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  درياچة آتش - نجات نيافتگان

  

  

از سلسله  نام عيسي خداوند به درس بعدي با درود در    

هدف از اين سلسله .  پردازيم دروس تعاليم اساسي كتاب مقدس مي

درس كه  در اين.  باشد  اساسي مسيحيان ميدروس تشريح اعتقادات

بررسي پايان  را در ابديت بي يت نجات نيافتگانعنوانش ابديت است وضع

  .كنيم مي

كند كه درياچة آتش جايگاه  كتاب مقدس بطور واضح براي ما بيان مي

ابدي نجات نيافتگان و اورشليم آسماني جايگاه ابدي نجات يافتگان 

براي اقامت دائمي در درياچة آتش، كافي است كه انسان كار .  خواهد بود

 بر اساس كالم . رهايي بخش مسيح را ناديده بگيرد و به او ايمان نياورد

.  خدا، انسان ذاتاً و عمالً گناهكار است و مزد گناه جدايي از خداست

مسيح خداوند به جهان آمد كه از طريق مرگ بر روي صليب، جريمة گناه 

كسي كه به مسيح خداوند و .  بشر را بپردازد و سپس دوباره زنده بشود

 زندگي جاويد موضوع مرگ و زنده شدن دوبارة او ايمان نياورد نجات و

 19   -18   آيات : در انجيل يوحنا فصل سوم.  دهد با خدا را از دست مي

كسي كه به او ايمان نياورد در محكوميت باقي ..."نوشته شده است 

حكم محكوميت .  ماند، زيرا به اسم پسر يگانة خدا ايمان نياورده است مي
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شرارت آميز خود اين است كه نور به جهان آمد ولي مردم به علت اعمال 

  ".تاريكي را به نور ترجيح دادند

  

  عالم اموات، محل موقتي عذاب براي نجات نيافتگان

رود  ايمان از دنيا مي وقتي شخص نجات نيافته يا بي    

بايد توجه داشته .  شود بالفاصله روح و جانش به عالم اموات منتقل مي

د و در رنج و عذاب باشيم كه در عالم اموات نجات نيافتگان هوشيار هستن

ايماني كه به موجب فصل  به همين علت ثروتمند بي.  برند بسر مي

برد كامالً متوجه وضعيت بد  شانزدهم انجيل لوقا در عالم اموات بسر مي

كشيد در فكر برادران خود هم  ضمناً او در حالي كه عذاب مي.  خود بود

ات نجات نيافتگان در پس در عالم امو.  بود كه هنوز از دنيا نرفته بودند

بلكه آنها در حالت بيداري و !  برند خيالي بسر نمي حالت خواب و يا بي

دانيم كه در آينده تمام نجات  مي.  كشند هوشياري رنج و عذاب مي

شوند تا بوسيلة مسيح داوري و محكوم بشوند، و  نيافتگان دوباره زنده مي

در .  خواهند شدسپس همة نجات نيافتگان به درياچة آتش افكنده 

هر كس كه نامش "بينيم   مي15   مكاشفة يوحناي رسول فصل بيستم، آية 

در دفتر حيات نوشته نشده باشد به درون درياچة آتش افكنده خواهد 

  ."شد

  

  محل هميشگي عذاب براي افراد نجات نيافته

 نامهايي هستند كه در "درياچة آتش" و "كورة مشتعل"    

بايستي در .  شوند  ابدي نجات نيافتگان ديده ميكتاب مقدس براي جايگاه

  .نظر داشته باشيم كه آتش نشانة داوري خداست
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پسر "بينيم كه مسيح فرمود   مي42-1   4در انجيل متي فصل سيزدهم، آيات 

انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر كس را كه در پادشاهي او 

اي    كنند و در كوره را جمع ميباعث لغزش شود و همچنين همة بدكاران 

ريزند و دندان بر دندان  مشتعل خواهند افكند، جايي كه اشك مي

  ."فشارند مي

واضح است كه كورة مشتعل يا درياچة آتش جاي رنج و عذاب خواهد 

در مورد .  فشارند ريزند و دندان بر دندان مي بود چون در آنجا اشك مي

پايان خواهد بود  اه هميشگي آنان بياينكه عذاب نجات نيافتگان در جايگ

انجيل  ("جايي كه كرم ايشان نميرد و آتش خاموش نشود": مسيح فرمود

 "هنوم"اي بود به نام    در خارج از اورشليم دره).  48مرقس فصل نهم، آية 

 ؛ دوم پادشاهان فصل بيست 4-1دوم تواريخ فصل بيست و هشتم، آيات (

در اين محل عالوه بر آتش .  سوزاندند له ميكه در آن زبا) 10  ية سوم، آو

به اين ترتيب .  شدند كرمهاي زيادي وجود داشت كه بخاطر زباله جمع مي

تواند بيان كنندة محلي باشد كه نجات نيافتگان ابديت را در  درة هنوم مي

  ."جايي كه كرم ايشان نميرد و آتش خاموش نشود".  آن بسر خواهند برد

ه عذاب نجات نيافتگان تمام نشدني خواهد بود در باز در اين زمينه ك

 نوشته شده است 1   1   -9مكاشفة يوحناي رسول فصل چهاردهم، آيات 

هر آن كس كه حيوان : فرشتة سوم آمد و با صداي بلندي فرياد زده گفت"

وحشي و پيكرة او را پرستش نمايد و نشانة او را بر پيشاني و يا دست 

دا را خواهد نوشيد يعني شرابي كه رقيق خود بگيرد، شراب غضب خ

آنها در برابر فرشتگان مقدس و !  شود نگشته در جام خشم او ريخته مي

دود آتشي .  هاي آتش و گوگرد عذاب خواهند ديد  در برابر بره در شعله

دهد تا به ابد بلند خواهد بود و براي آناني كه حيوان  كه آنها را عذاب مي



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

دارند  كنند، و يا نشان او را دريافت مي رستش مياش را پ وحشي و پيكره

  ."نه در روز آرامشي است و نه در شب

باشد كه قبل از   مي"ضد مسيح"دانيم كه حيوان وحشي يا وحش همان  مي

در آياتي كه خواندم وضعيت .  ظهور مسيح، بر زمين ديده خواهد شد

م وحش نهايي كساني تشريح شده است كه در دورة مصيبت عظيم، تسلي

در "آن گمراهان به موجب كالم خدا .  شده و او را خواهند پرستيد

دود آتشي كه آنها را عذاب .  هاي آتش و گوگرد عذاب خواهند ديد  شعله

  ".دهد تا به ابد بلند خواهد بود مي

كنند كه چون خدا به گناهكاران محبت داشته است نبايد  ها خيال مي  بعضي

بايستي توجه داشت كه اگر خدا !!!  ر بدهدآنها را در جهنم ابدي قرا

تواند خداي عادل و  نجات نيافتگان را در جهنم ابدي قرار ندهد نمي

او از روي محبت پسر يگانة خود را در راه گناهكاران داد .  دادگري باشد

اما .  تا هر كه به او ايمان بياورد هالك نشود بلكه حيات جاويد بيابد

يد نيستند بايستي مجازات بشوند چون خدا كساني كه طالب حيات جاو

  .عادل است

در مورد محل هميشگي عذاب براي نجات نيافتگان، همچنين در انجيل 

آنگاه به آناني كه در سمت "خوانيم   مي 41 متي فصل بيست و پنجم، آية 

اي ملعونان، از من    خواهد گفت ) يعني نجات نيافتگان(چپ او هستند 

ابدي كه براي ابليس و فرشتگان او آماده شده است دور شويد و به آتش 

  ".برويد

بينيم كه آتش ابدي براي شيطان و ديوهاي او مهيا گرديده است اما  مي

متاسفانه انسان نيز بر اثر نپذيرفتن حقيقت، به آن مكان هولناك خواهد 

در مورد سرنوشت نهايي شيطان در .  رفت و تا ابد عذاب خواهد كشيد
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در درياچة آتش و گوگرد "بينيم كه او   مي10   بيستم آية مكاشفه فصل 

  ".افكنده خواهد شد و تا ابد عذاب و شكنجه خواهد ديد

به اين ترتيب انسانهاي نجات نيافته ابديت را در جايي بسر خواهند برد 

  !!!كه شيطان و ديوهاي پليد او در آن خواهند بود

يند نيست ولي واقعيت گرچه ذكر جهنم ابدي براي هيچ انساني خوش آ

اين است كه چنين مكاني وجود دارد و نجات نيافتگان ابديت را جدا از 

  .خدا در آن خواهند گذراند

 است ينا يدبپرس خود از است الزم كه يپرسش اكنون ،ي محترمجو حق

 يدهست مطمئن ياآ  رفت؟ يدخواه كجا به مرگ از پس كه دانيد يم ياآ كه

 اگر  نمود؟ يدخواه پيدا يرستگار و ييرها  ابديعذاب و جهنم از كه

 آورده يمانا يحمس يسيع خداوند به كه يستكاف يد،هست يرستگار طالب

 ، برطرف نمايدخود مقدس خون با را تانگناهان كه يدكن دعا او نام به

 ةهم از خود يمعظ يضف يلةوس به را شما كه يدكن تشكر او از سپس

  .است كرده آزاد و يدهبخش تان  گناهان

 مطمئن توانيد يم ، با مسيح خداوند متحد شده باشيد، از راه ايماناگر

 يرستگار  الهيمجازات و  از خداكامل يدور عذاب و جهنم از كه يدباش

  !يدا كرده يداپ


