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 گناه وعىاقب آن)قطمت دوم(
 2هطالعه : اعمال باب 

 پص از مرگ چه اتفاقی می افتد؟
 دی دس هىسد اتفاقات پظ اص هشگ وجىد داسد. دس ایًجا چًذ يمىيه سا هی بیًیذ:عقایذ صیا

  هعتقذيذ)به ایى هعًی که ايغاو ها دس جغن ؽخص دیگشی و یا چیض دیگشی صيذگی هی کًًذ.(بشخی به تًاعخ دس جغن تاصه 

 .بشخی بش ایى باوسيذ که ايغايهای خىب به بهؾت هی سويذ و ؽشیشاو بشای همیؾه دس جهًن عزاب هی کؾًذ 

 .بشخی هعتقذيذ که هشگ ايتهاعت و بعذ اص آو هیچ اهیذی يیغت 

 و به ایمايذاساو صيذگی جاوداو  داده هی ؽىد. که هشدگاو بش خیضايذه ؽذه و داوسی هی ؽىيذ بشخی هعتقذيذ که سوصی هی آیذ 

 کتاب مقدش چه می گىید؟
گاهی. کغی که هیمیشد دیگش قادس به تفکش و یا ادغاط کشدو چیضی يیغت.دس هشگ   بذيؼ به آو ؽخص دیگش وجىد يذاسد و هیچ قغمت اص ،هشگ هجاصات گًاه اعت و پایاو صيذگی و آ

چىيکه رکش ایؾاو فشاهىػ هی ؽىد. هن هذبت و هن يفشت ،اها هشدگاو هیچ يمی دايًذ و بشای ایؾاو دیگش اجشت يیغت ،صايشو که صيذگاو هیذايًذ که بایذ بمیشيذصيذگی اداهه يمی دهذ:"
 (6و5آیه  9ؽىد يصیبی يخىاهذ بىد.")جاهعه باب  دال يابىد ؽذه اعت و دیگش تا به ابذ بشای ایؾاو اص هشآيچه صیش آفتاب کشده هی،ودغذ ایؾاو 

 به يکات صیش دس هتى دقت کًیذ:

 .هشدگاو هیچ يمی دايًذ 

 .بشای آيها دیگش اجشت يیغت 

 .رکش ایؾاو فشاهىػ هی ؽىد 

 .هن هذبت هن يفشت و هن دغذ ایؾاو يابىد ؽذه اعت 

 .دس هیچ کذام  اص فعالیتهای ايغايی دیگش ؽشکت يخىاهًذ کشد 

 هقذط بطىس واضخ يؾاو هی دهذ که هشگ پایاو صيذگی اعت. اها آیا بذیى هعًی اعت که بعذ اص قبش هیچ اهیذ دیگشی وجىد يذاسد؟کتاب 

 وعده رضتاخیس و زندگی جاودان
 ( ها به عبب 24آیه  8 اها فقط اص طشیق عیغی هغیخ به دقیقت هی پیىيذد. هغیخ هی گىیذ:"...اگش باوس يکًیذ که هى هغتن دس گًاهاو خىد خىاهیذ هشد.")یىدًا باب یک اهیذ وجىد داسد

يمىد که پغش یگايه خىد سا  داد تا هشکه بشاو ایماو آوسد هالک يگشدد  هی تىايین اهیذ صيذگی پظ اص هشگ سا داؽته باؽین."صیشا خذا جهاو سا ايقذس هذبت ،صيذگی عاسی اص گًاه و با هشگ هغیخ
 (.67و66آیه  3بلکه تا به وعیله او جهاو يجات یابذ")یىدًا باب ،بلکه دیات جاودايی یابذ. صیشا خذا پغش خىد سا  دس جهاو يفشعتاد تا بش جهاو داوسی کًذ 

(.صهايی 29آیه  6شیق هغیخ بخؾیذه هی ؽىد.کغی که ایًگىيه تىصیف ؽذه اعت:"ایًک بشه خذا که گًاه جهاو سا بش هی داسد")یىدًا باب اها گًاهايماو اص ط، ها چىو گًاه هی کًین هیمیشین
سا بخىايیذ.عیغی هغیخ دس ایى  44تا  39آیه  6که گًاهايماو کاهل بخؾیذه ؽىد يخىاهین هشد و همايًذ هغیخ اص هشدگاو بشخیضايذه ؽذه صيذگی جاوداو سا دسیافت خىاهین کشد.یىدًا باب 

دقت کًیذ:"و اساده فشعتًذه هى ایى اعت که هشکه پغش سا دیذ و بذو ایماو  44آیات عه باس اص بشخیضايذه ؽذو هشدگاو دس "سوص آخش" عخى گفت)صهايی که به صهیى باص هی گشدد(.به آیه 
بش خیضايیذ".افشاد دسعتکاس دس پادؽاهی خذا  صادب دیات جاوداو هی ؽىيذوعیغی هغیخ به آياو هی گىیذ:"بیاییذ  دیات جاودايی داؽته باؽذ و هى دس سوص باص پغیى او سا خىاهن،آوسد

 (.34آیه  25ای بشکت یافتگاو اص پذس هى و هلکىتی سا که اص ابتذای عالن بشای ؽما آهاده ؽذه اعت به هیشاث گیشیذ" )هتی باب 

 و داؽتى  دیات جاوداو دس پادؽاهی خذا دس صهاو باصگؾت  هغیخ اعت.  بشخیضايذه ؽذو اص هشدگاو،اهیذ هغیذیاو  
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 جهنم چیطت؟
بًابشایى يمی تىايًذ با عزاب دس جهًن صجش  ،همايطىس که هی دايین پظ اص هشگ ايغايها صيذگی آيها هتىقف هی ؽىد. اص آو جایی که افشاد هشده قذست دسک و یا دظ کشدو چیضی سا يذاسيذ 

" اعت.ایى دو کلمه هعًای هتفاوتی بکؾًذ.پظ هًظىس کتاب هقذط اص کلمه "جهًن" چیغت؟دو کلمه یىيايی دس عهذ جذیذ به هعًای جهًن تشجمه ؽذه ايذ. یکی "جهًا" و دیگشی "دادط
 شگ دس آو عزاب بکؾًذ يیغت.داسيذ ولی هیچ کذام اص آيها به هعًای جایی که ؽشیشاو پظ اص ه

 مبلی بشای يابىدی کاهل ؽشیشاو اعت. اها هذلی بشای عزاب آيها يیغت.جهًا: جهًا به عًىاو ع (6

 کؾًذ.کلمه جهًا  دس کتاب هقذط يبایذ به  هعًی جهًن تشجمه ؽىد . پزیشفته يؾىيذ بشای همیؾه عزاب  يمی   افشادی که دس داوسی هغیخ 
 کاهأل ؽًاخته ؽذه بىد. (.ایى دسه  تىعط  یهىدیاو 8آیه  65وسؽلین و به هعًی "وادی پغشاو دًىم" هی باؽذ.)اؽعیا  باب هکايی اعت دس خاسد اص ا

 . عىصايذيذ ،هی  بتها بشای کشدو  قشبايی بجهت   جایی بىد که بعضی اص پادؽاهاو یهىد فشصيذاو خىد سادس آو هکاو ؽشاست های صیادی  وجىد داؽت . 

                                             ( .34 تا 34 آیه 7 باب اسهیا.)کشد هجاصات آو دس سا یهىد هشدم خذا که بىد  طىس همیى و(35 آیه 32 باب اسهیا -3 آیه 28 باب تىاسیخ دوم-64 آیه 23 باب پادؽاهاو دوم)

 
 کلمه ها ایذه ایى تماهی آوسی جمع با هغیخ عیغی.عىصايذيذ هی  آو دس سا هجشهیى و دیىايات و ،ايغايها ،اجغاد ها صباله یهىدیاو که بىد هکايی دًىم وادی ،  هغیخ صهاو دس

 قغمت ایى دس ؽذه اعتفاده صباو.  اعت" جهًا" کلمه  هماو 48 تا 43 آیه 9 باب هشقظ دس" جهًن" کلمه.  ؽشاست کاهل سفتى بیى اص بشای باؽذ عمبلی تا بشد بکاس سا"  جهًا"
وقتی ظالماو هیمیشيذ هجاصات ؽذه  و بشای همیؾه هی عىصيذ. ها هیذايین که  ایى دقیقت يذاسد چىو  که ؽىد هی بشداؽت ایًگىيه اؽتباه وبه ايذاصد هی  اؽتباه به سا هشدم

 و دیگش وجىد يذاسيذ. هشدگاو قذست دسک ادغاط سا يذاؽته 

یاد بىدو صباله ها هشگض خاهىػ يمی ؽذ. اها یک کاغز هشگض بشای همیؾه يمی عىصد و دس عشض چًذ دقیقه عىختًؼ هت ىقف ؽذه چىو اص بیى هی آتؼ دسوو وادی به دلیل ص
آتؼ هشچه صباله  بیؾتشی اضافه ؽىد ،سود.اگشچه آتؼ همچًاو صباله ها سا هی عىصايذ و خاهىػ يمی ؽىد 

يگفت که ؽشیشاو  "جهًا" به عًىاو يمادی بشای يابىدی کاهل ؽشاست اعت و هغیخ هن هشگض دوام هی آوسد.بیؾتش 
اص يظش  هعًای لغىی دسعت يیغت صیشا هغیخ هشگض يمی پزیشد که کغی  9بشای همیؾه هی عىصيذ. هشقظ باب 

 چؾن خىد سا دس آوسد دتی اگش باعج گًاه ؽىد. هغیخ اص صباو تصىیش اعتفاده کشده اعت. اها هًظىس او چه بىد؟
تغییشات جذی دعتؼ سا قطع کًذ اها بایذ آهادگی ایجاد  کغی که وعىعه دصدی دس او به وجىد آهذه  الصم يیغت

عه دصدی سا داؽته باؽذ. اگش بش دصدی اداهه دهذ دس هلکىت يخىاهذ بىد.هًگام باصگؾت وعىبشای دوسی اص 
هغیخ دس سوص  داوسی سد ؽذه  و بشای همیؾه خىاهذ هشد.او هشگض دوباسه صيذگی يخىاهذ کشد و يابىدی اػ کاهل 

 هی ؽىد.
ىس هؾابه ؽخصی که با ؽهىت به صو دیگشاو يگاه هی کًذ يبایذ چؾمؼ سا دس بیادسد بلکه بایذ ععی  دس اص به ط

ایى بذیى هعًاعت که او بایذ هذل کاس ویا  صيذگیؼ سا تغییش داده  بیى بشدو آو ؽهىت اص صيذگی خىد داؽته باؽذ.
ؾن عخت باؽذ ولی اص يپزیشفته ؽذو دس داوسی . همکى اعت به ايذاصه  دسآوسدو چتا دیگش با آو صو سوبشو يؾىد

دتمأ بهتش اعت.اگش سد ؽىد کاهأل يابىد هی ؽىد. دقیقأ همايًذ صباله هایی که دس وادی دًىم عىخته هی ؽىيذ. 
 عیغی هغیخ اص صباو تصىیش اعتفاده هی کشد تا اهمیت اص بیى بشدو وعىعه دس صيذگی سا به ها حابت کًذ.

علف هی سویًذ و جمیع بذکاساو  هی ؽکفًذ بشای ایى اعت  که تا به ابذ هالک گشديذ." " وقتی که ؽشیشاو هخل 
 (7آیه  92)هضاهیش باب 

 
شده اعت.چىو کلمه قذیمی (دادط: ایى کلمه یىيايی به قبش اؽاسه داسد . هکايی که هشدگاو دس آو دفى هی ؽىيذ. يغخه قذیمی کتاب هقذط ایى کلمه سا "جهًن" تشجمه ک2

گاو دس آو دفى هی ؽىيذ بکاس بشده ؽذه اعت. ایى تغییشات دس جایی که هشد ،یغت به هعًای هکاو عشپىؽیذه.پظ کلمه "جهًن")دادط( دس کتاب هقذط  بشای قبشايگلیغ
 يؾاو داده ؽذه اعت. 27آیه  2باب اعمال 

سا : پظ هشگاه دعتت تى 48تا  43آیه  9هشقظ باب 
بلغضايذ آو سا ببش صیشا تى سا بهتش اعت که ؽل داخل 

اص ایًکه با دو دعت واسد جهًن ،دیات ؽىی
گشدی.دس آتؾی که خاهىؽی يپزیشد.جایی که کشم 

ایؾاو يمیشدوآتؼ خاهذؽی يپزیشد.وهشگاه پایت تى سا 
بلغضايذ قطعؼ کى صیشا تى سا هفیذتش اعت که لًگ 

به جهًن افکًذه داخل دیات ؽىی اص آيکه با دو پا 
ؽىی.دس آتؾی که خاهىؽی يپزیشدآيجایی که کشم 

ایؾاو يمیشد و آتؼ خاهىػ يؾىد و هشگاه چؾن تى 
تىسا  لغضػ دهذ قلعؼ کى صیشا تى سا بهتش اعت که با 

یک چؾن داخل هلکىت خذا ؽىی اص آيکه با دو 
چؾن دس آتؼ جهًن ايذاخته ؽىی. جایی که کشم 

 يیابذ. ایؾاو يمیشد و آتؼ خاهىؽی 
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 يخىاهی گزاؽت قبرصیشا که يفظ هشا دس  يخىاهی گزاؽت جهنمصیشا که يفظ هشا دس  يخىاهی گزاؽت  عالم امىاتصیشا که يفظ هشا دس 
 

 و یا "قبش" تشجمه کشده ايذ .گاهی هتشجماو کلمه اصلی  یىيايی )دادط(سا سها کشده و بشخی يیض آيهاسا "جهًن" 

 دادط )کلمه یىيايی(= جهًن=قبش
 داده ؽذه که يؾايه ؽخص اعت.دس جایی به "هى" تغییش   22دقت کًیذ که به طىس هؾابه کلمه "سوح" هن دس دسط 

 جهنم در عهد عتیق –ئىل ش
دادط سا با يقل قىلی   27اعمال  آیه  2و یا " گىدال " اعت. باب ئىل به هعًای "قبش"يیض وجىد داسد . لغت اصلی عبشی ؽدس بعضی اص يغخه های کتاب هقذط کلمه "جهًن" دس عهذ عتیق 

 و قذوط خىد سا يخىاهی گزاؽت که فغاد سا ببیًذ."ات تشک يخىاهی کشدهىل" اعتفاده  ؽذه  اعت." صیشا جاين سا دس عالن ائىکلمه عبشی "ؽ 64آیه  66اهیش باب اص هض

 ئىل )کلمه عبشی(= دادط)کلمه یىيايی(= جهًن=قبشؽ
هاویه  يجات خىاهذ داد صیشا که هشا  ذ يؾاو هی دهذ:"لیکى خذا جاو هشا اص دعت يىیغًذه اطمیًاو خىد سا اص ایى واقعیت که خذا او سا اص هشدگاو بش خىاهذ خیضاي 65آیه  49دس هضاهیش باب 

 خىاهذ گشفت.عاله"

 ئىل دس بشخی يیض قبش تشجمه ؽذه اعت.دس بعضی اص يغخه ها ؽ

 کلمه سا با آتؼ هجاصات يمی بیًیذ.ایى با ایى هقایغه ها هی تىاو دسیافت  که کلمه عبشی ؽیئىل  به عًىاو قبش يیض تشجمه ؽذه اعت. دس هیچ جای عهذ عتیق 

 :22آیه  2نگاهی دقیق تر بر اعمال باب 
 "صیشا که يفظ هشا دس عالن اهىات يخىاهی گزاؽت و اجاصت يخىاهی داد که قذوط  تى فغاد سا ببیًذ"

اعتفاده کشد.پطشط تىضیخ داد که داود بشخاعتى  66پادؽاه دس هضاهیش باب هعًی ایى آیه چیغت؟ ایى آیه تىعط پطشط سعىل پظ اص بشخاعتى هغیخ به آعماو  گفته ؽذ.او اص کلمات داود 
 36آیه  2گزاؽته  يؾىد وجغذ او فغاد سا يبیًذ" اعمال باب  هغیخ اص هشدگاو سا  پیؼ بیًی هی کشد":...دسباسه قیاهت هغیخ پیؼ دیذه ..گفت که يفظ او دس عالن اهىات 

قبش( باقی يمی هايذ. او اص هشدگاو بشخیضايذه خىاهذ ؽذ و اجاصه پىعیذه ؽذو بذو او سا يمی  -ح هغیخ )که هماو عیغی اعت( دس دادط )جهًنبه داود الهام ؽذه بىد تا بًىیغذ که سو
 هجاصات هی ؽىيذ؟ دس آودهذ. هغیخ بشای عه سوص دس قبش هايذ وقتی هی دايین هغیخ پظ اص هشگ آيجا بىد  پظ چگىيه دادط)جهًن(هی تىايذ هکايی باؽذ که گًاهکاساو 

تصىیشی اص سعتاخیض و داوسی  63آیه  24 خىايذین که بذو او دس هقبشه گزاؽته ؽذ پظ باص احباتی اعت بشای ایى واقعیت که کلمه دادط )جهًن( دس ایى آیه "قبش" اعت.دس هکاؽفه باب
ت هشدگايی سا که دس آيها بىديذ باص داديذ. هش یکی به دغب اعمالؼ دکن یافت." هی بیًین که دس دادط دس آو بىديذ باص داد و هىت وعالن اهىاوجىد داسد.هی گىیذ:" و دسیا هشدگايی سا که 

 9" هشدگاو هیچ يمی دايًذ" )جاهعه باب  هشگ وجىد داسد گاهی دادط جایی تاسیک اعت که اسواح دس آو قشاس داسيذ اها هی دايین که ایى دسعت يیغت چىو کتلب هقذط به ها هی گىیذ که
گاهی اص هذیط اطشاف خىد يذاسيذ. دادط همايطىس که دیذین کلمه یىيايی قبش اعت.5آیه    ( آيها هیچ آ

 جهًن

 جهًا دادط ؽیئىل
 کلمه ای دس عهذ جذیذ  کلمه ای دس عهذ جذیذ کلمه ای دس عهذ عتیق

به هعًی وادی  دًىم هکايی بیشوو اص اوسؽلین به عًىاو  به هعًای قبش اؽاسه به قبش
 يمادی بشای يابىدی ؽشاست اعتفاده ؽذ 
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 :خالصه

گاهیغت. (6  کتاب هقذط به ها هی آهىصد که هشگ پایاو صيذگی و آ

 هًگام باصگؾت هغیخ ..هشدگاو بشخیضايذه ؽذه و به ایمايذاساو واقعی  به سوی صهیى صيذگی جاوداو داده خىاهذ ؽذ. (2

 هًن )گشفته ؽذه اص ؽیئىل  یا دادط( به قبش اؽاسه  داسد. هکايی که هشدگاو عىصايذه هی ؽىيذ.ج (3

دا بىد. دس صهاو هغیخ ذا دس یهىجهًا يبایذ به هعًی دهًن دس کتاب هقذط بکاس سود  صیشا فقط يام هکايی خاسد اص اص اوسؽلین اعت. هکايی بىد که يؾايه ؽشاست و هجاصات خ (4
 باله های ؽهشی جغذ ايغايها  دیىايات وهجشهاو دس آو عىصايذه هی ؽذ.هکايی بىد که ص

 جهًا به عًىاو يمادی اص يابىدی کاهل ؽشاست  اعتفاده ؽذه اعت. (5

 

 آیاتی بشای هطالعه :

 23و22آیه  65اول قشيتیاو باب 

 65اول قشيتیاو باب 

 64آیه  5دوم قشيتیاو باب 


