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 مقدسی براي جهنم شواهد کتاب 
 . مورگان و ی دبل   ستوفر ی کر نویسنده:  

ي نویسندگان عهد  دهد؟ بله! همه ي جهنم تعلیم میآیا یک عیساي دوست داشتنی واقعا درباره 
 اند.اند. بیایید ببینیم هر یک چه تعلیم دادهجدید نیز این کار را کرده

 : جهنم در انجیل متی 

شود، حقیقت  ي سر کوه که معموال براي تاکید آن بر محبت و ملکوت شناخته می موعظه عیسی در 
، جهنم را با  30-20: 5). عیسی در متی 27-13: 7؛ 30 - 20: 5و ماهیت جهنم را تعلیم داد (

کار  دهد که جهنم خطري حقیقی براي گناهکاران ناتوبهکند و هشدار می ملکوت آسمان مقایسه می 
ویژه، بر آتش جهنم، عدالت جهنم، و رنج شدید جهنم تاکید شده است. به  است. به طور 

کاران هشدار داده شده تا براي اجتناب از آنکه توسط خدا به جهنم انداخته شوند، ناتوبه
 اقدامات خاصی انجام دهند.

- 13: 7کند (ي سر کوه، ملکوت آسمان را با دهشت جهنم مقایسه می ي موعظه عیسی در خاتمه 
دهد که جهنم محل اضمحالل است که در انتهاي راهی وسیع قرار دارد.  . عیسی هشدار می )27

کنند حتی آنانی که اعتراف می  – جهنم در انتظار هر کسی است که وارد ملکوت آسمان نشود 
دهند. عیسی قاضی و پادشاه است که خود شخصا  شناسند اما به گناه ادامه میمسیح را می 

). آنانی  23:  7کند (”از من دور شوید،“  ضور خویش و ملکوت آسمان محروم می گناهکاران را از ح
اي هستند که بر ریگ بنا شده و در نهایت ویران  کنند، حقیقتا مانند خانهکه از عیسی پیروي نمی 

 خواهد شد.  

انگیز عیسی مبنی بر خطر جهنم براي یهودیان عاري از ایمان را بازگو  متی همچنین هشدار شگفت 
کند که به عنوان مکانی خارجی، تاریک، و محلی براي رنج شدید به تصویر کشیده شده است  ی م
). عیسی در فرمان خود به شاگردان نیز به جهنم اشاره کرد؛ آنجا که به آنها فرمان 10-12: 8(

که قادر است بر هالك کردن روح و جسم  دهد تا از انسان نترسند و تنها از خدا بترسند، «می 
) که عیسی  50-47) و دام (آیات 43-36: 13ها (). در مَثَل کرکاس 28: 10» (در جهنم زیرا ن 

شود، و با آتش و محلی بیان کرد، جهنم به عنوان محرومیت و جدایی از پادشاهی خدا دیده می 
براي رنج توصیف شده است. عیسی بعد از آن جهنم را به عنوان مکان «آتش جاودانی» توصیف 

دهد، و آن را براي  ) و حتی به کاتبین و فریسیان نسبت به جهنم هشدار می 8: 18کند (می 
 ). 33: 23( کندکاران گریزناپذیر توصیف میناتوبه

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

2 

)،  51-45:  24ها (کند؛ در مَثَل غالمي سر کوه زیتون، از مجازات آتی صحبت می عیسی در موعظه 
).  46-31: 25وسفندها و بزها ()، و در بخش گ30-14: 25)، قنطارها (13-1: 25ها (باکره

شود. جهنم مجازاتی براي نااطاعتی از خداوند است. تصویر  ي جهنم پدیدار می چند حقیقت درباره 
:  24شوند (جهنم به عنوان مکانی ابراز شده است که افراد تکه تکه و با ریاکاران قرار داده می 

ین جهنم را به مکانی خارجی، یا  ). عیسی همچن30:  25؛  51:  24) و مکانی براي عذاب است (51
)، طرد شخصی از حضور  30ي )، ظلمت خارجی (آیه 30، 12-10: 25مکان محرومیت/جدایی (

) تشبیه  46، 41)، و لعنت و مجازات عادالنه (آیات 41ي خود و ملکوت (”از من دور شوید،“ آیه 
بلیس و فرشتگان او  کند. جهنم، جاودانی توصیف شده است. جهنم «آتش جاودانی که براي امی 

 ).  46ي ) و «عذاب جاودانی» است (آیه41ي مهیا شده» (آیه 

 : جهنم در انجیل مرقس 

است و تعلیم عیسی را مبنی بر اینکه جهنم مجازاتی   9- 6: 18مشابه متی  48-42: 9مرقس 
پادشاهی  ست را ثبت کرده است. جهنم محرومیت از هاي زمینی براي گناه و بدتر از مرگ و رنج 

 ي داوري فعال خدا بر گناه، و مکانی براي عذاب ابدي است.خدا، نتیجه 

 : جهنم در انجیل لوقا 

کند، و آنانی کار صحبت می از جهنم به عنوان مکانی براي افراد ناتوبه  5-1: 13عیسی در لوقا 
با   31-19: 16اند. عیسی در لوقا که در جهنم هستند در حال هالکت به تصویر کشیده شده 

  نسبت سخاوت  ، بهظالمان شرور حاکم خواهد شد بر ندهیآ از طریق داوريعدالت  نکهیاعالم ا
این مجازات با رنج، شکنجه، آتش، درد، محرومیت از بهشت، و پایان   خواند.می  به فقرا فرا

 مشخص شده است.

 : جهنم در رساالت پولس 

طلبد و از این رو به رومیان و دوم تسالونیکیان  بررسی تمام نوشتجات پولس فضاي زیادي می 
 کنیم.نگاه می 

یهودیان و غیر یهودیان به طور یکسان  کند که ي خود به کلیساي روم تاکید می پولس در نامه
گریزند که به عیسی ایمان دارند.  تحت گناه، خشم خدا، و داوري خدا هستند. تنها آنانی می 

 کند.پولس در این متن حقایق مهمی را به جهنم مرتبط می 
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شود. گناهکاران در حال حاضر تحت خشم او  نخست، مجازات آینده به خشم خدا مربوط می 
)، دائما براي خود به جهت روز خشم، غضب  22: 9)، هدف خشم هستند (32-18 : 1هستند (
:  5توانند از خشم نجات پیدا کنند ()، و تنها با ایمان به مسیح می 5: 3؛ 8-5: 2کنند (ذخیره می 

9-21  .( 

وار تحت داوري خدا، ملعون است که  دوم، مجازات آینده داوري خدا است. گناهکار مستحق
ي گناه و مجازاتی  ). این لعنت نتیجه8-7:  3؛  12- 1:  2قیقی، عادالنه و قطعی است (طرفانه، حبی

 ).23: 6درست براي گناه است ( 

سوم، مجازات آینده متشکل از مرارت و اندوه است. این عذاب تفاوتی بین یهودیان و غیر  
 ).  11-8: 2شود ( یهودیان قائل نمی 

:  1ابودي» است. گناهکاران مستحق مرگ هستند (چهارم، مجازات آینده متشکل از «مرگ» و «ن 
:  7آوریم ()، ما به عنوان گناهکاران براي مرگ ثمر می 23 - 16: 6)، مزد گناه مرگ است (32

)، و  13: 8بایست انتظار مرگ را داشته باشند (کنند می )، آنانی که مطابق جسم زندگی می 5
). پنجم، گناه و مجازات  22:  9اند (دهگناهکاران ظروف غضب هستند که «براي هالکت آماده» ش

 ).  3: 9آینده هر دو جدایی از مسیح هستند (”ملعون شوم و از مسیح محروم گردم“؛ نک. 

کند، خاطر  اند را تشویق می وقتی پولس در دوم تسالونیکیان ایماندارانی که متحمل جفا شده 
ها در چند آیه، بر چند حقیقت  ). پولس تن10-5:  1کند که عدالت خدا چیره خواهد شد (نشان می

ي عقوبت عدالت خدا بر گناهکاران است؛ جهنم  کند: جهنم نتیجهي جهنم تاکید می مهم درباره 
کنند؛ جهنم هالکت ابدي  شناسند و از انجیل تبعیت نمی مجازاتی براي آنانی است که خدا را نمی 

 است.  است؛ و جهنم محرومیت از حضور و عظمت عیسی 

 : ي عبرانیان رساله جهنم در  

به   3-1: 6کنند. عبرانیان ي داوري آینده صحبت می دو بخش در عبرانیان به طور واضح درباره 
کند که از «اصول ابتدایی»  ي گناهکاران به عنوان «داوري جاودانی» اشاره می مجازات آینده 

برنده نمایش  این داوري را ترسناك و هولناك و آتشی فرو 30-27: 10ایمان است. عبرانیان 
دهد که جهنم از سوي خدا به عنوان  کند. همچنین تعلیم می دهد که دشمنان خدا را نابود می می 

 آید.مجازات، داوري، و کیفر می 
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 : ي یعقوب جهنم در رساله 

ي یعقوب مجازات آینده را عمدتا تحت اصطالحات نابودي، مرگ، عدالت، و رنج ترسیم  رساله 
: 1کند ()؛ گناه موت را تولید می 11: 1شوند (لمان پژمرده و نابود میکند. به طور خاص، ظامی 
).  12: 4تواند نجات دهد یا نابود کند (گذار و قاضی است که می )؛ و خدا قانون 20: 5؛ نک. 15

دهد که ستمگران بر قوم خدا مستحق مجازات شدید هستند. این رنج عادالنه،  یعقوب تعلیم می 
 عنوان مصیبت، سوختن جسم در آتش، و روز کشتار تصویر شده است.  قطعی و شدید است، به  

 : جهنم در رساالت پطرس و یهودا 

دوم    2ي یهودا تقریبا موازي باب  ي دوم پطرس سرشار از ارجاعات به جهنم است و رساله رساله 
؛ یهودا  12، 3، 1: 2پطرس است. پطرس و یهودا هر دو جهنم را به عنوان هالکت (دوم پطرس 

)، زندان تاریکی  4؛ یهودا 3: 2)، لعنتی که بر سر گناهکاران قرار دارد (دوم پطرس 11، 10 ، 5
مشابه است)،   6؛ یهودا 4: 2شوند (دوم پطرس که فرشتگان عاصی براي داوري نگه داشته می 

کنند. پطرس مجازات آینده را با روایت سدوم و عموره که خاکستر شدند (دوم پطرس  ترسیم می
دهد،  دهد که خدا در حالی که مجازات ظالمان را ادامه می کشد و هشدار می تصویر می  ) به6:  2

نویسد که جهنم محل  ). پطرس همچنین می 9: 2آنان را براي روز داوري نگه داشته است (
کند که جهنم  ).  یهودا اضافه می 13؛ یهودا 17ي ) و ظلمتِ تاریکی است (آیه 13ي عقوبت (آیه 

 ).23، 15، 7ابدي است (یهودا محل عقوبت آتش 

 : جهنم در کتاب مکاشفه 

ي شدت آن احساس  دهد که جهنم جایی است که خشم و غضب خدا با همه مکاشفه تعلیم می
؛  10: 14). جهنم محل رنج شدیدي است که مملو از «آتش و کبریت» است (10: 14شود (می 

)، جایی که «دود عذاب ایشان تا ابداآلباد باال 8: 21؛ 15-14، 10: 20ي آتش در نک. دریاچه 
)، و «تا ابداآلباد  11: 14روز آرامی ندارند» (رنج مداوم است: آنها «شبانه ).11: 14رود» (می 

 ).  10: 20روز عذاب خواهند کشید» (شبانه

اي براي  کند که جهنم مجازات منصفانه تاکید می  15-10: 20یوحناي رسول در مکاشفه 
جهنم حکمرانی  اندازد. آنها در گناهکاران است. خدا شیطان، دیوها و دجال را به جهنم می 

). جهنم همچنین  10: 20شوند (کنند و هیچ قدرتی ندارند بلکه به آنجا «انداخته» می نمی 
). آنها در جهنم از  15ي  متشکل از تمام افرادي است که نام آنها در دفتر حیات یافت نشود (آیه 

 ). 15: 22) و از بهشت مطرود خواهند بود (8-6: 21خدا جدا (
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 : سه تصویر از جهنم 

مقدس است. عیسی و تمام  ي گناهکاران یک مضمون عمده در کتاب آشکارا، مجازات آینده 
اي از حقایق  اند. با اینکه این بررسی کوتاه مجموعه ي آن تعلیم داده نویسندگان عهد جدید درباره 

 شوند:ي جهنم را نشان داد، سه تصویر کلیدي جهنم در عهد جدید تکرار می درباره 

ویر اصلی جهنم، مکانی براي مجازات گناه است. این مجازات مستحق، عبارت از  تصمجازات.  - 1
 رنج، و ابدي است. 

ي  این تباهی به مرگ، مرگ ثانی، عدم، و فنا شدن تشبیه شده است (براي مطالعه تباهی.  -2
 تالک» نگاه کنید.) ي رابرت پترسون در این شماره از «تیبل بیشتر در این مورد به مقاله

کند، محرومیت دهشت جهنم را  در حالیکه مجازات بر طرف فعال جهنم تاکید می  رومیت. مح  - 3
دلیل اصلی وجود آنها،   –دهد دهند نشان میکردن آنچه غیر ایمانداران از دست می  با برجسته

 یعنی جالل دادن و محبت به خدا.  

ستیم. این آن چیزي  جهنم! این آن چیزي است که ما مستحق آن هستیم. ما اینقدر گناهکار ه
است که مسیح به خاطر ما متحمل شد. و این باید ما را بر آن بدارد که انجیل را به اشتراك  

 بگذاریم.    

 

دبلیو. مورگان، مدیر گروه و استاد الهیات خدمات مسیحی در دانشگاه الهیات  دکتر کریستوفر 
California Baptist University  باشد. ایشان کمک  ساید در ایالت کالیفرنیا می واقع در شهر اوشِن

 بوده است.   Hell under Fire: Modern Scholarship Reinvents Eternal Punishmentویراستار کتاب 

 

 منتشر شده است.   )Tabletalk(تاك تیبل این مقاله در مجله 
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