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.2022، 24یکشنبه ، آوریل 

مشروط شدن پس از مرگ — موضوع

26: 15 قرنتیان 1 متن طالیی:

"آخرین دشمنی که باید نابود شود مرگ است."

 ,20: 15 قرنتیان 1•12، 11: 13رومیان •8-6: 2اشعیا پاسخگو خواندن:
25

و خداوند صبایوت در این کوه برای همه مردم ضیافتی از چیزهای چاق، ضیافت شرابهای6
خرچنگ، از چیزهای چاقL پر از مغز، و شرابهای بر روی خرچنگ به خوبی تصفیه شده برپا

خواهد کرد.

و در این کوه، پوششی را که بر همه مردم پوشانده شده است، و پرده ای را که بر تمامی امت ها7
گسترده است، نابود خواهد کرد.

او مرگ را در پیروزی خواهد فرو برد. و خداوند یهوه اشک را از همه چهره ها پاک خواهد8
کرد. و مالمت قوم خود را از تمام زمین خواهد برد، زیرا خداوند آن را گفته است.

اکنون زمان آن رسیده است که از خواب بیدار شویم، زیرا اکنون نجات ما از زمانی که ایمان11
داشتیم نزدیکتر است.

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ ، مستقل تهیه شده است. این متن از نقل های كتاب مقدس از كتاب
مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مری بیكر ادی تشكیل شده

است.
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شب سپری شده، روز نزدیک است، پس بیایید کارهای تاریکی را کنار بگذاریم و زره نور12
بپوشیم.

اکنون مسیح از مردگان برخاسته است و اولین ثمره خفتگان است.20

زیرا او باید سلطنت کند، تا زمانی که همه دشمنان را زیر پای خود قرار دهد.25

د درس خطبه

کتاب مقدس

37-35، 6-3: 37زبور .1

بر خداوند توکل کن و نیکی کن. پس در زمین ساکن خواهی شد و به یقین سیراب خواهی شد.3

خودت را نیز در خداوند خوشنود کن. و او خواسته های دلت را به تو خواهد داد.4

راه خود را به خداوند بسپار. به او نیز اعتماد کنید؛ و او آن را تحقق خواهد بخشید.5

و عدالت تو را مانند نور و داوری تو را مانند ظهر بیرون خواهد آورد.6

من شریر را در قدرتی عظیم دیدم که خود را مانند درخت خلیج سرسبز می گستراند.35

اّما او از دنیا رفت و اینک نبود: آری، او را جستجو کردم، اما یافت نشد.36

انسان کامل را عالمت گذاری کنید و عادل را بنگرید زیرا عاقبت آن انسان سالمتی است.37

29-23: 10یوحنا .2

و عیسی در معبد در ایوان سلیمان راه می رفت.23

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ ، مستقل تهیه شده است. این متن از نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس
جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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آنگاه یهودیان دور او آمدند و به او گفتند: تا کی ما را به شک و تردید واداری؟ اگر تو مسیح24
هستی، آشکارا به ما بگو.

عیسی به آنها پاسخ داد، من به شما گفتم، اما شما ایمان نیاوردید، اعمالی که به نام پدرم انجام می25
دهم، بر من گواهی می دهند.

اما شما ایمان نمی آورید، زیرا همانطور که به شما گفتم از گوسفندان من نیستید.26

گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و به دنبال من می آیند.27

و من به آنها زندگی جاودانی می دهم. و هرگز هالک نخواهند شد و کسی آنها را از دست من28
نخواهد برد.

پدر من که آنها را به من داد، از همه بزرگتر است. و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر29
من بیرون کند.

51، 32، 31: 8یوحنا .3

آنگاه عیسی به یهودیانی که به او ایمان آوردند گفت: اگر در کالم من بمانید، به راستی شاگردان31
من هستید.

و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.32

به راستی، به راستی، به شما می گویم، اگر کسی گفته من را حفظ کند، هرگز مرگ نخواهد دید.51

16-11: 7لوقا .4

و روز بعد واقع شد که به شهری به نام نایین رفت. و بسیاری از شاگردانش و مردم بسیار با او11
رفتند.

هنگامی که به دروازه شهر نزدیک شد، اینک مرده ای که یگانه پسر مادرش بود، بیوه بود و12
بسیاری از مردم شهر با او بودند.

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ ، مستقل تهیه شده است. این متن از نقل های كتاب مقدس از كتاب
مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مری بیكر ادی تشكیل شده

است.
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و وقتی خداوند او را دید، بر او دلسوزی کرد و به او گفت: گریه نکن.13

و او آمد و قایق را لمس کرد و حامالن او ایستادند. و گفت: ای جوان، به تو می گویم برخیز.14

و آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد. و او را به مادرش سپرد.15

و همه ترس را فرا گرفت و خدا را تسبیح گفتند و گفتند که پیامبر بزرگی در میان ما قیام کرده16
است. و اینکه خدا قوم خود را مالقات کرده است.

36-34: 8مرقس .5
و چون مردم را با شاگردان خود نیز نزد خود فرا خواند، به آنان گفت: »هر که می خواهد پس34

از من بیاید، خود را انکار کند و صلیب خود را برگیرد و به دنبال من بیاید.

زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد. اما هر که جان خود را به35
خاطر من و انجیل از دست بدهد، او آن را نجات خواهد داد.

زیرا اگر انسان تمام دنیا را به دست آورد و جان خود را از دست بدهد چه سودی دارد؟36

1: 9مرقس .6

و او به آنها گفت: در حقیقت به شما می گویم که برخی از آنها که در اینجا ایستاده اند، طعم مرگ1
را نخواهند چشید تا اینکه پادشاهی خدا را با قدرت مشاهده کنند.

39-37، 35، 31، 28: 8 رومیان.7

و ما می دانیم که همه چیز برای آنها که خدا را دوست دارند، برای کسانی که بر اساس هدف او28
خوانده شده اند، با هم در جهت خیر است.

پس به این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا با ما باشد، چه کسی می تواند علیه ما باشد؟31

چه کسی ما را از عشق مسیح جدا خواهد کرد؟ آیا مصیبت، یا پریشانی، یا جفا، یا قحطی، یا35
برهنگی، یا خطر، یا شمشیر؟

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ ، مستقل تهیه شده است. این متن از نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس
جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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نه، ما در همه این چیزها به واسطه او که ما را دوست داشت، فاتحان بیشتر هستیم.37

زیرا من متقاعد شده ام که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه حکومت ها، نه قدرت ها، نه38
چیزهای حاضرL و نه چیزهای آینده،

نه ارتفاع و نه عمق و نه هیچ موجود دیگری نمی تواند ما را از محبت خدا که در خداوند ما39
مسیح عیسی است جدا کند.

1: 1مکاشفه .8

مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا به بندگانش چیزهایی را که به زودی باید اتفاق بیفتد،1
نشان دهد. و او فرستاد و آن را به وسیله فرشته خود به بنده خود یوحنا اشاره کرد:

6-1: 20مکاشفه .9

و فرشته ای را دیدم که از آسمان نازل شد و کلید چاله بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت.1

و اژدها را که همان مار پیر که شیطان و شیطان است گرفت و او را هزار سال بست.2

و او را در گودال بی انتها بیندازید و او را ببندید و بر او مهر بزنید تا دیگر امتها را فریب ندهد3
تا هزار سال تمام شود و پس از آن باید مدتی کوتاه باز شود.

و تختها را دیدم و بر آنها نشستند و داوری به آنها داده شد و جانهای کسانی را دیدم که برای4
شهادت عیسی و برای کالم خدا سر بریده شده بودند و وحش را نپرستیده بودند. تصویر او، هیچ

یک نشان او را بر پیشانی یا در دستانشان نگرفته بود. و هزار سال با مسیح زندگی کردند و
سلطنت کردند.

اما بقیه مردگان تا پایان هزار سال دیگر زنده نشدند. این اولین معاد است.5

خوشا به حال کسی که در رستاخیز اول سهم دارد: بر چنین مرگ دوم قدرتی ندارد، بلکه کاهنان6
خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد.

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ ، مستقل تهیه شده است. این متن از نقل های كتاب مقدس از كتاب
مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مری بیكر ادی تشكیل شده

است.
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علم و بهداشت

1.470 :21-24 ،32-5

خداوند خالقL انسان است و اصل الهی کامل ماندن انسان، ایده یا تأمل الهی، انسان، کمال می ماند. انسان
مظهر وجود خداست.

روابط خدا و انسان، اصل و اندیشه الهی در علم فنا ناپذیر است. و علم هیچ لغزشی و بازگشتی به
هماهنگی نمی داند، اما نظم الهی یا قانون روحانی را که در آن خدا و هر آنچه می آفریند کامل و ابدی

هستند، بر این باور است که در تاریخ ابدی خود بدون تغییر باقی مانده اند.

2.476 :4-5

در علم الهی، خدا و انسان واقعی به عنوان اصل و ایده الهی از هم جدا نیستند.

3.487 :3-6 ،27-29

زندگی بی مرگ است زندگی مبدأ و غایت انسان است که هرگز از طریق مرگ به دست نمی آید،
بلکه با گام نهادن در مسیر حقیقت، قبل و بعد از آن که مرگ نامیده می شود، به دست می آید.

درک این که زندگی خدا، روح است، با تقویت اعتماد ما به واقعیت بی مرگ زندگی، قدرت مطلق و
جاودانگی آن، روزهای ما را طوالنی می کند.

4.429 :31-12

(، "اگر کسی گفته من را نگه دارد، هرگز مرگ نخواهد دید." این بیان به51: 8عیسی گفت )یوحنا 
حیات معنوی محدود نمی شود، بلکه شامل همه پدیده های هستی می شود. عیسی این را نشان داد و

مردگان را شفا داد و مردگان را زنده کرد. ذهن فانی باید از خطا جدا شود، باید خود را با اعمال خود
کنار بگذارد، و مردانگی فناناپذیر، ایده آل مسیح، ظاهر خواهد شد. ایمان باید مرزهای خود را گسترش

دهد و با تکیه بر روح به جای ماده، پایگاه خود را تقویت کند. وقتی انسان از اعتقاد به مرگ دست
بکشد، با سرعت بیشتری به سوی خدا، زندگی و عشق پیش خواهد رفت. اعتقاد به بیماری و مرگ،

همان طور که قطعاً ایمان به گناه، احساس واقعی زندگی و سالمتی را از بین می برد. چه زمانی بشر به
این واقعیت بزرگ در علم بیدار خواهد شد؟

5.42 :5-8

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ ، مستقل تهیه شده است. این متن از نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس
جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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اعتقاد جهانی به مرگ هیچ مزیتی ندارد. نمی تواند زندگی یا حقیقت را آشکار کند. مرگ در
طوالنی مدت یک رویای فانی است که در تاریکی می آید و با نور ناپدید می شود.

6.296 :4-13

پیشرفت زاییده تجربه است. این بلوغ انسان فانی است که از طریق آن فانی برای جاودانه رها می شود.
چه در اینجا و چه پس از آن، رنج یا علم باید تمام توهمات مربوط به زندگی و ذهن را از بین ببرد و

حس مادی و خود را بازسازی کند. پیرمرد با اعمالش باید کنار گذاشته شود. هیچ چیز نفسانی و گناهی
جاودانه نیست. مرگ حس مادی کاذب و گناه، نه مرگ مواد آلی، چیزی است که انسان و زندگی را

هماهنگ، واقعی و ابدی نشان می دهد.

7.409 :27-3

ما حق نداریم بگوییم که زندگی اکنون به ماده بستگی دارد، اما پس از مرگ به آن وابسته نیستیم. ما
نمی توانیم روزهای خود را در اینجا در غفلت از علم زندگی بگذرانیم و انتظار داشته باشیم که برای این
نادانی پاداشی در آن سوی قبر پیدا کنیم. مرگ ما را به عنوان پاداش نادانی هماهنگ و جاودانه نخواهد

کرد. اگر در اینجا به علم مسیحی که روحانی و ابدی است توجهی نکنیم، برای زندگی معنوی بعدی
آماده نخواهیم بود.

8.290 :23-27

گناه و خطایی که در لحظه مرگ ما را در بر می گیرد، در آن لحظه از بین نمی رود، بلکه تا مرگ این
خطاها ادامه می یابد. انسان برای اینکه کامالً روحانی باشد باید بی گناه باشد و تنها زمانی که به کمال

برسد چنین می شود.

9.291 :12-18

رستگاری جهانی بر پیشرفت و آزمایش استوار است و بدون آنها دست نیافتنی است. بهشت یک محل
نیست، بلکه یک حالت ذهنی الهی است که در آن همه مظاهر ذهن هماهنگ و جاودانه است، زیرا گناه

در آنجا نیست و انسان از خود عدالتی ندارد، بلکه دارای "ذهن پروردگار" است. همانطور که کتاب
مقدس می گوید.

10.76 :32-18

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ ، مستقل تهیه شده است. این متن از نقل های كتاب مقدس از كتاب
مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مری بیكر ادی تشكیل شده

است.
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شناخت روح و بی نهایت در اینجا یا بعد از آن ناگهان اتفاق نمی افتد. پولیکارپ پارسا گفت: من
نمی توانم یکباره از خیر به شر تبدیل شوم. دیگر فانی ها نیز تغییر از خطا به حقیقت را در یک حد

انجام نمی دهند.

هستی تا زمانی که به علم هستی نائل می شود، اعتقاد به حس جسمانی است. خطا هم در اینجا و هم
بعد از آن خود ویرانگری خود را می آورد، زیرا ذهن فانی شرایط فیزیکی خود را ایجاد می کند.

مرگ در سطح بعدی هستی به همین صورت رخ خواهد داد، تا زمانی که درک معنوی زندگی
حاصل شود. سپس، و نه تا آن زمان، ثابت خواهد شد که "مرگ دوم هیچ قدرتی ندارد."

دوره مورد نیاز برای این رویای زندگی مادی، که به اصطالح لذت ها و دردهای آن را در بر می
گیرد، از آگاهی محو می شود، "هیچ کس را نمی شناسد... نه پسر، بلکه پدر را". این دوره با توجه

به شدت خطا طوالنی تر یا کوتاه تر خواهد بود.

11.427 :17-21 ،29-2

اگر قرار است انسان هرگز بر مرگ غلبه نکند، چرا کتاب مقدس می گوید: "آخرین دشمنی که نابود
می شود، مرگ است"؟ اصل کالم نشان می دهد که ما به نسبتی که بر گناه غلبه کنیم، بر مرگ

پیروز خواهیم شد.

رویای مرگ باید توسط ذهن در اینجا یا بعد از آن تسلط یابد. اندیشه از اعالن مادی خود، "من
مرده ام" بیدار می شود تا این کلمه شیپوری حقیقت را بگیرد، "هیچ مرگی وجود دارد، نه بی عملی،

نه عمل مریضی، نه بیش فعالی، نه واکنشی".

12.428 :6-14

امتیاز انسان در این لحظه عالی این است که سخنان استاد ما را ثابت کند: "اگر کسی گفته من را نگه
دارد، هرگز مرگ نخواهد دید." دور انداختن فکر از امانت های دروغین و شواهد مادی برای اینکه

حقایق معنوی هستی نمایان شود، این دستاورد بزرگی است که به وسیله آن باطل را از بین می بریم و
جای حق را می دهیم. بنابراین می توانیم معبد یا بدنی را که "سازنده و سازنده اش خداست" در حقیقت

برپا کنیم.

13.492 :7-12

هستی تقدس، هماهنگی، جاودانگی است. قبالً ثابت شده است که علم به این امر، حتی به میزان
اندک، موجب اعتالی معیارهای جسمی و اخالقی انسان ها، افزایش طول عمر، صفا و اعتالی

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ ، مستقل تهیه شده است. این متن از نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس
جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.
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شخصیت می شود. بنابراین پیشرفت در نهایت تمام خطاها را از بین می برد و جاودانگی را آشکار
می کند.

وظایف روزانه
توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید
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!

4 ، بخش 8کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یLا اعمLال اعضLLای کلیسLای مLادر را تحریLLک
کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشLر حکLومت می کنLد. و یLک دانشLمند مسLیحی امکانLات شLیرین
عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا
باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره

، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خالص شوند.

1 ، بخش 8کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 

هشدار به وظیفه

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ ، مستقل تهیه شده است. این متن از نقل های كتاب مقدس از كتاب
مقدس جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مری بیكر ادی تشكیل شده

است.
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این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهLLنی تهLLاجمی دفLLاع
کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبLLال خLLدا ، رهLLبر خLLود و بشLLر فرامLLوش نکنLLد. بLLا کارهLLای او

قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

6 ، بخش 8کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 

_____________________

این درس کتاب مقدس توسط کلیسای علوم مسیحی پلینفیلڈ ، مستقل تهیه شده است. این متن از نقل های كتاب مقدس از كتاب مقدس
جیمز جیمز و بخشهای مربوط به كتاب علوم مسیحی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مری بیكر ادی تشكیل شده است.


