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 نیست گشتن یا مجازات ابدي؟ 
 ترسون ی . پ ي رابرت ِا نویسنده:  

ي نیست گشتن بدان معناست که افراد گناهکار بعد از رفتن به جهنم و پرداخت جریمه 
کنند شش دلیل ه از این دیدگاه طرفداري می شوند. کسانی کگناهانشان براي همیشه نابود می
 .نمایند را به عنوان دالیل اصلی ارائه می 

مقدس از تشبیه آتش براي توصیف جهنم  ي کتاب اولین استدال این افراد بر اساس استفاده 
است. به ما چنین گفته شده که هر آن چه در آتش افکنده شود ضایع خواهد شد. براي همین  

آتشی که گناهکاران را  )  8:  21؛  15،  14،  10:  20؛  20:  19د دارد (مکاشفه  ي آتش وجودریاچه 
 .خواهد سوزاند تا دیگر وجود نداشته باشند 

کنند. دومین استدالل بر اساس آیاتی است که در مورد هالکت ابدي و یا نابود شدن صحبت می 
:  1(دوم تسالونیکیان مجازات و اضمحالل ابدي ) 16: 3ایمانان (یوحنا مانند هالکت و عذاب بی 

9(. 

ي ابدي است. در آیاتی که به جهنم اشاره شده است،  سومین استدالل بر اساس مفهوم کلمه 
ي پیش رو و به معنی همیشگی و دائمی بودن  ابدي بودن فقط تصوري است از دورانی در آینده

 .نیست

چهارمین استدالل بر اساس تمایز میان زمان و ابدیت است. کسانی که به نیست شدن باور  
پرسند: چطور ممکن است خداوند گناهکاران را براي ابد مورد مجازات قرار دهد در  دارند می 

 .اندها در طول زمانی مشخص مرتکب گناهان شده حالی که آن 

که خود خداوند و مقدسین او نیز هرگز  پنجمین استدالل بر اساس احساسات است. این 
ها (چه برسد به عزیزان و  توانند از بودن در بهشت لذت ببرند اگر بدانند بعضی از انسان نمی 

 .دوستانشان) براي همیشه در جهنم خواهند بود

استدال ششم بر این اساس است که وجود جهنم به طور دائم و ابدي پیروزي خدا بر شیطان را  
کند که خداوند در نهایت پیروز خواهد بود، او مقدس به روشنی اعالم می کند. کتاب دار می لکه

ها در جهنم آن هم  گویا درك عذاب دیدن انسان ).  28: 15کل در کل خواهد بود (اول قرنتیان 
 .ها پاسخ خواهم دادبراي ابد موضوعی سخت است. من به نوبت به تمام این استدالل 
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مقدس در مورد آتش صحبت  هاي کتاب آتش جهنم بود. خیلی از بخش اولین استدالل در مورد 
کرده است، آن هم بدون آن که توضیحی در مورد آن داده باشد. پس این ممکن است که  

  ما  حال این  با  ها بخوانیم، از جمله نیست گشتن.هاي مختلفی در مورد این بخش دیدگاه 
خودمان بخوانیم، بلکه مایل هستیم نظرات و    تصور  و  ایده  اساس  بر  را  مقدس کتاب   خواهیمنمی 
شویم که  کنیم، متوجه میمقدس حاصل کنیم. وقتی که چنین می هاي خودمان را از کتاب ایده 

مقدس مانعی در مقابل دیدگاه، نیست گشتن و درك پیروان این دیدگاه از هایی از کتاب بخش
)  28: 16نم «محل عذاب» (لوقا باشند. این موانع توضیحات مسیح در مورد جهآتش جهنم می 

گوید:  شود. همچنین در این قسمت که می در مثل شخص ثروتمند و ایلعاذر را هم شامل می 
 .) 24«زیرا در این آتش معذبم» (آیه 

دهد، صحبت از چیزي گذرا  هاي جهنم توضیح می مقدس در مورد شعله وقتی آخرین بخش کتاب 
غش آمیخته شده است،  غضبِ خدا که در پیاله خشم وي بیگوید: «او نیز از خمرِ  نیست، بلکه می

خواهد نوشید، و در نزد فرشتگاِن مقدّس و در حضور برّه، به آتش و کبریت، معذّب خواهد شد،  
کنند  رود. پس آنانی که وحش و صورت او را پرستش می و دود عذابِ ایشان تا ابداآلباد باال می 
 .)11-10:  14روز آرامی ندارند» (مکاشفه ه و هر که نشان اسم او را پذیرد، شبان 

کند. باز  هایی است که در مورد هالك ابدي یا نابودي صحبت می دومین استدالل در مورد بخش
ها را  کند، شاید بشود آن مقدس بدون هیچ توضیحی از این کلمات استفاده می هم وقتی کتاب 

مقدس  خواهیم معنی آن چه کتاب می گویم؛ ما بر اساس نظرات بسیاري خواند. اما دوباره می 
هاي کالم خدا با دیدگاه  گوید را از درون آن دریافت کنیم. به همین دلیل تطبیق بعضی قسمت می 

داند، «که  نیست گشتن غیر ممکن است. پولس رسول شرح عاقبت گناهکاران را هالکت می 
همچنین «نابودي»  ). 9:  1ایشان به قصاص هالکت جاودانی خواهند رسید.» (دوم تسالونیکیان 

پیشگویی شده، (به همراه آن نبی کذبه) «هر دو، زنده به   11-8: 17در کتاب مکاشفه باب 
مقدس در گفتن  کتاب ).  20:  19دریاچه آتش افروخته شده به کبریت انداخته شدند.» (مکاشفه  

و ایشان  ي آتش انداخته خواهند شد. « عاقبت شیطان مبهم نیست، وحش و نبی کذبه در دریاچه 
پس در این صورت عذاب وحش  ).  10:  20روز عذاب خواهند کشید» (مکاشفه  تا ابداآلباد شبانه

 .ي آتش جاودانه و ابدي خواهد بود در دریاچه 

هایی که به جهنم اشاره شده، ادعا  ي «ابدي» بود. در قسمت سومین استدالل در مورد کلمه 
است که در پیش است و نه جاودانگی. این  شود که واژه «ابدي» صرفا به معناي دورانی می 

اي که زمان را  درست است که در عهد جدید «ابدي» به معنی دورانی طوالنی است، در زمینه 
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کنند، «ابدي» اشاره به دورانی دارد  کند. و در متونی که از جایگاه «ابدي» صحبت می تعریف می 
انتهاي خود خداوند  ي حیات بی ندازهآید به اکه در پیش روست. اما این دوران پیش رو که می 

پس این، ). 7: 15؛ 6: 10؛ 10-9: 4برقرار خواهد بود «که تا ابداآلباد زنده است» (مکاشفه 
ها و بزها به سادگی  آن دورانی است که خواهد آمد. عیسی مسیح در پیغامش در مورد گوسفند

واهند رفت، امّا عادالن در حیات  و وضوح این موضوع را بیان کرد: «و ایشان در عذاب جاودانی خ
عذاب و مجازات گنهکاران در جهنم از باب زمان و مدت دقیقا مانند ). 46: 25جاودانی» (متی 

 .عادالن در بهشت است، هر دو جاودان و براي ابد خواهد بود

استدالل چهارم در مورد عادل نبودن خداوند بود، ادعایی که خدا را به دلیل مجازات ابدي  
داند. این یک گستاخی از طرف انسان  اند ناعادل می کارانی که در زمانی محدود گناه کرده گناه

است که بخواهد به خدا بگوید، عدالت چیست و ناعدالتی کدام است. ما بهتر است براي  
 .تشخیص عدالت و ناعدالتی از کالم مقدس خدا که به ما داده شده است استفاده کنیم

ی باقی نگذاشته است، او خواند تا نجات بخشد، «بیایید اي برکت  عیسی مسیح هیچ جاي شک
یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتداي عالم براي شما آماده شده است، به میراث گیرید»  

گوید: «اي ملعونان، از من دور شوید در آتش جاودانی که براي  او به گناهکاران می ). 34: 25(
با هم خواندیم که یوحناي رسول این آتش را  ). 41ا شده است» (آیه ابلیس و فرشتگان او مهیّ

).  10: 20ي آتش تعریف کرد (مکاشفه ي شیطان در دریاچه آتشی ابدي براي مجازات جاودانه 
خوانیم که انسان گناهکار نیز سرنوشتی مشابه را در مقابل خواهد داشت (آیات  چند آیه بعد، می 

هایی که علیه او و قدوسیت او هستند  ر نظر دارد تا انسان مشخصا خداوند چنین د). 14-15
 عدالتی بخوانیم؟را در جهنمی ابدي مجازات نماید. آیا ما در جایگاهی هستیم که این را بی 

هاي پنجم و ششم را با هم بررسی خواهم کرد. استدالل پنجم احساسی بود، این که  استدالل 
برند، اگر بدانند که دوستان و عزیزان  شت لذت نمی خداوند و مقدسین او هرگز از بودن در به

ها براي ابد در جهنم خواهند بود. استدالل ششم هم این بود که جهنمی جاودانی پیروزي  آن 
گرایان کند. بسیار جالب است که جهان دار می خداوند بر شریر و شرارت را زیر سوال برده و لکه

دهد! از همین دو  ها را نجات می هایت تمامی انسان هم براي پافشاري بر این ایده که خدا در ن 
کنند که، خداوند و قوم او از برکات بهشت  ها چنین استدالل می کنند. آن استدالل استفاده می 

لذت نخواهند برد، حتی اگر یک نفر در جهنم باقی بماند. در نهایت همه نجات خواهند یافت. و  
د اگر حتی یک مخلوق که به شباهت خودش خلق  این که خداوند از شکست خود رنج خواهد دی

 .کرده براي ابد هالك شود
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گرایان و باورمندان به نیست گشتن در مورد احساسات و پیروزي  هاي جهان من این استدالل 
ي انجامش را نداریم.  دانم، چیزي که ما هرگز اجازهمقدس می هاي کتاب خدا را بازنویسی داستان 

دهند. مقدسین قیام  مقدس سرنوشت ابدي را نشان می اب آخر کتاب گویم چون سه ب این را می 
و جالب این  ).  4-1:  21کرده برکت خواهند یافت در حضور ابدي خدا، در زمین جدید (مکاشفه  

مقدس سرنوشت گناهکاران را نشان  که در مورد مبحث فعلی ما در هر سه باب نهایی کتاب 
 .دهدمی 

کند، به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد، جایی  و ابلیس که ایشان را گمراه می «
روز عذاب خواهند  که وحش و نبی کاذب هستند؛ و ایشان تا ابداآلباد شبانه 

 )10:  20کشید.» (مکاشفه 

و موت و عالم اموات به دریاچه آتش انداخته شد. این است موتِ ثانی، یعنی  «
دریاچه آتش افکنده    دریاچه آتش. و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد، به

 ) 15-14گردید.» (آیات 

پرستان ایمانان و خبیثان و قاتالن و زانیان و جادوگران و بت لکن ترسندگان و بی «
گویان، نصیب ایشان در دریاچه افروخته شده به آتش و کبریت  و جمیع دروغ 

 ) 8 :21( .»خواهد بود. این است موت ثانی

شویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و  می هاي خود را  خوشابحال آنانی که رخت«
هاي شهر درآیند، زیرا که سگان و جادوگران و زانیان و قاتالن و  به دروازه 

  :22(  .»باشندپرستان و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد، بیرون می بت
14-15 ( 

یگر وجود نخواهند  رسد که بگوید، «گناهکاران هالك شده و دمقدس چنین به اتمام نمی کتاب 
یابند.» در  ها در محبت خدا جمع شده و نجات می گوید: «در نهایت تمام انسان داشت.» حتی نمی 

پایانش در حضور  فرماید، قوم او از برکات بی آورد، می عوض، وقتی خداوند کالمش را به انتها می 
ده شده و متحمل عذاب  او در زمین جدید لذت خواهند برد. اما گناهکاران به دریاچه آتش افکن

ابدي خواهند شد و از شهر مقدس اورشلیم جدید که مسکن ابدي و پر از خوشی براي خداوند  
 .باشد بی بهره خواهند بودو قوم او می 

مقدس را بازنویسی کنیم. در عوض ما باید تعریف عدالت از  ما به هیچ وجه اجازه نداریم کتاب 
در بودن خود، کل در کل است. او ما را نسبت به جهنم در  عدالتی را به خداوند بسپاریم که بی
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ها در همین  کند، زیرا او گناهکاران را دوست دارد و مایل است که آن شک و تردید رها نمی 
 .زندگی به انجیل ایمان بیاورند

چقدر مهربان و پر از رحمت است او که این دعوت را در انتهاي کالمش قرار داده است: «و روح  
شنود بگوید، بیا! و هر که تشنه باشد، بیاید و هر که خواهش  گویند، بیا! و هر که میس می و عرو

تمامی کسانی که به مرگ و قیام عیسی  ). 17: 22قیمت بگیرد.» (مکاشفه دارد، از آب حیات بی 
مسیح براي نجات از جهنم ایمان داشته باشند، از درخت حیات و شهر مقدس خداوند سهمی  

توانند اکنون و براي همیشه  ي کسانی که چنین کنند با تمامی مقدسین می ت. همه خواهند داش 
 :بگویند

-1: 19هَلِّلویاه! نجات و جالل و اکرام و قوّت از آِن خداي ما است.» (مکاشفه «
2( 
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