
 نی در مورد مرگ و زندگی   سخنا

 

 ۲۹ـ   ۲۴،  ۵یوحنا  

بلكه از مرگ   كوم نخواهد شد،دارد و هرگز مح و به فرستندهٔ من ایمان آورد، حیات جاودانی  بدانید، هرکه سخنان مرا بشنود یقین»

صدای پسر  بدانید كه زمانی خواهد آمد، و در واقع آن زمان شروع شده است، كه مردگان  یقین25 .گذشته و به حیات رسیده است 

ور كه پدر منشأ حیات است، به پسر هم این قدرت را بخشیده  طزیرا همان 26 .خدا را خواهند شنید و هرکه بشنود زنده خواهد شد

از این تعّجب نكنید، زیرا زمانی  28 .و به او اختیار داده است كه داوری نماید، زیرا پسر انسان است27 .تا منشاء حیات باشد است

نیكوكاران برای حیات خواهند   و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد:29 خواهد آمد كه همهٔ مردگان صدای او را خواهند شنید

 .میّت برخواست و گناهكاران برای محکو

 

  دیوجود ندارد که بتوان ایدر کل دن یمغازه ا چیدانم ، ه  یصحبت بکنند؟  م یابد  یتوانند در مورد زندگ یم ها چطور انسان

مثل  یز یما ثابت کند که چ به یکه بتواند با شواهد معتبر حت ستین یکسهمچنین . دیکن یدار یبسته خر  ک یجاودانه را در  یزندگ

از مرگ       یادی, شواهدت ز ی ابد ی زندگ یما صادق است. به جا یبرا مرگ,   یبدا  یزندگ یوجود دارد. به جا یابد یزندگ

به اثبات آن   یاز ی . ما نمیچش ی روز طعم مرگ را م کیاز ما  ک یدارد. هر  ییاز ما با مرگ تجربه ها  کیوجود دارند. هر 

مرگها درسال  اتیتجرب :میشناس ی م  یشمار  یب یتجربه نسل ها قیست و ما آن را از طر همرگ مطمئناً  نی. امیمرگ ندار 

  مکل  نی... خاکستر به خاکستر" ما ا نیبه زم نی. "زممی را در آنجا دفن کرده ا ز ینفر عز  کیخاطره ما  تازه  است. ما  در گذشته 

 کیزدن ار یکه با او بس ی. چطور ممکن است فردمیبود ستادهی، ما در مقابل قبر ا ایی. به طرز باورنکردنمیدیدر آنجا شنرا ها  

است و هم مرگ دشمان   یرمنطقیکه مرگ در واقع   نامناسب ، غ می شو یقبر ما ناگهان متوجه م شیبرود؟ پ نیاز ب انناگه  میبود

  دی با یجوان یانسان ها  نیچرا ا. کشته اند در خاطر ماست  ران یمردم که در ا ژهیبه وانسان  مهم است.  یاست که برا یز یهر چ

با   م؛ یکه ما به دنبال آن هست ییزهایچی با همه   یمنقرض کند! تمام زندگ را  یتواند کل زندگ یمرگ نم  ؟کشته اند لیبدون دل

خاکستر و خاک  به   ی با کم می توان ینم میکه دوستشان دار   یما با تمام افراد یگزند م؛یودمند ب علقه ا آنههای که به ز یچ ی  همه

اوقات ما آن را با دارو به   ی. گاهمیتا بر آن مرگ غلبه کن میبد است ، ما دائما در تلش هست ار یاز آنجا که مرگ  بس !دبرس انیپا

همه اقدامات،   نی. با وجود استیمرگ نگران ما ن میکن یو وانمود م  میگذار  ی اوقات فقط آن را کنار م  ی، گاه م یانداز  یم ر یخات

  د یبا ای آ م؟ییبگو دی.  پس در مورد آن مرگ چه بامیمرگ  انجام ده هیعل یکار  چیه  میتوان ینم که ما انسانها م یکن یتنها ثابت م

اعتقاد ندارند. درعوض ، آنها به مرگ   یابد یکار را کردند! آنها   به زندگ نیاز افراد هم یار یبس  است که ظاهر  م؟یشو میتسل

از آن به بعد حاصل نخواهد شد. مطابق   یز یچ چیتمام شود و ه رگبا م دیبا ز یاست: همه چ  نیاعتقاد دارند. اعتقاد آن انسان ها ا

"درآلمان  گاندشنبه مر  کیامروز "     که ناشناخته است."  یابد   یزندگ به   م یده یم حیشناسم ترج یکه م زندگیی شیطانیشعار "

ً یدو کلمه دق  نی. اکند  ی" خوانده میشنبه ابد کیروز " نیا گر ی از افراد د یار یشود.  برعکس بس یخوانده م موضوع امروز را    قا

فاقد آن   ما است. اما آنچه  یابد یبه زندگ د ی، ام گر یطرف ، مرگ که در همه جا اتفاق افتاد . از طرف د کیدهند: از  یم حیتوض

  میتوان یاست که چگونه م یفیتوص ای ی، روش  میبکند. آنچه ما فاقد آن هست پیونددو کلمه را  نیتواند ا یت که  ماس ی ، پل میهست

دارند. و آنها   ادعا   یحیتوض نیکنند چن یوجود دارند که فکر م  یدانم دانشمندان  ی. من ممیبرس یابد یمرگ به زندگ ی از تجربه

  ر یمردم مرگ را به تاخ یبه عنوان مثال ، وقت  .  است ز یانگ  سوالتحقق  نیاما اببرند.   نیب توانند مرگ را از  یکنند که م یم

 ر یکه مس می مثلها متوجه شده ا نیما با ا  افتد؟  یما م منابع معدنی یبرا ید ، چه اتفاقنببر  نیاز ب را اصلً مرگ    ای ندازند ، یب

، ما   نی. بنابرایم  دهیرا آفر  یکه زندگ میستین یآن ساده است. ما انسانها، کسان لیقفل شود! دل دی با یبسته است ... حت یابد یزندگ

به   دیو با میهست نیزم ی ا. ما انسانه می انجام ده یکار  ای مییبگو یابد  یکه درمورد زندگ میوجه اقتدار و قدرت آن را ندار  چیبه ه

خوهد   یو روز   میبر  یبه گور م را ی. ما  کسن می شویمفو د  میمان یخودمان م ر یما ز  نیو بنابراو خاک شویم   ! میبرگرد نیزم

  , آمد  یبه ما نم یسیشود  اگر ع یم نگونهیا ... شد: "خاک به خاک ... خاکستر به خاکستر!" م یدفن خواهخودمان   یآمد که  حت

  یر مار تکر اکلمه را  دو ب  نیا یسیمتن ، ع نید! . در ایشنو سخنان مرا  دیبدان نیقی، " دیی و بگو د ییایآمد. و امروز ب یسیاما ع

 یمهم ار یبس ز یاست که چ  یمعن نیکند ، به ا یکلمات استفاده م نیاز ا  یسیهر وقت ع "د! یشنو سخنان مرا  د یبدان نیقی "کرد: 

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C&id=22179


  نیز ادهد که ما را ا  یرا به ما م یکلمه ا یسیعدر واقع اعلم کرد.   را یابد یزندگ  یسیاست که ع نیمهم ا وجود دارد.  اکنون 

خورده است. همه   وندیپ دابا کلم خ ار یبس ,کند یصحبت م    یسیعآن در مورد   یابد  یدهد. زندگ یسوق م گر یجهان به جهان د

 با خدا متصل است.  ز یمتصل باشد ن یسیهستند. و هر کس به ع  طدر ارتبا یسیشنوند ،  با ع یرا م یسیکه سخنان ع یکسان

 » حیات باشد حیات است، به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشاء  اور كه پدر منشطزیرا همان »

از   یار یبس یبه آسان یسیکند. کلم ع یبود ماکه مرگ ن است  میمداد قرمز ضخ کی،   دیگو ی به ما م نجایدر ا یسیآنچه ع

دارد. و   ی شنود زندگ یرا م یسیکه کلمه ع یکند! کس یم لیتبد دیجد یزندگ  کند و قبر بد بو را به مکان یقبرستان ها را پاک م

.  میر یم یم یوقت نی! همچنمیدر ارتباط هست یندگبا ز  حیمس یسیع قیدارد. از طر  یبدا ات یورد ، حا  مانیا یسیهر کس به قول ع

را   یکه از روز اول خلقت زندگ میمتعال هست ی، تحت کلم خدا می ده یو کلمش قرار م یسیع حت فرمانتو هر وقت خود را 

  یم  این است که ی چگونگ شرحمکان ثابت و  کی قتیدهد در حق یبه ما م   نجایدر ا یسی. آنچه عذارینامگکلم  قیاز طر 

وجه وجود ندارد. اما   چیجا ه نیا  ایبا تمام پول دن یوجود ندارد. حت  یمکان نیما چن یفان یای. در دنمیبرس یابد  یبه زندگ میتوان

 خریداری شود.  فروشگاه  ک یتوانست در  یاست که م یز یآسان تر از چ ار یجاودانه هنوز بس یاست: زندگ کننده ر یمتح  ,ز یچ نیا

  قی. فقط از طر دیآ  یمدستمان   گانیبه را یابد ی. زندگمیآن ندار  یبه پرداخت پول برا یاز ین ی. ما حتمیبرو ییه جاب ستیالزم ن

  یدر مورد آن صحبت م یسی. آنچه عد یگو یبه ما م یموارد نیدر مورد چن یسی." عد یکلمش. "تعجب نکن قیو از طر  یسیع

.  ستیممکن ن ر ی، که با پدر در ارتباط است ، مرگ غ یسی ع ی. براستیآور نو تعجب   است  یاو کاملً عاد دگاهیکند ،  فقط از د

وقت    چیمرگ ه نیما است. ا یزندگ یما و برا یو استوار و محکم برا یبود و خواهد ماند. مرگ به همان اندازه سرعت هاو زند

کند.   یم نییتع ما یزندگ یبزرگ برا علمت سؤال کیمرگ  نیو مرگ قبل از ما است. ا میهست ها به خدا تعلق ندارد. ما انسان

اگر خود را     ! را می دهیم یابد  یزندگ   طعم  . و هم امروز می ستاده یپا  در بهشت ا کیبا هم ، ما   میهست یسیدر ع  یاما وقت

  یابد ی نون زندگدهد. اک یما از دست م یقدرت خود را در زندگ ز ی، مرگ ن  میتوانمند شو  و  می م   خدا قرار دهمرتباً تحت كل

جاودانه   یما با خدا و زندگ م،یر می گی دیکه ما غسل تعم یاکنون ، هنگام ی! حتیزندگ نیدر ا  نجایشود. قبلً در ا یشروع م

  یوصل م، در همان زمان با خدا در بهشت  میر یگ یخداوند را جشن مکه شام  یاکنون ، هنگام ی. حتم یدار  یمیارتباط مستق

حال ما از   نیخدا خواهد بود. و با ا ر یدر مس شهیهم ی. زندگمیاز آن بخر  می انسانها بتوانما  که  , ستین یز یچ یابد ی. زندگمیشو

  ی. و زندگم یشو یودانه  ما ج اتیبه ح کتر ی، نزد  میبا آن مقابله کن شتر ی. و هرچه بمی، اما شامل آن هست میستین یمستثن یزندگ نیا

 . نیتر است. آم یعیو هم  در خدا طب حیدر مس یعاد


