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2021  16مه ماه ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
جاودانه  یفان- موضوع و

مه     ماه ، .2021،  16یکشنبه

جاودانه  یفان — موضوع و

طال  23: 6 انیروم : :ییمتن

زندگ  هیهد " طر  یابد یخدا ع   قیاز ما ."حیمس یسیخداوند است 

: خواندن  9-6،  2،  1: 116زبور پاسخگو

1 . است                شنیده را من دعای و من صدای او زیرا ، دارم دوست را خداوند من
زمانی                2 تا بنابراین ، است کرده متمایل من سمت به را گوشخود که آنجا از

. خواند       خواهم را او هستم زنده که
6 .          : کرد       کمک من به او و شدم فرومایه من کند می حفظ را ها ساده خداوند
7 .        . است       کرده بخشش تو با خداوند زیرا برگرد آرامشخود به من جان ای
نجات                8 سقوط از را پاهایم و اشک از چشمهایم ، مرگ از مرا روح تو زیرا

دادی.
9 . رفت        خواهم پیشخداوند زندگان سرزمین در 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
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درسخطبه   د

مقدس  کتاب
6-1: 23زبور .1

1   . خواهم    نمی من است من چوپان خداوند
2      : ساکن         آبهای کنار در مرا او بکشم دراز سرسبز مراتع در تا وادارد مرا او

. کند   می هدایت
3         : عدالت       مسیرهای در مرا خود نام خاطر به او کند می احیا را من روح او

. کند   می هدایت
نمی                4 وحشتی و شر هیچ از ، کنم می عبور مرگ سایه دره از اگرچه ، بله

.           . دهند       می تسلی مرا آنها تو عصای و تو میله هستی من با تو زیرا ، ترسم
5. کنی                مسح روغن با مرا سر و کنی آماده پیشمن میز دشمنانم حضور در تو

کند     می فرار من جام
برای             6 و کرد خواهد دنبال من زندگی روزهای تمام در رحمت و نیکی مطمئنًا

. شد       خواهم ساکن خداوند خانه در همیشه

12-1: 3یوحنا .2

1: بود          یهودیان حاکم ، نیکودیموس نام به فریسیان از مردی
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2       : تو          که دانیم می ما ، خاخام گفت او به و آمد عیسی نزد به شب همان
این               تواند نمی کس هیچ زیرا ؛ ای آمده خدا جانب از که هستی معلمی

. باشد               او با خدا اینکه مگر ، دهد انجام کنی می تو که را معجزات
اینکه                 3 مگر ، گویم می تو به ، راستی به ، گفت او به و داد جواب عیسی

. ببیند            را خدا پادشاهی تواند نمی او ، شود متولد دوباره مردی
شود؟             4 متولد پیری سن در مردی است ممکن چگونه ، گفت او به نیکودیموس

شود؟             متولد و شود مادرشوارد رحم به دوم بار تواند می آیا
از                  5 و آب از شخصی] اینکه مگر ، گویم می تو به ، راستی به ، داد پاسخ عیسی

. شود          خدا پادشاهی وارد تواند نمی ، شود متولد روح
شود              6 می متولد روح از آنچه و است؛ گوشت شود می متولد گوشت از آنچه

. است  روح
7. شوید            متولد دوباره باید شما ، گفتم شما به که نکنید تعجب
نمی                 8 اما ، شنوید می را آن صدای شما و وزد می گوید می که جایی به باد

    : از             که کسی هر رود می کجا به و آید می کجا از که تشخیصدهید توانید
. است       چنین نیز است شده متولد روح

باشد؟             9 تواند می چگونه امور این ، گفت او به و داد نیكودیموسجواب
نمی                 10 را اینها و ، هستی اسرائیل استاد تو آیا ، گفت او به و داد جواب عیسی

دانی؟
می                 11 که کنیم می صحبت ما ، گویم می تو به من ، راستی به ، حقیقت در

.        . کنید        نمی دریافت را ما شاهد و ایم دیده که دهیم می شهادت و دانیم
چیزهای               12 از اگر ، ندارید ایمان شما و ام گفته زمینی چیزهای شما به من اگر

آورد؟        خواهید ایمان چگونه بگویم شما برای آسمانی
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20،  13،  11،  5: 5یوحنا  3.1

پسر             5 عیسی باشد معتقد که کسی اما ، شود چیره دنیا بر که کیست
خداست؟

زندگی               11 این و است داده ما به ابدی زندگی خداوند که است ای سابقه این و
. اوست   پسر در

13   . که             بدانید تا نوشتم دارند ایمان خدا پسر نام به که شما برای را چیزها این
. دارید          ایمان خدا پسر نام به و دارید ابدی زندگی

تا               20 است بخشیده فهمی ما به و است آمده خدا پسر که دانیم می ما و
عیسی               او پسر در حتی باشیم واقعی او در و بشناسیم واقعی را او بتوانیم

. است.        ابدی زندگی و واقعی خدای این مسیح
.(1به ) 17 - (خودم )12: 1تیموتی  4.1

سپاسگزارم              12 ، است کرده توانا مرا که ، خود پروردگار ، عیسی مسیح از من
. گرفت           خدمت به را من و شمرد وفادار مرا او که

13         : کار           این زیرا ، یافتم رحمت من اما بود آزار و اذیت و آزار ، کفر از پیش که
. دادم       انجام ایمانی بی در ناآگاهانه را

عیسی              14 مسیح به که عشق و ایمان با بود زیاد بسیار ما فیضپروردگار و
است.

 
نجات           15 برای عیسی مسیح که است قبول قابل و مومنانه سخنی این

.     . هستم    آنها رئیس من آمد دنیا به گناهکاران
را               16 ها رنج تمام من در مسیح عیسی اول تا یافتم رحمت منظور همین به اما

داشته                 ابدی زندگی او به باید پس این از که آنها برای الگویی برای ، کند ابراز
باشند.

 
جالل               17 و عزت ، حکیم خدای تنها ، نامرئی ، جاودانه ، ابدی پادشاه به اکنون

. باش     همیشه و همیشه برای
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57-50: 15 قرنتیان 5.1

پادشاهی              50 توانند نمی خون و گوشت که ، برادران ، گویم می را این اکنون
.     . نیست     فساد وارث فساد ببرند ارث به را خدا

51      . اما            ، خوابید نخواهیم ما همه دهم می نشان تو به راز و رمز یک من ، ببین
     ، کرد خواهیم تغییر ما همه

52   : به              شیپور زیرا شیپور آخرین در ، زدن هم به چشم یک در ، لحظه یک در
تغییر               ما و شوند می زنده فاسد غیرقابل مردگان و ، آید می در صدا

. کرد  خواهیم
53. بپوشد            جاودانگی باید فانی این و بپوشد باید ناپذیر فساد این زیرا
فانی              54 این و ، کرد خواهد تن بر را فساد مفسدان این که هنگامی بنابراین

شده                نوشته که را ای گفته این باید آنگاه ، کرد خواهد تن به را جاودانگی
. شود          می بلعیده پیروزی در مرگ ، بخشید تحقق است

کجاست؟           55 تو پیروزی ، قبر ای کجاست؟ تو نیش ، مرگ ای
56. است         قانون گناه قدرت و است؛ گناه نیشمرگ
ما              57 به مسیح عیسی ما پروردگار واسطه به که کنیم می شکر را خدا اما

. بخشد   می پیروزی

2: 21مکاشفه .6

خدا               2 طرف از آسمان از که دیدم را جدید اورشلیم ، مقدس شهر یوحنا من و
شده              آراسته شوهرش برای عروسکه یک مانند ، آمد می پایین سمت به

است.
 

14،  2،  1: 22مکاشفه .7
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و                 1 است بلور کامالً که داد نشان من به را حیات آب خالصاز ای رودخانه او و
. رود        می بیرون بره و خدا تخت از

که              2 داشت وجود زندگی درخت ، رودخانه طرف دو در و آن خیابان وسط در
   : درخت             برگهای و داد می را خود میوه ماه هر و داد می میوه نوع دوازده

ملتها   شفابخشی برای
حق               14 زندگی درخت بر تا دهند می انجام را او احکام که کسانی حال به خوشا

. شوند         وارد شهر های دروازه از و باشند داشته

7: 2مکاشفه .8

7  . او              به بشنود ، گوید می کلیساها به روح آنچه بگذارید ، دارد کسگوش هر
خداست               بهشت میان در که زندگی درخت از خواهم می ، شود می پیروز که

. بخورد  ،

بهداشت   و علم
1.42 :26- ) در )  28که

نه...            -     ، خیر توسط شود می اداره خدا توسط واقعی انسان ، مسیحی علوم در
. است -          فناناپذیر یک بلکه نیست انسان یک بنابراین و شر

2.434 :31- ) 32خداوند )

. كرد         روح قابل فقط و جاودانه را انسان خداوند
3.246 :27-31
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.              . کنیم   آغاز را آن تظاهرات و کنیم کشف را موضوع این باید ما است ابدی زندگی
         . به     وجود مورد در را خود دیدگاههای سپس بیایید است جاودانه خوبی و زندگی

. دهیم            شکل تداوم و طراوت ، زیبایی به بیماری و سن جای
4.295 :5-15

     . های             ایده از پر جهان کند می اداره و آفریند می را انسان جمله از و جهان خداوند
 . ذهن                هستند آنها سازنده ذهن مطیع آنها و ، یابد می تکامل او که ، است معنوی

می                بازیابی را انسان اصلی سپسخود و کند می تبدیل مادی به را روحانی فانی
       . در          که ، نیستند جاودانگان مانند فانیان کند فرار خطا این میر و مرگ از تا کند

          . به      نهایت در فانی آگاهی ، همه نامحدود روح اما اند شده آفریده خدا خود تصویر
کامل                ، بودن واقعی احساس و ، شود می ناپدید و شود می تسلیم علمی واقعیت

. شود        می پدیدار ، سالم همیشه برای و
5.81 :17-18  ،25-30

. بماند              جاودانه تواند نمی است شده آشکار علم در که همانطور خدا شبیه انسان
این…               ، کند می پنهان را علم هماهنگی حسمادی از حاصل هماهنگی اگرچه

      . به          انسان جاودانگی ، علم در ببرد بین از را علم الهی اصل تواند نمی هماهنگی
دنبال                ، خیر جاودانگی از ضروری نتیجه یک عنوان به و ، دارد بستگی خدا خیر

. شود  می

6.476 :1-5  ،10-20  ،28-32

           . می    اعالم كه هستند شر یك یا شریر یك فرزندان آنها است جاودان جعل فانی
      . و             خدا ، الهی علم در كند می آغاز مادی جنین یك عنوان به یا غبار در انسان كنند

. نیستند           تفکیک قابل الهی ایده و اصل عنوان به واقعی انسان
        . جاودانان          و ، شوند می ناپدید ها فانی است مادی نه و فانی نه انسان رو این از

می              ظاهر انسان های شخصیت ترین جاودانه و تنها عنوان به خدا فرزندان یا
      . وجود.       از کاملی حالت هرگز آنها نیستند افتاده خدا فرزندان ها فانی شوند

       .          ، فانی تاریخ آغاز از ، آنها آید بدست دوباره متعاقبًا است ممکن که ، اند نداشته
    ". جاودانگی"          در مرگ سرانجام آمدند وجود به گناه در و شدند تصور گناه در

              . که   هایی واقعیت به تا بروند بین از باید مرگ و بیماری ، گناه شود می بلعیده
. دهد       جای است جاودان انسان به متعلق

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



8
صفحه

2021  16مه ماه ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

جاودانه  یفان – موضوع و

 " : خدا            پادشاهی گفت ، انسان فرزندان نه و خدا فرزندان از صحبت هنگام عیسی
           ". و   کنند می سلطنت واقعی انسان در عشق و حقیقت یعنی شماست درون در

. است           ابدی و ناپایدار خدا سیمای در انسان دهند می نشان
7.296 :4-13

           . فانی    آن طریق از که ، است فانی انسان رسیدن این است تجربه حاصل پیشرفت
           . توهمات     همه باید علم یا رنج ، آخرت یا اینجا در شود می رها جاودان برای

. کند                  تولید دوباره را نفسمادی حسو و ببرد بین از را ذهن و زندگی به مربوط
      . جاودانه        گناهی و نفسانی چیز هیچ شود گذاشته کنار باید خود اعمال با پیرمرد

انسان.                  که است چیزی ، آلی مواد مرگ نه ، گناه و کاذب یکحسمادی مرگ نیست
. دهد           می نشان ابدی و واقعی ، هماهنگ را زندگی و

8.435 :12- ) 14خوب )

جای...                به را لذت ، اندوه جای به را شادی ، هستند فناناپذیر خوب کارهای
. آورند         می مرگ جای به را زندگی و درد

9.190 :14-20

سبز                 زیبای های تیغه با که است علفی مانند انسان پوسیدگی و بلوغ ، رشد ، تولد
خود                 بومی نیستی به و شود می پژمرده آن از پس و گیرد می سرچشمه خاک از

           . نمی   ادغام جاودانه وجود در هرگز است؛ زمانی فانی ظاهر این گردد می باز
می                  یافت ، ابدی و معنوی ، جاودانه انسان و ، شود می ناپدید سرانجام اما ، شود

. است     واقعی انسان که شود
10.496 :20-27

      -  " حال"         در ، فانی اعتقاد قانون ، است قانون گناه قدرت و است گناه نیشمرگ
               ، گوید می قبر به که معنوی قانون با حتی ، نامیرا زندگی حقایق با جنگ

فانی"    "  "          این و ، بپوشد ناپایدار فساد این که هنگامی اما ؟ کجاست تو پیروزی
در                 مرگ ، یابد می تحقق ، است شده نوشته که ای گفته آنگاه ، بپوشد جاودانگی

". شود    می بلعیده پیروزی
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11.428 :22-29

و               ، است جاودانه و کامل انسان که شود بیان معنوی بزرگ واقعیت یک باید
از.                ، زود یا دیر و کنیم حفظ را وجود هوشیاری همیشه برای باید ما نیست

  . دست             با شویم مسلط مرگ و گناه بر باید ، مسیحی علوم و مسیح طریق
جاودانگی             شواهد ، بودن جاودانه حقایق به اعتراف و مادی اعتقادات از کشیدن

. شد    خواهد آشکارتر انسان
12.76 :22-31

خوبی    -           و زیبایی داشتن ، زندگی کامل جاودانگی و هماهنگی ، گناه بی شادی
انسان              -   تنها ، جسمی درد یا جسمی لذت یک بدون حصر و حد بی الهی های

     . و         علمی وجودی حالت این است وجودشمعنوی که است نشدنی نابود ، واقعی
در   -             که کنند درک را آن توانند می کسانی فقط که کمالی است نخورده دست

      . وضعیت       این تواند نمی هرگز مرگ دارند مسیح از نهایی درک الهی علوم
نه                 ، کرد غلبه مرگ بر باید جاودانگی ظهور از قبل زیرا ، کند تسریع را وجودی

. شد   آن تسلیم
13.495 :14-24

او                  ایده و خدا به قدم ثابت ، کند می وسوسه را شما گناه یا بیماری توهم وقتی
   . ترسو.            نه شود ماندگار شما اندیشه در او مثل جز چیزی ندهید اجازه بچسبید

که               ، ندهید قرار الشعاع تحت را شما آرام اعتماد و احساسروشن تردید نه
احساس   -      -     هر تواند می است ابدی زندگی که همانطور هماهنگ زندگی شناخت

    . به           کریستین علم بگذارید ببرد بین از را نیست زندگی آنچه به اعتقاد یا دردناک
جایگزین                درک این و ، کند پشتیبانی را وجود از شما درک ، حسجسمی جای

با              اختالف سکوت و جاودانگی با میر و مرگ جایگزین ، حقیقت با حقیقت
. شود   می هماهنگی

14.288 :27-28

فانی             حواس توسط نامحدود همیشه برای را جاودان انسان باشکوه امکانات ، علم
. کند   می آشکار
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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



10
صفحه

2021  16مه ماه ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

جاودانه  یفان – موضوع و

روزانه فیوظا
مر  یاد کریب یتوسط

روزانه  نماز
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
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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 

_____________________
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