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 دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس                                                       

: زندگی جاودان  و هفتم بیست درس   

 زودگی جاودان
 4یىزًا،بابهؽالؼه:  

 فىاپذیری و جاوداوگی
ىدی فًاپزیش ؽدذ ودىو هدداصات گًداه هدش  خذا آدم سا اص خاک صهیى عاخت و دس بیًی او يفظ زیات دهیذ و بذیى ؽکل اولیى ايغاو هىخىد صيذه ؽذ . ولی آدم گًاه کشد و تبذیل به هىخ

(  خذا به گًاه کاساو اخداصه صيدذگی خداوداو سا 23،آیه6ًاه کشدین.)سوهیاو،باب. همه ها هىخىدات ياپزیشی هغتین وىو اص يىادگاو آدم هغتین وها يیض همايًذ او گ34،آیه7اعت.سوهیاو،باب
ؽما ویغت؟ هگش بخاسی يیغتیذ که ايذک صهايی ظاهش اعت و بؼذ يا پذیذ هی ت يمی دهذ .صيذگی که اهشوصه اص آو لزت هی بشین به صودی تمام خىاهذ ؽذ دسعت همايًذ هه و یا بخاس "زیا 

به ها هی گىیذ که خذا "اصل بىده و تا به ابذ خىاهذ بىد" . ایى بذیى هؼًاعت کده خدذا همیؾده وخدىد داؽدته و  9:.دس ػىض خذا خاودايه اعت.هضاهیش باب  (   25،آیه5یؼقىب،باب )ؽىد" 
 رات خذا سا با ايغاو هقایغه کشده اعت . 9:خىاهذ داؽت .اها اگش دس قیذ صهاو باؽین ایى سا دسک يخىاهین کشد .هضاهیش ،باب

 (29،آیه9:رات فًاپزیش ايغاو )هضاهیش،باب (3،آیه9:رات پایاو ياپزیش خذا )هضاهیش،باب
قبل اص آيکه کىه ها به وخىد آیًذ و صهیى و سبغ هغکىو سا بیافشیًی اص اصل تا به ابدذ تدى خدذا 

 هغتی
ایام ػمش ها هفتاد عال اعت و اگش اص بًیه،هؾتاد عال باؽذ لیکى فخش آيها هسًت و بؽالت 

 اعت صیشا به صودی تمام ؽذه ،پشواص هی کًین.
 

دس  هی گىیذ که خذا :"که آو سا هتباسک و قادس وزیذ و هلک الملىک و سب االسباب دس صهاو هؼیى به ظهىس خىاهدذ آوسد.کده تًهدا ال یمدىت و عداکى 27و  26،آیه 7تائىط باب ىتیم دس او
يذیذه و يمی تىايذ دیذ.او سا تا ابذاآلباد اکشام و قذست باد.آهیى."به يظش هی سعذ که هذف ایى آیه ها ایى اعت که خدذا تًهدا وخدىد زذی اص ايغاو او سا ىسی اعت که يضدیک آو يتىاو ؽذ و اي

 (  47و 46،آیات 39ايه اعت.همچًیى فشؽته ها يمی هیشيذ )لىقا،بابیر بش گًاه غلبه کشد و اکًىو خاودخاوداو اعت ولی هی دايین که هغ

بخؾدذ.او هغدیر سا اص هشدگداو اال رکش ؽذ بیاو هی کًذ که خذا تًها هًبغ خاودايگی اعت . او تًها کغی اعت که همیؾه وخىد داؽته اعت و هی تىايذ به دیگدشاو خداودايگی آیاتی که دس ب
هغیر و فشؽتگاو خاودايه ايذ .خبش خىب ایى اعت که ها يیدض بده واعدؽه  بشخیضايیذ و او سا خاودايه کشد .فشؽتگاو يیض خاودايگی خىد سا اص خذا داسيذ بًابشایى بدض خذا دس زال زاظش تًها

دوم )آوسد اهکاو خاودايه ؽذو سا داسین ها هدی خدىايین کده او "هدىت سا يیغدت عداخت و زیدات و بدی فغدادی سا سوؽدى گشدايیدذ بده وعدیله ايدیدل"  داتی که هغیر بشایماو به اسهغاوي
 (29،آیه2تیمىتائىط،باب

 رای همه ویستزودگی جاودان ب
ال که هسبت خذا سا پزیشفته باؽًذ.ها همه ايتخاب داسین:" به هشکظ بش زغب اػمالؼ خضا خىاهذ داد.اها به آيايی کده بدا ردبش دس اػمد وػذه صيذگی خاوداو تًها به کغايی داده ؽذه اعت

شتکدب ذ زیات خاودايی سا،و اها به اهل تؼصب که اؼاػت ساعتی يمی کًًذ بلکه هؽیغ يا ساعتی هی باؽًذ خؾن غعب و ػزاب و ظیق بش هش يفظ بؾشی هيیکى ؼالب خال و اکشام و بقایً
 (29تا  7،آیه3سوهیاو ،باب)و اکشام و عالهتی بش هش يیکىکاس .... " ل بذی هی ؽىد ..... لکى خال 

 خىد باؽین دیگش هیچ اهیذی به صيذگی آیًذه يیغت.صيذگی خاوداو هذیه خذاعت.هیچ یک اص ها ،هشوقذس هن يیکى کاس،الیق آو يیغتین.به ػًدىاواگش بدای خاودايگی دس پی خىاعته های 
اوداو دس ػیغی هغیر به گىس سوین دس غیدش ایدى ذگی خیک گًاه کاس تًها هی تىايین بشای هفتاد و یا هؾتاد عال ايتظاس لزت بشدو اص خىؽی های ایى ديیا سا داؽته باؽین هگش ایًکه با اهیذ صي

اوس کشديدذ ایدى اهیدذ سا رىست تدضیه ؽذه و به خاک بشهیگشدین و دس بشکت صيذگی دس پادؽاهی ؽشیک يمی ؽىین.تمام ؽخصیت هدای بدضس  کتداب هقدذط کده وػدذه هدای خدذا سا بد
افشاد صیادی اص ػهذ ػتیق سا يام هیبدشد  22(  ػبشايیاو باب 36،آیه3سعاله اول یىزًا،باب-3و 2،آیه2يذ )تیتىط،بابداؽتًذ.پىلظ و یىزًا همايًذ دیگش سعىالو يیض به اهیذ صيذگی خاوداو بىد

ذسی کده هدشا داسيدذ هغدیر گفدت:" و اساده پدکه دس ايتظاس صهاو بهتشی دس آیًذه بىديذ.صيذگی خاوداو تىعػ ػیغی هغیر به ایمايذاسايی داده هی ؽىد که دس داوسی پظ اص سعتاخیض زعدىس 
غیى آو سا بشخیضاين.و اساده فشعتًذه هى ایى اعت که هشکه پغش سا دیذ و بذو ایماو آوسد زیات خاودايی داؽدته د،ویضی تلف يکًن بلکه دس سوص باصپفشعتاد ایى اعت که اص آيچه به هى ػؽا کش

 (59و :4،آیه7یىزًا،باب)باؽذ و هى دس سوص باصپغیى او سا خىاهن بشخیضايیذ" 

هىافدق اػمدالؼ خدضا خىاهدذ داد ص باصپغیى" سوص باصگؾت هغیر خىاهذ بىد:" صیشا که پغش ايغاو خىاهذ آهذ دس خالل پذس خدىیؼ بده اتفداال هالئکده خدىد و دس آو وقدت هشکغدی سا "سو
داوس ػادل دس آو سوص به هى خىاهذ داد .و يه به هى فقػ بلکده يیدض بشای هى زاظش ؽذه اعت که خذاويذ . پىلظ سعىل اص اهیذ خىد هی يىیغذ:"بؼذ اص ایى تاج ػذالت   38،آیه27.هتی،باب

 (9،آیه5دوم تیمىتائىط،باب)به همه کغايی که ظهىس او سا دوعت هی داسيذ." 

 زودگی جاودان ،زودگی ابدی،فىاواپذیری
 خاوداو تفاوت کمی با فًاياپزیشی داسد. ػباسات "صيذگی خاوداو " و "صيذگی ابذی" اص یک سیؾه یىيايی هی آیًذ و هؼًای هؾابهی داسيذ.صيذگی

 (64،آیه26فًا ياپزیشی هذیه خذا بشای صيذگی ابذیغت.و کاهاًل هتعاد با وظؼیت فًاپزیشی اکًىو ها داسد.)اول قشيتیاو،باب 
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 هی ؽىيذ.ؽاهل "صيذگی دس آیًذه " هی ؽىد. ػباست "صيذگی ابذی" به کیفیت صيذگی که تىعػ ایمايذاساو واقؼی عپشی هی ؽىد اؽاسه داسد بشای صهايی که فًا ياپزیش 

عىعه آصاد هی ؽىد و تًها باس اساده و قىايیى خذا پدش صهاو باصگؾت هغیر ایمايذاساو واقؼی هکتًی دس پادؽاهی خذا دسیافت کشده و خاودايه هی ؽىيذ.ارهاو آيها يیض تغییش یافته و اص گًاه و و
هًذ ؽًاخت و هماهًگ با او صيذگی خىاهًذ کشد .ایى هًظىس کتاب هقذط اص صيذگی خاوداو اعت.کیفیتی اص صيذگیغت که ؽخصدیت ؽدگفت هی ؽىد.دس آو صهاو آيها به واقغ خذا سا خىا

ىد داسد کده هدی تىايًدذ صيدذگی سوؽی اص صيذگی که هغیر به ها يؾاو هی دهذ اگشوه اکًىو ها فًاياپزیشی سا دسیافت يکشده این اها زغی دس ایمايذاساو واقؼی وخدايگیض خذا سا يؾاو هی دهذ 
ًاو که او سا بش هش بؾشی قدذست داده ای خاوداو داؽته باؽًذ.هغیر دسعت قبل اص هشگؼ دػا کشد :" ای پذس عاػت سعیذه اعت پغش خىد سا خالل بذه تا پغشت يیض تى سا خالل دهذ. همچ

 (4تا2،آیات 28یىزًا،باب)عت که تى سا خذای وازذ زقیقی و ػیغی هغیر سا که فشعتادی بؾًاعًذ."  تا هش وه بذو داده ای به آيها زیات خاودايی بخؾذ و زیات خاودايی ایى ا

اکًىو هماهًگ با خدذا و هغدیر صيدذگی کًدین دس ایى آیات يؾاو هی دهذ که کغايی که رهى خىد سا با اهىس خذایی پش هی کًًذ به يىػی دس همیى ديیا زیات خاودايی سا یافته ايذ . پظ اگش 
. اگش صيذگی خىد سا دس ساه خذا اداهه دهین خذا بده واعدؽه فدیط خدىد (22،آیه6،باباول یىزًا)هىسد ها گفته هی ؽىد که :" خذا زیات خاودايی به ها داده اعت و ایى زیات پغش اوعت " 

صيذگی خاوداو و اهثال هغدیر يباؽدین خدذا يیدض  پاداػ ها سا با صيذگی خاوداو هی دهذ و همیؾه هماهًگ با او خىاهین بىد . پظ صيذگی ها هن خاودايه و هن ابذی خىاهذ بىد اها اگش دس پی
اخت خذا و ؽدًاخت دس هدىسد یر به ها صيذگی خاوداو يخىاهذ داد . ایى هىظىع اهمیت تشک اهىس ديیایی و پشداختى به ساه سوػ خذاويذ سا بیاو هی کًذ . تفاوتی بیى ؽًهًگام باصگؾت هغ

 ای داؽتى صيذگی ابذی ،بایذ ایى کاس سا ايدام دهین.خذا وخىد داسد.تًها با خىايذو و تفکش کشدو دس هىسد پیام هقذط هی تىايین به ؽًاخت و هسبت دس هىسد خذا بشعین . بش

 مقدسیه
خذا هقدذط اعدت )خدذا ؽدذه( ت.به ایى يسى گًاه ها سا اص خذا خذا هی کًذ.خذا خالص و دسعتگاس و ػادل اعت و کاهاًل اص افکاس و خىاعته ها و آسصو ها و سوػ های ايغايی به دوس اع

ؼاػدت هغتیذ،هؾدابه خذا هقذط باؽین :" و ودىو ابًدای ا سا اص افکاس و فؼالیت های ؽشیشايه ديیای پیشاهىو خذا کًین بایذ تالػ کًین همايًذ.اگش هی خىاهین فشصيذ خذا ؽىین بایذ خىد 
عت :" هقذط باؽیذ صیدشا کده هدى تىب ايؾىیذ بذاو ؽهىاتی که دس ایام خهالت هی داؽتیذ بلکه هثل آو قذوط که ؽما سا خىايذه اعت.خىد ؽما يیض دس هش عیشت ،هقذط باؽیذ.صیشا هک

 (27تا  25،آیات 2باب)قذوعن" اول پؽشط،

.همايقذس    8تا  6،آیه2يؾاو دادو گًاه اعتفاده کشده اعت. اول یىزًا،باب ؾاو دادو ساه خذا و اص تاسیکی بشایدس اولیى سوص خلقت خذا يىس سا اص تاسیکی خذا کشد.کتاب هقذط اص يىس بشای ي
پىؽدین.وبا ؽایغدتگی سفتداس وس اعت ها يیض بایذ هماو فارله سا با گًاه زفظ کًین :" ؽب هًقعی ؽذ و سوص يضدیک آهذ .پظ اػمال تاسیکی سا بیشوو کشده،اعلسه يدى سا بکه يىس اص تاسیکی د

 (.25تا  23،آیه 24سوهیاو،باب)ىات خغمايی تذاسک يبیًیذ.کًین وًايکه دس سوص يه دس بضم ها و عکشها و فغق و فدىس و يضاع و زغذ ،بلکه ػیغی هغیر خذاويذ سا بپىؽی و بشای ؽه

ديیای پیشاهىو خذا کشده ايدذ و ویگگدی هدای کلمه هقذعیى دس کتاب هقذط به هؼًای خذا ؽذه اعت .بشای تىریف ایمايذاساو واقؼی به کاس بشده ؽذه اعت وىو خىد سا اص تاثیشات ؽشیشايه 
ذ. پىلظ سعىل آياو سا ایًگىيه تىریف هی کًذ:" پىلظ به اساده خذا سعىل ػیغی هغیر ،به هقذعیًی کده دس افغدظ هدی باؽدًذ و ایمايدذاساو دس صيذگی خاوداو سا دس ایى ديیا يؾاو هی دهً

 ا ها لقب هی دهًذ يیغتًذ.سا ببیًیذ. هقذعیى افشادی که سهبش کلیغ 32،آیه 5و فیلیپیاو،باب 29،آیه37باب – 24،آیه:.همچًیى اػمال،باب   2،آیه2هغیر ػیغی " افغغیاو،باب

 ا و ػیغی هغیر باؽًذ.هقذعیى ایمايمذاساو واقؼی ايذ .هقذط یؼًی خذا ؽذه ،ایمايذاساو واقؼی همايًذ ايغاو های ديیا يیغتًذ .دس ػىض تالػ هی کًًذ همايًذ خذ
 

ت فايی پادؽاهی خذا خذا خىاهًذ بىد.هقذعیى ساه خذا سا به افدشاد فدايی آهدىصػ هدی ایمايذاساو واقؼی هقذعیى خؽاب هی ؽىيذ وىو صهاو باصگؾت هغیر خاودايه هی ؽىيذ و اص خمؼی
ت ديیا زل خىاهذ ؽذ. دولدت هدشداو دهًذ .آيها همچًیى به همشاه ػیغی هغیر بش خهاو زکمشايی کشده و خضء دولت او هی ؽىيذ. آيها با ػذالت ،خشد و قذست زکىهت کشده و هؾکال

 .دالیل صیادی بش آو وخىد داسد .بشای هثال ،سهبشاو و عشاو ديیا:قادس به زل هؾکالت يیغتًذ 

 .همیؾه رادال و ػادل يیغتًذ 

 .گاهی ػالئق خىد سا بش دیگشاو تشخیر هی دهًذ 

 . به ايذاصه کافی باهىػ يیغتًذ. تا هؾکالت ديیای اهشوصی سا زل کًًذ 

 .هًبغ و یا قذست کافی بشای اخشای بشياهه ها سا يذاسيذ 

 به پیؾشفت هی ؽىيذ اها پظ اص هذتی پیش و یا بیماس ؽذه و دس يهایت هی هیشيذ. گاهی هىفق 

اهی خذا بدا قدذست و ػدذالت فشهدايشوایی هدی هقذعیًی که صيذگی خاوداو دسیافت هی کًًذ قادس به گًاه کشدو يیغتًذ و هشگض تغییش يکشده و ظؼیف يمی ؽىيذ.آيها به همشاه هغیر دس پادؽ
 کًًذ.

 فىاواپذیر چگىوه هستىد؟مقدسیه 
تمدام خضئیدات سا يمدی دايدین کتداب هقدذط  افشاد صیادی هی خىاهًذ بذايًذ که وقتی ایمايذاساو واقؼی فًاياپزیش هی ؽىيذ به وه ؽکل خىاهًذ بىد.آیا قابل تؾخیص خىاهًذ بدىد ؟اگشوده

اسای خغن بىد و ؽاگشداو قادس به لمظ آو بىديذ.اگشوه پدظ اص ظهدىس هؼددضه آعدای او دس هقابلؾداو دس اختیاس ها قشاس هی دهذ.ػیغی هغیر پظ اص سعتاخیضػ داؼالػاتی دس ایى هىسد 
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گدزاسده ببیًیدذ،صیشا کده سوذ گىؽدت و  ،بشای وًذ لسظه پًذاؽتًذ که هغیر تًها سوذ اعت.اها هغیر به آياو گفت:"دعتها و پایهاین سا هالزظه کًیذ که هى خىدم هغتن و دعدت بدش هدى
 (:4آیه  35اسد وًايکه هی يگشیذ که دس هى هغت.")لىقا باب اعتخىاو يذ

. خغمی به همشاه "گىؽت و اعتخىاو"داؽته اعت.هتىو يمی گىیًذ که او گىؽت و خىو داؽته اعت وىو دس واژگداو کتداب هقدذط واظر اعت که ػیغی هغیر که اکًىو خاودايه اعت
 تی دیگش صيذگی هؼمىلی ازتیاج به خىو داسد.اها ػیغی هغیر اکًىو با قذست خذا صيذگی هی کًذ.(. به ػباس22آیه  28"خاو خغذ دس خىو اعت")الویاو باب 

(. خغن خذیذؽاو دیگش به خىو يیاصی يذاسد وىو 64تا  55آیات  26وقتی که هغیر به هشدم صيذگی خاوداو هی دهذ خغن يفغايی آيها به "خغن سوزايی" تبذیل هی ؽىد)اول قشيتیاو باب 
 هشگض اص بیماسی و دسد صخش يمی کؾًذو هشگض پیش يمی ؽىيذ و يمی هیشيذ:"و خذا هش اؽکی سا اص وؾماو ایؾاو پاک خىاهذ کدشد و دسد دیگدش سوشوی خىد سا اص خذا خىاهذ گشفت.تىاو و يی

 (5آیه  32يخىاهذ يمىد صیشا که ویضهای اول دس گزؽت.")هکاؽفه باب 

 شگفتیهای زودگی جاودان
ه هًذ ؽذ.دیگش لضوهی های خذادادی اهشی ؽگفت ايگیض اعت.و همچًیى هی تىاو اص بشکاتی همايًذ عالهتی ،قذست،رلر و آساهؼ ،اهًیت و دايؼ بیؾتشدس هىسد خذا بهشاعتفاده اص لزت 

ذ يیدض قدشاس هىس خذایی و اهذاف باؽکىهؼ به آيها آهىصػ داده ؽافشاد فايی که ا دس اختیاس ،ایماو دس هايذو ؽشغ.فشرت صيذگی خاوداو  به يذاسد که هقذعیى با گًاه دعت و پًده يشم کًًذ
(. بؼعدی اص آيهدا تىايغدتًذبه صبايهدای 32خىاهذ گشفت.زتمأ به خاؼش داسیذ که دس قشو اول بشای هذت کىتاهی سعىالو  بشای هذت کىتاهی ػؽایای سوذ القذط سا دسیافت کشديذ)دسط 

دؽاهی خذا اساو سا دسهاو کشده و بیماساو رهًی سا هؼالده کًًذ. ایى هذایا تًها بشای "اولیى باس" بىديذ.يمىيه ای اص هذایای سوذ القذط که دس پادیگش کالم سا تذسیظ کًًذ.بؼعی تىايغتًذ بیم
 رازب آو هی ؽىيذ.

ها عخت باؽذوىو با صيذگی اهشوصی بغدیاس هتفداوت اعدت.بشخی يمی سعذ. ؽایذ فهمؼ بشای  وه تصىیش بی يظیشی اص آیًذه و صهاو باصگؾت هغیر داسین .صيذگی خاوداو هشگذ به اتمام
اداػ هضاسه تمام ؽىد صهاو بهتشی فشا خىاهذ گماو هی کًًذ که صيذگی ابذی ؽایذ خغته کًًذه باؽذ اها خذا هشگض وػذه بذی يمی دهذ.ها قادس به دسک ؽگفتیهای آو صهاو يیغتین . وقتی پ

 (ایى بشياهه خذا اص آغاص بىد:وػذه صيذگی خاوداو.39آیه  26بشقشاس هی ؽىد.)اول قشيتیاو باب  سعیذ عپظ سابؽه کاهلی بیى خالق و هخلىال

 خالصه:

 اکًىو تًها خذا ،فشؽته ها و ػیغی هغیر فًاياپزیشيذ. (2

 دس داوسی ،ػیغی هغیر به ایمايذاساو واقؼی )هقذعیى(صيذگی خاوداو خىاهذ داد. (3

 اهًذ داؽت و هشگض هتىخه دسد و سيح و بیماسی يمی ؽىيذ وپیش يمی ؽىيذو يمی هیشيذو اص قذست خذا ايشژی هی گیشيذ.خغن سوزايی خىافشادی که خاودايه ؽذه ايذ  (4

 هقذعیى ایمايذاساو واقؼی هغتًذ وکغايی که عشاو کلیغاها ادػا هی کًًذ يیغتًذ. (5

 

 آیاتی برای مطالعه: 

 27آیه  4یىزًا باب

 4تا  2آیات  23دايیل باب 
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 28یىزًا باب


