
صفحه 1 2022 ،23اکتبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
مشروط شدن پس از مرگ- موضوع

.2022، 23یکشنبه ، اکتبر

مشروط شدن پس از مرگ — موضوع

7: 2  مکاشفهمتن طالیی:

 بهشت خداست."انی در مکه خورم،ی  ماتی شود از درخت حروزی"به هر که پ

21-18، 9، 8: 33زبور پاسخگو خواندن:

21، 20، 14: 5روميانو 

 باشند.دهی از خداوند بترسند و همه ساکنان جهان از او ترسنیهمه زم8

.ستادی او گفت و تمام شد. دستور داد و محکم ارایز9

.دوارندی که به رحمت او امی ترسند، بر آنانی است که از او می چشم خداوند بر آناننکیا18

 زنده نگه دارند.یتا روحشان را از مرگ نجات دهند و در قحط19

جان ما در انتظار خداوند است. او کمک و سپر ما است.20

.می به نام مقدس او اعتماد کرده ارای که قلب ما در او شاد خواهد شد، زرایز21

 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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 آدم گناه نکرده بودند، حاکمری که بعد از تقصی بر کسانی حت،ی وجود، مرگ از آدم تا موسنیبا ا14
.دیای اوست که قرار بود بتیشد، که شخص

 شد:شتری باری بسضی شد، فادی که گناه زییاما در جا20

ی جاوداناتی عدالت تا حقی از طرزی نضیتا همانطور که گناه تا مرگ سلطنت کرده است، ف21
 سلطنت کند.حی مسیسیتوسط خداوند ما ع

د درس خطبه

کتاب مقدس

13-11: 56زبور .1

.ترسمی  با من کند نمتواندی بر خدا توکل کرده ام: از آنچه انسان م11

 خواهم کرد.شی تو را ستاا،ینذر تو بر من است، خدا12

 تا در نور زندگانیدهی  را از افتادن نجات نممی پاهاای آ،ی که جان مرا از مرگ نجات دادرایز13
در حضور خدا گام بردارم؟

20،(، 2 به )19: 68زبور .2

 آورد،ی که همه روزه ما را بر ما بار میمتبارک باد خداوند19

ی نجات است، و از آن خداوند خداوند است که از مرگ خارج می ما است، خدایاو که خدا20
شود.

:(2  )به14: 13هوسه .3

 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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مشروط شدن پس از مرگ- موضوع

 مرگ ، منی کنم: ای مهی خواهم داد. آنها را از مرگ فدهیمن آنها را از قدرت قبر فد 14
 تو خواهم بود:ی قبر ، من نابودی تو خواهم بود. ایآفتها

44-38، 36-32، 27-20، 17 )ما(، 11، 7-4، 1: 11 وحنای.4

 و خواهرش مارتا بود.می شهر مر،ی عنانتی اهل بلعازر،ی به نام اضی مریمرد1

 جالل خداست تا پسری بلکه براست،ی مرگ نی برایماری بنی گفت: اد،ی را شننی ایسی عیوقت4
.ابدی آن جالل لهیخدا به وس

 را دوست داشت.لعازری مارتا و خواهرش و ایسیع5

 که در آنجا بود ماند.ی است، دو روز در همان مکانضی که او مردیپس چون شن6

.می بروهودای دوباره به دیپس از آن به شاگردان خود گفت: اجازه ده7

 کنم.داری روم تا او را از خواب بی است. اما من مدهیدوست ما الزاروس خواب11

 است.دهی در قبر خوابشی که چهار روز پدی آمد، دیسی عیوقت17

 در خانه نشست.می رفت و او را مالقات کرد، اما مرد،ی آی میسی که عدی شننکهیمرتا به محض ا20

 برادرم نمرده بود.،ی بودنجای گفت: خداوندا، اگر تو ایسیسپس مارتا به ع21

 خداوند به تو خواهد داد.،ی اکنون، هر چه از خدا بخواهی دانم که حتیاما من م22

.زدی به او گفت: برادرت دوباره برخیسیع23
.زدی خی در روز آخر دوباره برمامتی دانم که او در قیمارتا به او گفت، م24

 آورد، اگر چه مرده باشد، زندهمانی که به من اهر  هستم.اتی و حامتی به او گفت: من قیسیع25
خواهد ماند.

؟یکنی باور منوی دارد هرگز نخواهد مرد. امانیو هر که زنده است و به من ا26

 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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.ییای به جهان بدی که بای پسر خدا هستح،ی دارم که تو مسمانی خداوند، من ا،یاو به او گفت: آر27

 او افتاد و به او گفت: خداوندا، اگری به پاد،ی و او را ددی بود رسیسی که عیی به جامی مریوقت32
 مرد.ی برادرم نم،ی بودنجایتو ا

 کرد، در روحهی را که با او آمده بودند گریانیهودی و دی دستنی او را در حال گریسیپس چون ع33
ناله کرد و مضطرب شد.

.نی و ببای آنها به او گفتند: خداوندا، بد؟یو گفت: او را کجا گذاشت34

.ستی گریسیع35

 چقدر او را دوست داشت!نی گفتند: ببانیهودیآنگاه 36

 آن بود.ی روی. غار بود و سنگدیآی  دوباره با ناله در خود به قبر میسیپس ع38

 زمان اونی. مارتا، خواهر مرد مرده، به او گفت: خداوندا، در ادی گفت: سنگ را برداریسیع39
 او چهار روز مرده است.رای دهد، زی تعفن میبو

؟ینی بی جالل خدا را م،یاوری بمانی به او گفت: به تو نگفتم که اگر ایسیع40

 چشمان خود را بلند کرد ویسی که مرده گذاشته بودند برداشتند. و عییسپس سنگ را از جا41
.یدی پدر، از تو سپاسگزارم که مرا شنیگفت: ا

ستادهی که کنارشان ای اما به خاطر مردم،ی دهی به من گوش مشهی دانستم که تو همیو من م42
.ی را گفتم تا باور کنند که تو مرا فرستاده انیبودند، ا

.ای برونی بلعازر،ی زد: اادی بلند فری را گفت، با صدانیو چون ا43

 را به جامه قبر بسته بود و صورتش را با دستمال بسته بود.شی آمد، دست و پارونیو آن مرده ب44
 برود.دی و بگذاردی به آنها گفت: او را رها کنیسیع

26-24: 5 وحنای.5

 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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اتی آورد، حی ممانی شنود و به فرستنده من ای هر که کالم مرا مم،ی گویهمانا، همانا به شما م24
 شود.ی منتقل می دارد و محکوم نخواهد شد. اما از مرگ به زندگیجاودان

 پسر خدای است که مردگان صدادهی و اکنون فرا رسدیآی  می ساعتم،یگوی  به شما منی آمن،یآم25
 و آنان که بشنوند، زنده خواهند شد.دیرا خواهند شن

 داشته باشد.اتی دارد. پس به پسر داده است تا در خود حاتی همانطور که پدر در خود حرایز26

:(2 )به 2، 1: 1 انيعبران.6

 باامبرانی گذشته توسط پی مختلف در زمان های هاوهی مختلف و به شی که در زمان هاییخدا1
 گفت.یپدران سخن م

 قرار داده است، به ما گفتهزی پسر خود که او را وارث همه چلهی آخر به وسی روزهانی در اایآ2
است،

15، 14: 2 انيعبران.7

 از آن رای بخشبی ترتنی به همزی گوشت و خون هستند، خود او نکیاز آنجا که فرزندان شر14
 مرگ نابود کند.قی را از طرطانی شیعنیداشت. تا او را که قدرت مرگ دارد، 

 بخش.یی را که از ترس مرگ در تمام عمر در بند بودند رهایو آنان15

20: 5 یوحنا 8.1
 و مامی که پسر خدا آمده است و به ما فهم داده است تا او را که راست است بشناسمی دانیو ما م20

ی جاوداناتی و حیقی حقی خدانی. احی مسیسی در پسر او عی که راست است، حتمیدر او هست
است.

 )تو باش(10: 2 مکاشفه.9

 را به تو خواهم داد.یتا حد مرگ وفادار باش و من تاج زندگ …10

 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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علم و بهداشت

1.288 :20-7

 استری خداست، خی: که زندگافتی ری زیه های در فرضتوانی  را میحی معبد علم مسی اصلیسنگ ها
 تواند تحققی و نمابدی ی شود. که روح تحقق نمی نمافتی گناه است و در بدن یو نه شر. که روح ب

 نهو ی ماداتی دارد، نه حی نه تولدی روحانی; که انسان واقعستی مشمول مرگ نی. که زندگابدی
.یمرگ

 نامحدود است.ی توسط حواس فانشهی همی کند که برای را آشکار مری امکانات باشکوه انسان فناناپذعلم
 کرد.لی تبدی و زندگقتی او را به راه، حقحای در مسحیعنصر مس

 انسان به عنوان فرزندی کند و وجود واقعی ها از خطا آموخته اند نابود می آنچه را که فانی ابدقتیحق
ی تواند از آوارهای هرگز نمی است. انسان فانی ابدی نشان داده شده زندگقتی شود. حقیخدا آشکار م

نی است. ای تنها زندگخدا که ردی بگادی نکهی مگر ازد،ی و مرگ برخیماری به گناه، بمانی خطا، ایموقت
 سازد غلبهی خدا مری با درک آنچه انسان را به عنوان تصودی و احساس در بدن است بایباور که زندگ

کرد. آنگاه روح بر جسم غلبه خواهد کرد.

2.289 :14-20

 که "پادشاهکندی  بر مرگ غلبه کرد و همچنان بر مرگ غلبه کرد، ثابت مقتی حقای حی که مستی واقعنیا
. وبردی  منی آن را از بی زندگی با شواهد معنوقتی است که حقی فانی خطاای باور کیوحشت" فقط 

ی برارای ز، استی توهم فانکی رسد مرگ است، فقط ی دهد که آنچه در حواس به نظر می نشان منیا
 روند مرگ وجود ندارد.چی هی و جهان واقعیانسان واقع

3.253 :25-31

دی دانی مرای زد،ی مرگ اعتقاد نداشته باشای یماری گناه، بی برای فرضاتی از ضرورکی چیبه ه
رای کند، زی نمی را الزامی( که خدا هرگز اطاعت از قانون به اصطالح ماددی بداندی)همانطور که با

ی زندگانون رود، که قی منی وجود ندارد. اعتقاد به گناه و مرگ توسط قانون خدا از بی قانوننیچن
 جسم است.ی اختالف، روح به جای به جای مرگ، هماهنگیبه جا

4.254 :16-23

 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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رای زد،یای به نام مرگ به دست نیریی مطلق ممکن است قبل از تغیحی علم مس،یدر طول اعصار نفسان
فهی وظنی بشارت داده شود. خداوند ادی. اما خود انسان بامی ندارمیفهمی ما قدرت نشان دادن آنچه را که نم

 و امورمی رها کنیعمل را به همان سرعت اتی و مادمیری که امروز عاشقانه بپذخواهدی را از ما م
.می به کار ببرکندی  منیی را که ظاهر و بالفعل را تعیمعنو

5.43 :27-4

 بر همهدی کرد بای داد و زندگمی تعلیسی که عی در هر نقطه بر انسان غلبه کند. علمدی بایاله
روزی پیی باورهانی از چنی متعدد ناشی جوهر و هوش و خطاهاات،ی در مورد حی مادیباورها

شود.

 و مرگ باشد، قبل ازی بر گمراهیروزی مهر پدی بای و زندگقتی شود. حقروزی بر نفرت پدی باعشق
 روحی" و برترنی بنده خوب و امن،ی "آفرر،ی خی تاج کنار گذاشته شوند، دعای خارها برانکهیا

نشان داده شود.

6.76 :6-17 ،22-31

 به عنوان خدا،،ی بلکه به عنوان نامتناه،ی و نه متناهی نه به عنوان مادی درک شود، زندگی هستیوقت
 در شرری خای در شکل محدود، شهی ذهن، همای ،ی باور که زندگنی شود. و ای شناخته می جهانریخ

 هرگز ازنینابرا شود که روح هرگز وارد ماده نشده و بی مدهیبوده است، نابود خواهد شد. آنگاه فهم
 تواند با ماده ارتباطی نمگری دد،ی و درک خدا رسی انسان به وجود معنویماده برخاسته است. وقت

 رسد که انسانی که به دانه اش بازگردد. به نظر نمی تواند به آن بازگردد، نه درختیبرقرار کند. نه م
 و نه ماده مشخصدهی به عنوان ایه خواهد بود که توسط روح الی فردی آگاهکی باشد، بلکه یجسمان

 شود.یم

ی حد و حصر الهی بی و خوبییبای زی که دارا،ی زندگی کامل و جاودانگی گناه، - هماهنگی بیشاد
 دهد که وجودشی ملی را تشکری و فنا ناپذی - تنها انسان واقع،ی درد جسمانایاست، بدون لذت 

 قابلی کسانی که فقط برای و دست نخورده است، - کمالی علمی حالت وجودنی است. ایروحان
ی هستتی وضعنی تواند ای دارند. مرگ هرگز نمی را در علم الهحی مسیی است که درک نهاصیختش

 آن.می بر مرگ غلبه کرد، نه تسلدی بای قبل از ظهور جاودانگرای بخشد، زعیرا تسر

7.427 :17-25

 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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 که نابودی دشمننی: "آخردی گویاگر قرار است انسان هرگز بر مرگ غلبه نکند، چرا کتاب مقدس م
 بر مرگم،ی کنی که بر گناه غلبه می دهد که ما به نسبتی شود، مرگ است"؟ اصل کالم نشان میم
 و عشق، انسان راقتی حق،ی خداست. خدا، زندگیستی بزرگ در جهل به چی شد. سختمی خواهروزیپ

 به اصطالح،،یکیزی در قلمرو فدی کند، بای می کند. ذهن جاودانه که بر همه حکمرانی مرگ مرقابلیغ
 برتر شناخته شود.،ی در عرصه معنونیو همچن

8.77 :13-18

ی آن را در بر می که به اصطالح لذت ها و دردها،ی مادی زندگیای رونی ای براازیدوره مورد ن
 دوره با توجه بهنی شناسد... نه پسر، بلکه پدر را". ای کس را نمچی شود، "هی محو می از آگاهرد،یگ

 کوتاه تر خواهد بود.ای تر یشدت خطا، طوالن

9.493 :28-30

 حس کاذب راتواندی  محی که مسکردی  ثابت منی کرد، اداری توهم مرگ با،ی را از رولعازاری ایسیاگر ع
بهبود بخشد.

10.290 :3-10

چی به هشود،ی  مدهی که مرگ نامیزی آن چدنی از فرارسشی وجود انسان، پیاگر اصل، قاعده و تجل
 باالتر نخواهند رفت،ی هستاسی در مقی آن تجربه واحد، از نظر روحلیوجه درک نشود، آن ها به دل

ی به جاات،ی مادقی از طری خواهند ماند. گذار، همچنان به دنبال خوشبختیبلکه مانند گذشته ماد
 خودخواهانه و پست.ی هازهی و از انگ،ی از زندگیاحساس معنو

11.291 :12-18

 محلکی است. بهشت یافتنی استوار است و بدون آنها دست نشی و آزماشرفتی بر پی جهانیرستگار
 گناهرای است که در آن همه مظاهر ذهن هماهنگ و جاودانه است، زی الهی حالت ذهنکی بلکه ست،ین

 "ذهناری در اختدی گوی همانطور که کتاب مقدس ماما  ندارد،ی و انسان از خود عدالتستیدر آنجا ن
خداوند" است.

12.264 :13-19 ،28-31

ی خلقت که قبالً نامرئاءی از اشی از خدا و انسان، انبوهی فانح تری صحیدگاه هایبا به دست آوردن د
 روح است، نه در ماده و نه دری که زندگمی شوی متوجه میبودند، قابل مشاهده خواهند بود. وقت

 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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ی به آگاهیازی و نر،ی خابد،ی ی را در خدا مزی همه چابد،ی ی درک به کمال خود گسترش منیماده، ا
 ندارد.یگرید

ی خلقت خدا را مم،ی انسان را بشناسی و وجود معنومیاموزی بیحی که ما راه را در علم مسیهنگام
 و آسمان و انسان.نی زمی - تمام شکوه هامی کنی و درک ممینیب

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 انگيزه 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 وظيفه

 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.



صفحه 10 2022 ،23اکتبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
مشروط شدن پس از مرگ – موضوع

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

_____________________

 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


