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مه   ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس 2022 ،15ماه
جاودانه  یفان- موضوع و

مه     ماه ، .2022، 15یکشنبه

جاودانه  یفان — موضوع و

: طالیی  6:23روميانو  متن

ح  هیهد" ع      یجاودان اتیخدا ما خداوند واسطه به ."حیمس یسیاست

: خواندن   6-1: 23زبور پاسخگو

1  . نم    من است من شبان .یخداوند خواهم 
آبها          2 کنار در مرا و خواباند سرسبز مراتع در مرا هدا  یاو .تیساکن کرد 
م    3 باز مرا روح ها          یاو راه در مرا خود نام خاطر به و هدا  یگرداند تیعدالت

.یم کند 
واد    ،یآر4 در چه ه     هیسا یاگر از بردارم، قدم ترس  یبد چیمرگ د،ینخواهم

هست    رایز من با عصا   یعصا. یتو و تسل   یتو مرا .یم یتو دهند 
ا     5 سفره دشمنانم حضور در م   یبرا یتو آماده روغن.    یکن یمن با را سرم

م  م.   یکن یمسح من گذرد یفنجان

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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روزها     یکین نًایقی6 تمام در رحمت پ   یزندگ یو در تا     یمن و بود خواهد من
. بود       خواهم ساکن خداوند خانه در ابد

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
( 16: 3 وحنای.1 ( ، 17خداوند

پسر        16 که داشت دوست را جهان آنقدر او        گانهیخدا به که هر تا داد را خود
ح     مانیا بلکه نگردد، هالک .یجاودان اتیآورد باشد   داشته

دن         رایز17 تا نفرستاد جهان به را خود پسر .   ایخدا از    جهان بلکه کند محکوم را
نجات   قیطر .ابدیاو

26-13، 11-9، 7-3، 1: 4 وحنای.2

فر     1 که دانست خداوند چون شن  انیسیپس ع   دهیچگونه که از یسیبودند
ب  ییحی تعم   یشتریشاگردان و .دیساخته است   داده

جل       هیهودیاو 3 به دوباره و کرد ترک .لیرا رفت 
با 4 .دیو کند     عبور سامره از
شهر  5 به س    یسپس که سامره نزد   خاریاز دارد، به عقوبیکه  ینیزم کینام

.وسفیپسرش  آمد    بود، داده
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جاودانه  یفان- موضوع و

چاه  6 .  عقوبیحاال ع   پس بود بر        یسیآنجا بود، شده خسته خود سفر از که
. بود       ششم ساعت حدود و نشست چاه

: یزن7 ع       بکشد آب تا آمد سامره .یسیاز    : بنوش    من به گفت او به
سامر  9 زن :    یآنگاه که    تو چطور گفت او سامر     ،یهست یهودیبه زن که من یاز

م   آب ا  چیه انیهودی رایز ؟یخواه یهستم، سامر  یمعامله .انیبا ندارند 
:  یسیع10 عطا       اگر گفت او به و داد م   یپاسخ را ک  یدانستیخدا به  ستیو که

م  .   د،یگویتو م    او از بنوش من م       یخواست یبه زنده آب تو به او .یو داد 
11   : چ    تو آقا، گفت او به عم   یندار دنیکش یبرا یزیزن چاه .  قیو آن  پس است

دار      کجا از را زنده ؟یآب
:    یسیع13 ا     از که هر گفت او جواب .نیدر شد       خواهد تشنه دوباره بنوشد آب
آب    14 از که هر م    یاما او به .  یکه آب       اما شد نخواهد تشنه هرگز بنوشد، یدهم

آب         چاه او در داد، خواهم او به برا    یکه که بود یم یجاودان اتیح یخواهد
جوشد.

15  : ا    آقا، گفت او به ا           نیزن به و نباشم تشنه که بده من به را تا میاین نجایآب
. بکشم  آب

:       یسیع16 ا    و کن صدا را شوهرت برو گفت او .ایب نجایبه
17 .    : ع     ندارم شوهر من گفت و داد جواب :  یسیزن گفت    خوب گفت او من یبه

. ندارم  شوهر
داشت    رایز18 شوهر پنج کس.  یتو دار   یو اکنون ن   یکه تو .ستیشوهر

19       : پ    تو که شدم متوجه من آقا گفت او به .یامبریزن
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ا   20 در ما م   نیپدران عبادت .   یکوه م  شما و اورشل   دییگو یکردند در میکه
با    ییجا مردم که .دیاست کنند     عبادت آن در

: یسیع21 ا    گفت او ساعت     یا یبه کن، باور مرا ا     یم یزن، در نه که کوه ن̂یرسد
اورشل    در نه نکن    م،یو پرستش را .یپدر

م 22 چ  دیدان ینم دیپرست یشما م   ما را یزیچه را میدان یم میپرست یآنچه
آن    رایز از .انیهودینجات است 

ساعت 23 م  یاما رس     یفرا فرا اکنون و واقع    دهیرسد پرستندگان که پدر یاست
راست      به و روح در ز    یرا کرد، خواهند چن  رایپرستش که  یم نیپدر خواهد
. بپرستند   را او

کسان    24 و است روح م    یخدا را او با  یکه حق      دیپرستند و روح در را قتیاو
بپرستند.

25 : م    گفت او به مس   یزن که :یم دهینام حیمس که .دیآ یم حایدانم شود 
ب   یهنگام او چ  د،یایکه .زیهمه گفت      خواهد ما به را

م         یسیع26 صحبت تو با که من گفت، او .یبه هستم    او کنم

50-44: 12 وحنای.3

:     هیگر یسیع44 ا    من به که هر گفت و ا    مانیکرد من به آورد، ینم مانیآورد،
کس   به .یبلکه فرستاد    مرا که

کس 45 م   یو مرا م   ند،یب یکه مرا .ندیب یفرستنده

نور 46 ا          یمن من به که هر تا ام آمده جهان تار   مانیبه در .یکیدارد بماند 
کس  47 اگر ا     یو و بشنود مرا نم    اورد،ین مانیسخنان قضاوت را رایز کنم،یاو

داور    امدهامین را جهان برا   یتا بلکه .یکنم، آمدهام    جهان نجات
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نپذ        48 مرا سخنان و کند طرد مرا که .یکس رد،یهر کند        قضاوت را او که دارد را
داور          یکالم را او آخر روز در گفتم، من که .یرا کرد   خواهد

ام      رایز49 نکرده صحبت خودم از فرمان      یپدر اما ،من من به فرستاد مرا که
بگو    چه که بگو   میداد چه .میو

م 50 ح     یو او فرمان که :یجاودان اتیدانم م   پس است  چه همان م،یگو یهر
هم        است، گفته من به پدر که .میگو یم نطوریطور

16 )من- ) 12، ،( 2به)  1: 1 سیموتیت 4.1

ع  1 رسول خدا   حیمس یسیپولس، فرمان ما،   یبه دهنده نجات
مس 12 م   یسیع حیخداوندمان سپاس ز     میگو یرا ساخت، توانا مرا او رایکه

. گذاشت        خدمت به مرا و شمرد وفادار مرا
پ  یکس13 ز           شیکه گرفتم، رحمت اما بود، آزاردهنده و جفاگر و کفر نیا رایاز

رو    از را .ینادان یکار دادم      انجام کفر در و
ف 14 ا    ضیو با ما محبت  مانیخداوند مس   یو در بس  یسیع حیکه اریاست

. بود  فراوان
شا    نیا15 و صادقانه مس    رشیپذ ستهیسخن که است یبرا یسیع حیهمه

   . رئ     من که آمد جهان به گناهکاران هستم  سینجات آنها
ا  16 از رحمت   نیاّما ع   افتمیجهت ابتدا شک    حیمس یسیتا تمام من را ییبایدر

دهد  الگو  به نشان ا    یبرا یعنوان از که با  نیآنها ا   دیپس او تا اورندیب مانیبه
.یجاودان یزندگ

57-50: 15کورنتيانو  5.1
ا 50 ا  یاکنون م  نیبرادران، نم     میگو یرا خون و گوشت وارث  یکه توانند

     . ن   فساد وارث فساد و شوند خدا .ستیملکوت
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راز  نکیا51 م     یمن نشان شما به .   یرا نخواه  ما همه ما   د،یخواب میدهم همه اما
کرد، میخواه رییتغ

در   کیدر 52 آخر      کیلحظه، در زدن، هم به صدا  پوریش رایز: پوریش نیچشم به
ناپذ       فاسد مردگان و آمد، خواهد تغ      ریدر ما و شد، خواهند میخواه رییزنده

کرد.
با  نیا رایز53 ا     یب دیفاسد و بپوشد را .یجاودانگ دیبا یفان نیفساد بپوشد 
هنگام 54 ا  یپس ب  نیکه ا     یفاسد و بپوشد را را یجاودانگ یفان نیفساد

ا   آنگاه خواهد        نیبپوشد، تحقق است شده نوشته که در   افتیجمله مرگ که
.دهیبلع یروزیپ شد 

ن  یا55 ا   شیمرگ کجاست؟ پ  یتو کجاست؟  یروزیقبر، تو
;    شین56 شر    گناه قوت و است گناه .عتیمرگ است 
ع         57 ما خداوند واسطه به که شکر را خدا پ   حیمس یسیاما ما .روزیبه شد 

بهداشت   و علم
1.42 :26- ) در )  28که

مس...    علم واقع  ،یحیدر م    یانسان اداره خدا خ  -  یتوسط توسط شر   -ر،یشود نه
بنابرا  ناپذ   ست،ین یفان کی نیو فنا .ریبلکه است 

2.295 : 5-15

هست   عالم م      یخداوند را انسان جمله از م   ندیآفر یو اداره .   یو از  پر جهان کند
م       یمعنو یها دهیا تکامل را آنها او که مط    یاست آنها و که  یذهن عیدهد هستند

م   را .  یآنها فان  ذهن معنو  یسازد ماد   یامر به خود    یم لیتبد یرا سپس و کند
باز   یاصل را فناپذ    یم یابیانسان از تا رها  نیا یریکند مانند  یفان. ابدی ییخطا ها
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ن   ها آفر      ستندیجاودانه خدا خود صورت به .   دهیکه نامتناه   روح اما باشند یشده
آگاه    است، همه تسل  یفان یکه ناپد   یم یعلم تیواقع میسرانجام و یم دیشود

واقع    حس و برا    یشود و کامل .شهیهم یبودن، شد      خواهد ظاهر نخورده دست
3.190 :14-20

پوس     و بلوغ رشد، علفها   یدگیتولد، مانند ت    ییانسان با که سبز یغههایاست
ب   بایز خاک م   ند،یآیم رونیاز پژمرده ن   شوندیسپس به باز  یستیو خود
فان  نیا. گردندیم .      یموقت یظاهر نم  ادغام جاودانه وجود در هرگز یاست

ناپد    سرانجام بلکه روحان     یم دیشود، جاودانه، انسان و ابد  یشود انسان ،یو
.یواقع است 

4.476 :1-5 ،10-20 ،28-32

تقلب  یفان .   یها شر    فرزندان آنها هستند ها که    ای ریجاودانه هستند شرور همان
م  خاک      یاعالم از انسان که عنوان   ایکند م  یماد نیجن کیبه .  یآغاز علم  در شود

واقع    ،یاله انسان و ا     یخدا و اصل عنوان ن    یاله دهیبه جدا هم .ستندیاز

فان   نیا از انسان ماد  یرو ناپد  یفان. ستین یو ها     یم دیها جاودانه و ایشوند
ابد       و تنها عنوان به خدا م   قتیحق یفرزندان ظاهر . یانسان فان  ها یشوند

ن   خدا کامل.    ستندیفرزندان حالت هرگز است      یآنها ممکن که نداشتند، وجود از
آ     دست به دوباره تار.    دیمتعاقبًا آغاز از گناه "      یفان خیآنها در و شده آبستن گناه در

 ". فناپذ  شدند جاودانگ   یریمتولد در .  یم دهیبلع یسرانجام ب  گناه، و یماریشود
با  جا   دیناپد دیمرگ تا حقا    یشوند به را انسان     یقیخود به متعلق که بدهند

.ریفناناپذ است 

: "یسیع پادشاه          گفت انسان، فرزندان نه خدا، فرزندان از صحبت در  یهنگام خدا
 ". شماست  واقع     قتیحق یعنیدرون انسان در عشق م  یو نشان   یحکومت و کند

تصو     یم در انسان که ناپذ   ریدهد سقوط ابد  ریخدا .یو است 
5.296 :4-13

.   دهییزا شرفتیپ فان   انسان بلوغ است طر    یتجربه از که فان  قیاست یبرا یآن
م   رها .   یجاودانه ا  در چه رنج       نجایشود آن، از پس چه با  ایو تمام دیعلم
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زندگ    به مربوط ب     یتوهمات از را ذهن ماد    نیو حس و بازساز    یببرد را خود یو
پ.  با   رمردیکند اعمالش . دیبا ه    شود گذاشته گناه  ینفسان زیچ چیکنار یو

ن  ماد.   ستیجاودانه حس آل       یمرگ مواد مرگ نه گناه، و است یزیچ ،یکاذب
زندگ    و انسان واقع   یکه هماهنگ، ابد  یرا م  یو .ینشان دهد 

6.496 :20-27

" -   شین" فان         باور قانون است قانون گناه قوت و است، گناه با   ،یمرگ جنگ در
حت  یزندگ یها تیواقع روحان   یجاودانه، قانون م    یبا قبر به :دیگو یکه

"  "یروزیپ"  . هنگام   اما ؟ کجاست ا  یتو ب  نیکه ا   فاسدیفاسد و یفان نیبپوشد
ا   یجاودانگ آنگاه پ         نیبپوشد، در مرگ که است شده نوشته که یروزیجمله

خواهد    دهیبلع تحقق . "افتیشد،

7.428 :22-29

معنو  تیواقع نیا با          دیبا یبزرگ نه است، جاودانه و کامل انسان که شود دیآشکار
با.   ما برا   یآگاه دیباشد را کن  شهیهم یوجود د  م،یحفظ طر   ای ریو از قیزود،

مس   حیمس علم شو      دیبا ،یحیو مسلط مرگ و گناه باورها.    میبر گذاشتن کنار یبا
پذ  یماد آشکارتر  یجاودانگ هدشوا ،یهست ریفناناپذ قیحقا رفتنیو انسان

. شد  خواهد

8.246 :27-31

.  یزندگ با   ما است پ  نیا دیجاودانه نما  میکن دایرا کن    شیو آغاز را و یزندگ. میآن
.  یخوب ب   پس است هست    یدگاههاید دییایجاودانه از را جا  یخود و یریپ یبه

ز  یسوختگ ده    یتازگ ،ییبایبه شکل تداوم .میو

9.247 :10-18

ن  ،ییبایز .  یابد قت،یحق زیو ز  اما ب  اتیماد ییبایاست عنوان    یم نیاز به و رود
فان  م    یباور زودگذر و .     یمحو استانداردها  مد و آموزش عرف، فان  یشود یگذرا

تشک  . یم لیرا جاودانگ  پ   ،یدهند از دارد       -ای یریمعاف را خود خاص شکوه زوال،
     . الگوها  جاودانه زنان و مردان روح معنو   ییدرخشش حس توسط   یاز که هستند

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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ترس   کامل مفاه    میذهن آن و داشتن  یعال میشده م   یدوست منعکس که  یرا کنند
ماد     حس همه از .یفراتر است 

10.76 :22-31

هماهنگ  - یب یشاد جاودانگ   یگناه، و دارا  ،یزندگ یکامل خوب  ییبایز یکه یب یو
اله    حصر و لذت    یحد بدون جسم  ایاست، واقع -   ،یدرد انسان ناپذ   یتنها فنا ریو

تشک  روحان    یم لیرا وجودش که . یدهد ا  وجود  نیاست دست  یعلم یحالت و
کمال  -  است برا   ینخورده فقط تشخ  یکسان یکه نها    صیقابل درک که ییاست

اله    حیمس علم در .   یرا نم  هرگز مرگ ا  یدارند تسر  یهست تیوضع نیتواند عیرا
ز  جاودانگ    رایبخشد، ظهور از تسل      دیبا یقبل نه کرد، غلبه مرگ .میبر آن 

11.495 :14-24

ب  یوقت ا          ای یماریتوهم و خدا به محکم کرد، وسوسه را شما او دهیگناه
چ.   دیبچسب نده شب  یزیاجازه اند   هیجز در .  شهیاو نده   اجازه بماند نه دیتو

سا            شما آرام اعتماد و روشن حس بر شک نه و تشخ  ندازد،یب هیترس صیکه
زندگ  -   یزندگ که همانطور م  - یابد یهماهنگ احس   یاست هر استواند

چ   ایدردناک  به زندگ   یزیاعتقاد که ب  ستین یرا .  نیاز ده  اجازه علم دیببرد
جا  ،یحیمس جسمان  یبه هست     ،یحس از شما درک ا   یبانیپشت یاز و نیکند،

جا    را خطا فناپذ   قتیحق نیگزیدرک، کرد، جا  یریخواهد یم یریفناپذ نیگزیرا
هماهنگ      با را اختالف و م  یکند، .یخاموش کند 

12.288 :27-28

فناناپذ     انسان باشکوه امکانات م   ریعلم آشکار برا   یرا که توسط شهیهم یکند
فان  .یحواس است   نامحدود

روزانه  وظایف

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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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 

اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
کلیسای             اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید شخصی^ 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

. شوند      خالص 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 

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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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_____________________

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  ج      ینقل مقدس 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


