قتیعشق .یو

10.427 :29-14

با  یایرو ذهن   دیمرگ تسلط   ای نجایا ایتوسط اعالم.   ابدیآخرت از یماد هیفکر
  " برا  "   ، ام مرده من ، ا  یخود حق  پوریش نیگرفتن ه  "قتیکلمه ب   چی، ، یمرگ

ب   یعمل عمل ب  ماری، ه  یفعال شی، العمل  چیو "  یعکس ب   از ندارد خواهد نیوجود
رفت.
. یواقع یزندگ نما      است توهم مرگ و روشع    یها تیواقع شیاست به یسیروح
ماد  کیتار نشیب هماهنگ   یحس در جاودانگ  یرا م  یو . یحل امت  در  ازیکند انسان
عال  نیا : " یلحظه کس     اگر ماست استاد سخنان ،      یاثبات کند عمل من گفته به

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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د     نخواهد را مرگ ماد."        دیهرگز شواهد و نادرست اعتماد مورد در به یتفکر
حقا   ظهور ا   - یمعنو قیمنظور ، بزرگتر  نیوجود ما   یدستاورد نیهمان که است

وس  م     لهیبه جارو را باطل واقع   میکن یآن به ممکن نیبنابرا. میده یم یجا تیو
   ، معبد "  ایاست حق  "       در خداست آن سازنده و سازنده که را .میکن سیتأس قتیبدن

11.74 :10-12

ا   یهنگام در زندگ      ای نجایکه به اعتقاد آن از منقرضم    یپس ماده ،  یدر شود
ا    ییخطا شده باعث ا       نیکه با ، باشد داشته وجود م   نیباور حل و  یباور شود
شرا   گرید به نم  یمیقد طیهرگز .یبر گردد 

12.296 :4-13

. شرفتیپ ا    است تجربه فان  دنیرس نیحاصل طر     یانسان از که ، فان  قیاست یآن
م   یبرا رها .  یجاودان ا  در رنج    ای نجایشود ، با  ایآخرت توهمات  دیعلم تمام

زندگ   به ب     یمربوط از را ذهن نفسماد      نیو حسو و تول   یببرد دوباره .دیرا کند 
با   رمردیپ اعمالش . دیبا ه    شود گذاشته گناه  ینفسان زیچ چیکنار جاودانه یو
ماد  کیمرگ.  ستین آل        یحس مواد مرگ نه ، گناه و چ  یکاذب انسان   یزی، که است

زندگ  واقع    یو ، هماهنگ ابد  یرا م  یو .ینشان دهد 
13.492 :11-12

ب      شرفتیپ نیبنابرا از را خطاها تمام جاودانگ    نیسرانجام و برد به  یخواهد را
.دیمعرضد  گذاشت   خواهد

روزانه فیوظا
مر  یاد کریب یتوسط

روزانه  نماز

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   فهیوظ عضو :سایکل نیهر بخواند       نماز روز هر که آمده  یپادشاه" است تو
بگذار"  حق  دیاست زندگ  قتیسلطنت اله   ی، عشق تثب   یو من همه   تیدر و شود

ب     از را من .      نیگناهان محبتها  تو کالم است ممکن و بشر  یببرد غن  تیهمه کند یرا
! کند      حکومت آنها بر و ،

راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
4بخش 

اعمال   زهیانگ یبرا یقانون و ها
دلبستگ     نه و خصومت اعضا  ایها  زهیانگ دینبا یشخص ینه یسایکل یاعمال

تحر   را .     کیمادر اله  عشق ، علم در تنها  یکند م    ییبه حکومت بشر .  یبر و  کیکند
مس  ش  یحیدانشمند برادر        نیریامکانات ، گناه سرزنش در ، را ، یواقع یعشق

م     یرخواهیخ منعکس ، گذشت .یو کنند   دیبا سایکل نیا یاعضا کند  تماشا روزانه
پ            از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا محکوم    ییشگویو ، قضاوت ،   تی، مشاوره ،

.یرگذاریتأث ای یرگذاریتأث خالصشوند    اشتباه

راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
1بخش 

وظ   به فهیهشدار
ا   فهیوظ نیا عضو پ        سایکل نیهر برابر در خود از روزانه که شنهاداتیاست
وظ       یتهاجم یذهن و نشود فراموش و کند رهبر       فهیدفاع ، خدا قبال در را خود

. نکند     فراموش بشر و کارها  خود توج      -  یبا و ، شد خواهد قضاوت محکوم ای هیاو
. شد  خواهد

راهنما  ماده   سایکل یکتابچه ،8 ،
6بخش 

_____________________

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


