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 دروس آموزشی کریستادلفیه تر اساس کتاب مقدس                                                       

گناه و عواقة آن )قسمت اول( -مدوو  تیست درس  

 گناه و عىاقب آن

 3و  2مطالعه : پیذایش،باب

 گناه چیست؟

طىس وامر (.کتاب ب3،آیه2" )اول یىزًا،بابگًاه عشپیچی اص فشهاو خذاعت:"و هش که گًاه سا به ػمل آوسد،بش خالف ؽشیؼت ػمل هی کًذ صیشا گًاه هخالف ؽشیؼت اعت
ًاه اعتفاده هی کًذ " اص دعت دادو يؾاايه " ( . ػباستی که کتاب همذط بشای گ01،آیه2يؾاو داده اعت که ها همه گًاه کاسین."کغی ػادل يیغت،یکی هن يی" )سوهیاو،باب

ن.ولتی گًاه هی کًین يؾاايه سا اص دعات های یدعت بذهذ. ها يیض همیى گىيه هغت اعت. یک کمايذاس همکى اعت هًگام پشتاب تیش خىد يؾايه ای سا که دس يظش گشفته بىد اص
او اعتايذاسد های خذا سا با سوػ صيذگی خىد به ها يؾاو داد.هثال او هذفی اعت که بایذ دهین.يؾايه هثال کاهلی اعت که تىعط ػیغی هغیر بشای ها هؾخـ ؽذه اعت.

 2،آیه 2سوهیاو،بابش هی باؽًذ." بشای صيذگی خىد دس يظش بگیشین. ولتی اص اعتايذاسد های خذا خاسج هی ؽىین گًاه هی کًین :" صیشا همه گًاه کشده ايذ و اص خالل خذا لاف

لین.هاا بضسگی اص لبیل لتل،صيا و دصدی يؾذه این،پظ خىد سا گًاه کاس يمی دايین و بش ایى باوسین که ايغاو هاای خاىبی هغاتین و ياضد خاذا لابال لبى اکثش ها هشتکب خشاین
 4(  غالطیاو،بااب 06،آیاه4ابخىدهاو سا فشیب هی دهین.هش ولت که يؾايه سا اص دعت بذهین،چه کن و چه صیاد،گًاه کشده این."هش يا ساعتی گًاه اعت..." )اول یىزًا،با

د.بایذ به هؾاذاس هاا دلات کًین.باا ىهایی که ها آو سا گًاه به زغاب يمی آوسین هی ؽ یی و تمام يا ساعتهن کشده اعت که ؽاهل خؾن،زغذ،هغتفهشعتی اص گًاهاو سا فشا
و بت پشعتی و خادوگشی و دؽمًی و  فدىسفغك و ياپاکی و عت،یؼًی صيا و و اػمال خغن آؽکاس ا "دس هلکىت خذا زنىس داؽته باؽین. وخىد اداهه ایى اػمال يمی تىايین

لؼب و اهثال ایًها که ؽما سا خبش هی دهن چًايکه لبل اص ایى دادم که کًًذگاو چًیى کااس هاا  وو لهى یها و زغذ و لتل و هغتيضاع و کیًه و خؾن و تؼقب و ؽماق و بذػت
 10تا  08ت ،آیا4واسث هلکىت خذا يمی ؽىيذ." غالطیاو،باب

و خاىد، باه یکاذیگش گفتى عخى باطل و دسوؽ يیض گًاه هسغىب هی ؽىد.:"لیکى السال ؽما همه سا تشک کًیذ،یؼًی خؾن و غیظ و بذخىیی و بذ گىیی و فسؼ سا اص صباا
 (8و  7،آیه2کىلغیاو،باب)هگىییذ چىيکه ايغايیت کهًه سا با اػمالؼ اص خىد بیشوو کشده ایذ." دسوؽ 

گًاه کشدو خىد سا  ایى اػمال هی ؽىین یؼًی گًاه کشده این.گًاهاو همه بش مذ خذا هغتًذ چىو اص فشهاو او عشپیچی هی کًین.خذا کاهاًل بی گًاه اعت و ها باولتی هشتکب 
شده این."پاظ هشکاه يیکاىیی کاشدو بذاياذ و بؼمال گًااه کا يمی دهین يیاض ايدام کاس دسعت سالتی ویغت،( گًاه فمط اػمال اؽتباه ي1،آیه48اص او خذا هی کًین )اؽؼیا،باب

( . خىايذو کتاب همذط،بخؾًذه بىدو و ههشبايی،هاللات بیماساو و کمک به دیگشاو خذاويذ سا خؾاًىد های عااصد.ها بایاذ 06،آیه3،او سا گًاه اعت" )یؼمىب،بابيیاوسد
 تالػ کًین تا دس صيذگی خىد به خذا ؽکىه بخؾین.

 ت(خىاسته های انسانی )شهىا

يبایاذ تباذیل باه زاشؿ ها به همشاه خىاعته های اعاعی بشای بمای يغل بؾشیت دس دسويماو بذيیا آهذه این.بشای هثال ازتیاج به زظ گشعاًگی داسین،اهاا گشعاًگی هاا 
صدواج پًااه بباشین گًااه کاشده ایان. ولتای غالب اصدواج سود و به سابطه هاایی بیاشوو اص ااص  ؽىد.سوابط خًغی لغمتی طبیؼی اص اصدواخًذ. اها اگش خىاعته های ها خاسج 

اص کدا دس هیاو ؽما خًا  هاا و اص خىدخىاه ؽىین و ساه خىد سا فشاهىػ کًین گًاه هی کًین.ها بایذ خىاعته های خىد سا کًتشل کًین و دس غیش ایًقىست گمشاه هی ؽىین:" 
هی کًذ ؟ طمغ هی وسصیذ و يذاسیذ،هی کؾیذ و زغذ هی يماییذ و يمی تىايیذ به چً  آوسیذ و کدا يضاع ها پذیذ هی آیذ؟ آیا يه اص لزت های ؽما که دس اػنای ؽما خً  

 تاا دس لازات خاىد فاشف يماییاذ ایخً  و خذال هی کًیذ و يذاسیذ اص ایى خهت که عىال يمی کًیذ و عىال هی کًیذ و يمی یابیذ،اص ایى سو که به يیت بذ عىل هی کًیذ 
 3تا  0،آیات 3ی ديیا،دؽمًی خذاعت،پظ هشکه هی خىاهذ دوعت ديیا باؽذ ،دؽمى خذا گشدد." یؼمىب،باب،آیا يمی دايیذ که دوعت صايیات

 1،آیه10ها بایذ خىد سا همايطىس که خذا هی بیًذ ببیًین.:" هش ساه ايغاو دس يظش خىدػ ساعت اعت،اها خذاويذ دل ها سا هی آصهایذ. " اهثال،باب

 8،آیه06بغیاس هشیل اعت..." اسهیا،باب"دل اص همه چیض فشیبًذه تش اعت و 

 .پی بشده باؽین بىدو خىدکاس ه به گًاه ن کهتىخه يیاص خىد به سعتگاسی هی ؽىیيی تًها صها

 گناه از کجا به وجىد آمذ؟

دم يفاظ صياذه ؽاذ" آبیًی وی سوذ زیات دهیذ و  ؽت و دسغشذ خذا پظ آدم سا اص خاک صهیى بابتذا خذا اولیى هشد،آدم سا خلك کشد.او اص خاک صهیى ؽکل گشفت:" خذاوي
بخىس،اهاا اص  (  خذا آدم سا دس باؽ صیبای ػذو لشاس داد و بشای او همغشی آوسد. خذا به آدم تًها یک دعتىس عاده داد:" اص همه دسختاو باؽ بای همايؼات6،آیه1)پیذایؼ،باب
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(   . آدم و زاىا باشای پیاشوی اص فشهااو خاذا لاذست 06و  05،آیه1آییًه خىاهی هشد"  )پیذایؼ،باب دسخت هؼشفت يیک و بذ صيهاس يخىسی،صیشا سوصی که اص آو خىسدی هش
خاذا ست اختیااس خلاك ؽاذه بىديذ.ايتخاب داؽتًذ.آيها هی تىايغتًذ ایماو به خذا سا ايتخاب کًًذ یا اص فشهاو او عشپیچی کشده و هیىه دسخت همًىػه سا بخىسيذ.آيها با لذ

 يها ساه او سا با لذست خىد و اص سوی ػؾك و ازتشام ايتخاب کًًذ.آس خلك يکشد. هذف خذا ایى بىد که بذوو لذست اختیای فشفًا ػشوعک

ػاسف  هشد و دس ػىك همايًذ خذاهاس تًها یک زیىاو بىد که خذا به او اخاصه فسبت داد . او به زىا دسوؽ گفت. هاس به آيها گفت که اگش هیىه همًىػه سا بخىسيذ يخىاهًذ 
ػه ايتخاب خىدؽاو بىد بًابشایى يیک و بذ خىاهًذ ؽذ.هاس بشای خىسدو هیىه به زىا افشاس يکشد.آدم و زىا هش دو لذست اختیاس داؽتًذ.يافشهايی اص خذا و خىسدو هیىه همًى

 هشتکب گًاه ؽذيذ.

 مرگ مجازات گناه است

که پظ اص آو .پظ هش دو هسکىم به هشگ ؽذيذ.آدم وزىا طی هشوس صهاو تبذیل به هىخىداتی فايی ؽذيذ. خذا به آدم گفته بىد که اگش عشپیچی کًذ با هشگ هداصات هی ؽىد
دهین و رات او سا داسا هغتین و ها يیاض آيىادگاو  هشگ ها يذاؽت.ها همه اصکاس عخت و خغتگی سا تدشبه کشديذ و لبل اص هشگ اص بیماسی سيح بشديذ. هشگ آدم هیچ تفاوتی با 

ه هاىت باش هماه هاشدم طااسی گؾات دم گًااه داخال خهااو گشدیاذ و باه گًااه هاىت،و باه ایاى گىياآت یاک ًاهايماو هی هیشین:" لهازا همچًااو کاه بىعااطبه خاطش گ
 01،آیه4سوهیاو،باب..."

 مرگ چیست؟

( خذا آدم سا اص خاک 08،آیه2بشگؾت" )پیذایؼ،بابگشفته ؽذی صیشا که تى خاک هغتی و به خاک خىاهی آو  خذا گفت :" .... به خاک ساخغ گشدی که اص ،بؼذ اص گًاه آدم 
باشای گًااه اعات و  صهیى عاخت. بؼذ اص هشگ آدم و زىا بذيؾاو پىعیذه ؽذه و به خاک تبذیل ؽذ.هیچ بخؾی اص بذيؾاو به زیات خىد اداهه يذاد. هشگ هدااصات خاذا

گاهی.  همچًیى پایاو صيذگی و آ

گاهی ايغاو های هشده ايذ. کغايی که دیگش وخىد يذاسيذ.آیات صیش يؾاو هی دهذ که صهاو هشگ ها چه ات  فالاتی هی افتذ.ایى آیات يؾايه بی زغی و يا آ

 هتى آیات

 سوذ او بیشوو هی سود و او به خاک بش هی گشدد و دس هماو سوص فکش هایؼ يابىد هی ؽىد. 3،آیه035هضاهیش،باب

 .بمیشيذ،اها هشدگاو هیچ يمی دايًذ و بشای ایؾاو دیگش اخشت يیغت چىيکه رکش ایؾاو فشاهىػ هی ؽىدهی دايًذ که بایذ  صايشو که صيذگاو 4،آیه8خاهؼه،باب

 صیشا که دس هىت رکش تى يمی باؽذ دس زاویه کیغت که تى سا زمذ گىیذ؟ 4،آیه5هضاهیش،باب

 يایاب گشدم. م لبل اص آيکه سزلت کًن وىفشزًاک ؽ اص هى بگشداو تا سوی خىد سا 02،آیه28هضاهیش،باب

 يايی که به فشاهىؽی هی سويذ.که یاه سا تغبیر هی خىايًذ و يه آهشدگاو يیغتًذ  06،آیه004هضاهیش،باب
 

و هی دايغت دس هشگ يابىدی اعت.او گفت:" صیشا کاه زاویاه تاى سا ىیى ؽذ. او هی خىاعت صيذه بمايذ چولتی خذا زضلیا پادؽاه سا اص هشگؼ هطلغ عاخت او بغیاس غمگ
( زضلیا هی دايغت که پظ اص هشگؼ 07،آیه27يايی که به زفشه فشو هی سويذ به اهايت تى اهیذواس يمی باؽًذ." )اؽؼیا،بابآو هىت تى سا تغبیر يمی خىايذ و  زمذ يمی گىیذ

ها گفته ؽذه کاه داود پادؽااه بؼاذ اص هاشگؼ باه بهؾات  گفت :" صيذگايًذ،صيذگايًذ که تى سا زمذ هی گىیًذ." به 08لادس به عتایؼ خذا يخىاهذ بىد به همیى خاطش دس آیه 
هیچ کذام اص ها پظ اص هشگ به بهؾت يمی سوین. ها به لبش هی سوین،خایی که خغامماو پىعایذه ( با وخىد ایًکه هشغىب دل خذا خىايذه ؽذه بىد.23،آیه1يشفت)اػمال،با

 هی ؽىد.

 خلق شذه وروح یعنی زنذگی،شخص 

گماو خه های لذیمی کتاب همذط کیً  خیمض صیاد بکاس بشده ؽذه اعت.افشاد صیادی به اؽتباه بش ایى باوسيذ که لغمتی اص آياو هشگض يمی هیشد و کلمه "سوذ" هؼمىاًل دس يغ
کتاب همذط یافت يمی ؽىد.هیچ  هی کًًذ که فًا ياپزیش اعت.)لابلیت هشگ سا يذاسد(اها کتاب همذط هشگض اص اسواذ فًاياپزیش عخى يگفته اعت. واژه "اسواذ فًاياپزیش" دس

ه لذیمی و خذیاذ کتااب خاودايگی و یا "خشله ای خذایی" دس ايغاو ها يیغت.هیچ چیضی دس ايغاو یافت يمی ؽىد که بؼذ اص هشگ او به زیات اداهه دهذ.خذول صیش يغخ
 و یا ؽخـ و یا صيذگی همایغه کشده اعت: ههمذط سا بشای اثبات هن هؼًایی کلمه سوذ با خلك ؽذ
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 صيذه ؽذ يفظو دس بیًی وی سوذ زیات دهیذ و آدم  بغشؽتيذ خذا پظ آدم سا اص خاک صهیى خذاو 6،آیه1پیذایؼ،باب
 که با یؼمىب به هقش آهذيذ که اص فلب وی پذیذ ؽذيذ عىای صياو پغشاو یؼمىب خمؼًا ؽقت و ؽؼ يفش بىديذ يفىعیهمه  15،آیه35پیذایؼ،باب
 گًاه کًذ و کاسی اص خمیغ يىاهی خذاويذ که يبایذ کشد بکًذ و آو سا يذايذ پظ هدشم اعت و هتسمل گًاه خىد خىاهذ بىد. کغیاگش  06،آیه4الویاو،باب
 اص ؽما خىو يخىسد و غشیبی که دسهیاو ؽما هاوا گضیًذ خىو يخىسد هیچکظبًابشایى بًی اعشائیل سا گفته ام  01،آیه06الویاو،باب
 و بىديذ به دم ؽمؾیش کؾته ایؾاو سا بالکل هالک کشد و هیچ ری زیات بالی يمايذ و زافىس سا به آتؼ عىصايیذآکه دس  یکغايو همه  00،آیه00یىؽغ،باب

 هى داسيذ خدل و ؽشهًذ ؽىيذ و آيايی که دس بذی هى سغبت داسيذ سو بشگشدايیذه و سعىا خىاهًذ ؽذ خاوآيايی که لقذ  1،آیه61هضاهیش،باب
 دس کؾتی دویغت و هفتاد و ؽؼ بىدین يفىطمله و خ 26،آیه16اػمال،باب

 همه کلمات خط کؾیذه ؽذه دس يغخه لذیمی "سوذ " تشخمه ؽذه اعت.

 ا اص آو هًًذ،چًايکه خاو پذس اعت همچًیىهها گفته ؽذه اعت :" ایًک همه خايهمايطىس که دس خذول باال دیذیذ سوذ لابلیت خىسدو داسد و هی تىايذ کاهاًل يابىد ؽىد. به 
( همه اسواذ )هشدم( گًاه هی کًًاذ .پاظ اسواذ )هاشدم( هماه های 3،آیه07خاو پغش يیض هشدو آيها اص آو هى هی باؽًذ.هشکغی که گًاه وسصد او خىاهذ هشد." )زضلیال،باب

کلماه  01،آیاه8و بااب 08،آیاه1وباب– 13و  10،آیه0،باب . بًابشایى اسواذ فًاياپزیش وخىد يذاسد. دس والغ واژه سوذ بشای زیىايات يیض به کاس بشده ؽذه اعت.دس پیذایؼهیشيذ
سا ثابت هی کًذ :"صیشا که ولایغ بًی آدم هثل ولایغ بهاین اعات.بشای  11،آیه 2ػبشی "سوذ" به هؼًای هىخىد تشخمه ؽذه که به زیىايات اؽاسه داسد. همه ایًها، خاهؼه،باب

همه به یکدا هی ذاسد چىيکه همه باطل هغتًذ يو ايغاو بش بهاین بشتشی  همه یک يفظ اعتایؾاو یک والؼه اعت،چًايکه ایى هی هیشد به همايطىس آو يیض هی هیشد.و بشای 
يهاعت.پظ اص هشگ هیچ کذام سويذ همه اص خاک هغتًذ و همه به خاک سخىع هی يمایًذ."  هشگ یک ايغاو و زیىاو هیچ تفاوتی با هن يذاسد .ایى پایاو صيذگی بشای هشدو آ

 اص آيها وخىد يذاسيذ.

 یؼًی "صيذگی" ،"ؽخـ" ، "هىخىد خلك ؽذه""سوذ" 
 

یىاو و یا یاک طش گًاه ها همه به هشگ هسکىهین. پظ اص هشگ صيذگی يمی کًین.بؼنی بش ایى باوسيذ که سوزؾاو پظ اص هشگ واسد خغن یک ؽخـ دیگش و یا یک زبه خا
اصی به فذاکاسی هغیر بشای ها يبىد.اها کتاب همذط به ها هی گىیذ که ها به غیش اص ؽی هی ؽىد.ایى آهىصه کتاب همذط يیغت.اگش بؼذ اص هشگ بما وخىد داؽت پظ هیچ يی

 سا اص هشگ سهایی بخؾذ. هغیر هیچ اهیذ صيذگی يذاسین ،اگش ایى والؼیت سا دسک يکًین پظ هشگض هتىخه ػزابی که هغیر بخاطش ها هتسمل ؽذ يمی ؽىین،هغیر هشد تا ها

 خالصه :

 ا و ؽکغت خىسدو دس ساه دسعت اوعت.گًاه عشپیچی اص فشهاو خذ -0
 خذا آدم سا اص خاک صهیى عاخت ،دس بیًی او دهیذ تا به او صيذگی بخؾذ. -1
 خذا به آدم یک فشهاو داد .آدم و زىا با لذست اختیاس خلك ؽذيذ و  لابلیت ايتخاب دس اطاػت کشدو اص خذا سا داؽتًذ. -2
 ايی ؽذيذ . هشگ هداصات گًاه اعت .آدم و زىا اص خذا عشپیچی کشده و تبذیل به هىخىدات ف -3
 ها همه اص يىادگاو آدهین پظ ایى رات سا داسا هغتین.همه گًاه کاساین و الیك هشگ. -4
 هشگ پایاو صيذگیغت.هشدگاو لادس به تفکش و یا ازغاط کشدو يیغتًذ .هیچ لغمتی اص ايغاو بؼذ اص هشگ به صيذگی اداهه يمی دهذ. -5
 هخلىق اعت. دس هىسد ايغاو و زیىاو به کاس بشده ؽذه اعت .ػباست سوذ فًاياپزیش دس کتاب همذط یافت يمی ؽىد.کلمه سوذ به هؼًای ؽخـ،صيذگی و  -6

 آیه ای برای مطالعه:

 3،آیه035هضاهیش،باب

 بابی برای مطالعه:

 27اؽؼیا،باب

 


