
 

 

 گناه –وم س درس

  ۳۲:۲و   ۳۲:۲  رومیان  آیات حفظی:

 اولین گناه  و آدم 

 را مطالعه کنید ، جواب سئواالت زیر مربوط به کدام آیه است ؟  ۶:۲-۳۶ و  ۲:۳-۶۲پیدایش 

 فرمان خدا چه بود و نتیجه سرپیچی از آن چه عاقبتی داشت ؟   

  آدم و حوا از چه چیزی سرپیچی کردند؟  

    

  ؟مرتکب آن شدند، چه بودو حوا  آدماولین گناهی که     

 

 چه بود؟  آدم و حوا گناه نتیجه   

 

  دن گناهشان چه عملی انجام برای پوشان گناه انجام شد آنها چه چیزی را متوجه شدند،بعد از آنگه

 دادند؟

 
 

 اینکه سرپیجی کردند، چه کار کردند؟  آنها بعد از  

  

 ست؟  کردند چه بود؟  این مثل کدام رفتار انسانهاخود رفتاری که برای پوشاندنِ گناه 
 

 دانید؟  آیا خدا آنها را بخشید یا نه؟  چطورآنرا می  

 جاهای خالی را بر اساس آیات فوق پر کنید

 مرگ روحانی است.                     مزد  -۶

 کند.  می                    گناه ما را از خدا  -۳

  بخشش گناه از راه قربانی است.   -۲



    (   ۳۳:۲پس بدون چه کاری آمرزش وجود ندارد؟ ) عبرانیان   -۴

 

 موت به چه معنی است ؟ 

 بررسی کنید  مربوطه آیات  را باسئواالت 

 ( ۱-۶: ۱۶ مزمور)   شود؟ انسان در چه طبیعتی متولد می    

 ( ۲-۱۲:۶ اشعیا )  ؟  شنودحرف شما را نمی چرا خدا     

  ( ۴:۲گناه چیست؟  ) اول یوحنا   

   (  ۳۲:۲رومیان )  نتیجه گناه چیست؟   

  ( ۶۳:۱رومیان گناه چگونه به این جهان وارد شد ؟ و آیا همه گناهکارند ؟)   

 (   ۱۱-۱:۱۱   عقوبی)    ست؟یچ گناه یاصل شهیر   

  "ما به گناه اشتیاق دارد ، اما ما مختار هستیم که انتخاب کنیم.  ما در گناه به دنیا آمدیم و نَفسِ"

  درست است ؟ " شیطان گولم زد  "آیا جمله 

 (  ۶۶-۲: ۳یعقوب )   شکستن شریعت چیست؟شریعت به چه معنی است و   

  ، (۴::۶ یعقوبگناه کرده است ؟  ) آیا اگر کسی نیکی نکند                          

   (  ۳۲: ۲رومیان  )    کار شریعت چیست؟   

 

   "اگر کار بدی انجام دهیم گناه کرده ایم و اگر هم کار خوب نیز انجام ندهیم گناه کرده ایم  "

   را مطالعه کنید  ۶۲-۱: ۶اول یوحنا خالصه گناه : 

 !دیکن دقت. گردد یم یمعرف ما به را گناه بزرگ کار سه

  (۲ )آیهکند.  گناه ما را اسیر می -۶  

  (۲)آیه کند.  گناه ما را از واقعیات روحانی دور مى -۳ 

  (۶۲)آیه  رساند.گناه ما را به هالکت مینهایت  در -۲ 

 می داریم. اثر گناه از چیزهای روحانی دور هستیم و در راه هالکت قدم بر در ما تماماً "



 دهیم چون در هالکت قدم برمی داریم.توانیم برای خود کاری انجام پس ما برای نجات نمی

 "هستیم. دهندهیک نجات به برای نجات محتاج بنابراین 

   آیا ما بخاطر گناهکار بودنمان گناه می کنیم یا بخاطر گناه ، گناهکار هستیم ؟ 

 بخشش از گناه

 ست یعنی هیچ گناهی در حضور او وجود ندارد.ا خدا قدوس 

  (   ۲:۶؟   ) اول یوحنا  باید کرد یاعترافاتحضور خدا چه برای رسیدن به  

  باید چه چیزی را اعتراف کنیم؟  به غیر از گناهان 

        (۶۲-۲: ۶۲  ومیان) ر 

  1ببرید ؟ دو چیز که ما به آن اعتراف می کنیم را نام-                         

2-                            

   "وقتیکه هر دو اعتراف انجام شد با عیسی مسیح متحد می شویم  "

  متّحد شدن با عیسی مسیح یعنی چه و چه ثمره ای دارد ؟ 

   (  ۳۲:۳  ) غالطیان

   ( ۳۲:۲) رومیان 

  طبق توضیحات دو آیه باال جواب آیه را بنویسید ؟

 " با هم سفر خواهند کرد؟ دو نفر بدون آنکه با هم توافق کرده باشند، یاآ " ۲:۲  عاموس

  

 "اعتقادنامه کلیسای مژده    "در  تعریف مرگ روحانی

خدا آدم را بصورت خود آفرید و آدم پیش روی خداوند می خرامید. اما زمانیکه آدم اولین نا اطاعتی، یعنی 

خوردن از میوه درخت معرفت نیک و بد را مرتکب شد، قابلیت حضور در قدوسیت خدا را از دست داد و از 

آدم گناهکار به دنیا آمده اند.   آن پس همه انسانها از نسل آدم، دور از خدا، عاری از قدوسیت و به شباهت

همه ما گناهکار،آلوده، فاسد و نافرمان از خدا به  .می نامدکالم خدا این دوری را مرگ روحانی یا گناه 

 دنیا آمده ایم. عادلی نیست یکی هم نی.  

 23: 3و رومیان  2، 1: 35و   6: 33و اشعیاء  6-3: 8و مزامیر  22: 1پیدایش   



 

 

 

 

 

 
 

 تمرین

 : به سئواالت زیر پاسخ دهید  1تمرین 

 آیا خداوند آدم و حوا را بخشید یا نه ؟ 

 (  ۶۲:۳-:۶  اولین حکم خداوند و جزای آن چه بود ؟ ) پیدایش   

  ( چیست ؟    ۶۶:۱۱ مفهوم اصلی آیه ) اشعیا   

 انسان در چه طبیعتی متولد می شود ؟   

  نیاز داریم .                     یک است ، پس ما برای نجات از آن به                      مزد گناه 

 شنود  چرا گناهکاران از خدا جدا هستند؟ و چرا خدا صدای آنها را نمی  

 

  :  از این درس من یاد گرفتم که
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