
 از مرگ چه خواهد شد؟  پس
 زندگی پاسخ به سؤاالت دشوار 

 5بخش 

 4: 7جامعه  "اندیشد.می مرگ دانا به ...شخص"

  كند اما باعثمی را غمگین ، زیرا هر چند صورتبهتر است از خنده ... غم"

 3:  7جامعه  "گردد می دل  صفای

 ؟ نگرم مرگ چگونه می بر  :  بپرس از خود  

 ؟ نگرم می ن  یی ا از پا ا مرگ ر ی آ   -الف 
  ر استیمرگ اجتناب ناپذ  -1

شوند و دیگر  می سپرده فراموشی میرند و بههر دو می و احمق زیرا حكیم"

 16: 2جامعه " از آنها نخواهد بود. از هیچیك هرگز ذكری

   فیزیکیفقط ای است صرفاً پدیده مرگ  -2

           "میرند؛دهند و میمی ، هر دو جاناست یكی و حیوان انسان عاقبت"

 19: 3جامعه 

   ی است نهفتهرازمرگ   -3

 از او  پس را كه آنچه تواند او را بازگرداند تامی كسی بمیرد دیگر چه وقتی چون "

 22: 3جامعه  "افتد ببیند.می اتفاق

  مرگ آخر خط است -4

از  ، همهو احساساتشان ، نفرتشاندانند...  محبتشاننمی  ها چیزیمرده ولی "

             ".نخواهند داشت  نقشی آسمان رود و آنها دیگر تا ابد در زیر اینمی بین

 6-5: 9جامعه 

 شود. دی می ی ن باعث ناام ییاز پا نگرش 

 نگرم؟ ا مرگ را از درون می ی آ   -ب 
كار   قادر نیست ، اما انساناست را نهاده ابدیت درك به اشتیاق انسان او در دل"

 11: 3جامعه "  كند. خدا را از ابتدا تا انتها درك

 شود. می  از درون باعث سردرگمینگرش 
 

 

 

 نگرم. ا مرگ را از باال می ی آ   -ج 
 بعد از مرگ چه خواهد شد؟  .1

   د یعذاب خواهم کشدور از حضور خداوند یا  

  یس یع او توسط نجات  نقشه رشیخدا و پذ  رشیخدا و پذ از شناختن را كه یاما آنان "

خواهند    یجاودان مجازات به شانیاد. یفر خواهد رسانیك زنند، بهیسر باز م ح یمس

او را   قدرت و عظمت د، و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شكوهیرس

 9-8: 1 انکییدوم تسالون  "د. ینخواهند د

  نگونهیا یگاه ، گر چهاست اوردهی بوجود ن یر یخود تأخ بازگشت در وعده ح یمس"

  توبه دهد تا گناهكارانیم یشتریب  كند و فرصتی، او صبر مرسد. در واقعیبنظر م

 9:  3" دوم پطرس شود. هالك یخواهد كسینم كنند، چون

    لذت خواهم برد حضور خداوند از یا 

خدا خواهند شد.   یها خلق  شانیخواهـد كرد و ا یزندگـ  شـانیخـدا با ا پس ن یاز ا "

خواهد    آنها پاك اشكها را از چشمان خواهد بود. خدا تمام شانی، خود خدا با ابله

نها  یا را تمامی ، زیدرد و نه یاناله ، نهیغمـ خواهـد بـود و نه یمرگ گر نهی. دساخت

 4-3:  21" مکاشفه .«رفت ـنیاز ب بـود كه ـنیشیپ  یـایدن به متعلق

  یجاودان   یلذت من در كنار تو به كند و بودنیز میلبر  یحضور تو مرا از شاد"

 11: 16" مزمور بخشد.یم

      امیدبخش است.باال   از نگرش 

 کنم؟بارۀ آنچه بعد از مرگم اتفاق خواهد افتاد، چه می در  قبل از مرگم  .2

از   خود، كاری نجات برای ، چونهستیم مرگ  به محكوم كه كردیممی ساساح"

 9: 1ان یدوم قرنت  "آمد. برنمی دستمان

 با برداشتن دو قدم...   ؟ شوم آماده  توانم  می چگونه برای مردن  
 اعتماد کردن به مسیح  .1

  داد كه را نشان  جاوید  زندگی ورود به ما راه ، و بهشكست را درهم مرگ او قدرت "

 10:  1موتائوس ی" دوم ت؛اوست انجیل پیغام به آوردن همانا ایمان

 سرمایه گذاری کردن برای ابدیت  .2

  لذت عمرش تواند باید از سالهایتا می ! انسانو دلپذیر است  چقدر شیرین زندگی "

  به و بیهودگی  تاریكی  در بسیاری  خواهد مرد و روزهای  سرانجام ببرد و نیز بداند كه

 8-7: 11جامعه  "سر خواهد برد.

از: کشیش سارو خاچیکیان  پیام هفتۀ آینده  

"؟چه مقدار ثروت کافیست"  


