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کشیش کریس سیکس

ما امسال در حال مطالعھ تعلیمات ایمانی شھر جدید ھستیم، زیرا خالصھ ای عالی از اعتقاد ما بھ عنوان مسیحی است. این ھفتھ ٢٨ سال جاری است، بنابراین من

سوال ٢٨ و پاسخ را برای ھمھ می خوانم. 

سؤال ۲۸: پس از مرگ برای کسانی که با ایمان با مسیح متحد
نشده اند چه اتفاقی می افتد؟

در روز قیامت، حکم ترسناک اما عاد��نه محکومیتی که علیه آنها صادر شده است، دریافت خواهند
کرد.

آنها از حضور مساعد خدا به جهنم رانده خواهند شد تا برای همیشه عاد��نه و سخت مجازات شوند.

سوال ٢٨ در مورد حقیقتی صحبت می کند کھ ما را ناراحت می کند. ھمھ نجات نمی یابند. ھمھ بھ بھشت نخواھند رفت. جھنم واقعی است و گناه ما بھ این معنی

است کھ برای ھمیشھ از خدا جدا می شویم مگر اینکھ توسط عیسی نجات پیدا کنیم. اگر مسیحی ھستید، بھ این دلیل است کھ خداوند شما را در عشق انتخاب کرده

است. این نکتھ اصلی وعظ ھفتھ گذشتھ بود. امروز بھ یکی از معروف ترین آیات در کالم خدا می پردازیم. در یوحنا فصل سوم عیسی با نیقودیموس مالقات می

کند. نیقودیموس یک معلم شریعت است کھ سواالت زیادی دارد. عیسی دارد بھ این مرد مھم ترین چیزھا را در کل جھان توضیح می دھد. 

تاریکی یا روشنایی. 

خوب یا بد. 

بھشت یا جھنم. 

زندگی یا مرگ. 

اکنون بھ سخنان عیسی گوش دھید. 



یوحنا فصل ٣ آیھ ١۶ تا ١٩ 

١۶ «زیرا خدا جھان را چنان محبت کرد کھ پسر یگانھ خود را داد تا ھر کھ بھ او ایمان آورد ھالک نگردد، بلکھ حیات جاودانی داشتھ باشد. 

١٧ زیرا خدا پسر خود را بھ جھان نفرستاد تا جھان را محکوم کند، بلکھ برای اینکھ جھان بھ وسیلھ او نجات یابد. 

 

١٨ ھر کھ بھ او ایمان آورد محکوم نمی شود، اما ھر کھ ایمان نیاورد قبالً محکوم شده است.  

زیرا او بھ نام پسر یگانھ خدا ایمان نیاورده است.

 

١٩ و داوری این است: نور بھ جھان آمده است.  

و مردم تاریکی را دوست داشتند تا نور را زیرا اعمالشان شیطانی بود.»

با ھم اشعیا فصل ۴٠ آیھ ٨ را می خوانیم:

”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.”

بیا با ھم دعا کنیم 

ً ای پدر آسمانی، ما بھ سوی تو می آییم زیرا تو منبع حیات و حقیقت ھستی. عیسی، ما تو را می پرستیم زیرا سرشار از رحمت و محبت ھستی. روح القدس، لطفا

قلب و ذھن ما را باز کن تا با کالم خدا متحول شویم. آمین 

مسیحیان اغلب یوحنا فصل ٣ آیھ ١۶ و ١٧ را حفظ می کنند. ما این آیات را مکرر نقل می کنیم، زیرا آنھا مھمترین حقایق مسیحیت را در بر می گیرند. خدا از

طریق عیسی زندگی ابدی را بھ تمام جھان و نھ فقط قوم یھود تقدیم کرد. عیسی بھ زمین آمد تا جھان از طریق او نجات یابد. ما باید از چھ چیزی نجات پیدا کنیم؟

این سوال مھمی است کھ امروز بھ آن فکر خواھیم کرد. اگر فکر نمی کنید کھ نیازی بھ نجات دارید، نمی فھمید کھ چرا عیسی را نجات دھنده می نامند. شما نمی

بینید کھ چرا خدای پدر پسرش را داد. بھ ھمین دلیل می خواھم با آیات ١٨ و ١٩ شروع کنم. 

لطفاً با من بھ یوحنا فصل ٣ آیھ ١٨ نگاه کنید. 

 

١٨ «ھر کھ بھ او ایمان آورد محکوم نمی شود، اما ھر کھ ایمان نیاورد قبالً محکوم شده است.  

زیرا او بھ نام پسر یگانھ خدا ایمان نیاورد.»

وقتی بھ افعال این جملھ نگاه می کنید، افعال گذشتھ، حال یا آینده ھستند؟ زمان حال ھستند. عیسی در حال توصیف مشکلی است کھ برای حل آن آمده است. ھمھ

بدون عیسی از خدا جدا شده اند. ما در دنیایی از ھم گسیختھ بھ دنیا آمده ایم، با قلب ھایی مانند والدین اولمان، آدم و حوا. ما ھم مانند آنھا ترجیح می دھیم کارھا را

بھ روش خودمان انجام دھیم. 

دیواری را تصور کنید کھ ھمھ کسانی را کھ کامالً بی گناه ھستند از بقیھ در جھان جدا می کند. یک طرف دیوار ھمھ کسانی ھستند کھ مرتکب گناه شده اند، حتی

یک گناه. کسانی کھ ھرگز گناه نکرده اند در آن سوی دیوار، با خدای مقدس و کامل ھستند. 

عیسی در متی فصل ۵ آیھ ۴٨ گفت: 

۴٨ «پس شما باید کامل باشید، ھمانطور کھ پدر آسمانی شما کامل است.» 



خدا مقدس است و نمی تواند اجازه دھد کسی کھ بھ گناه آلوده است در حضور او باشد. چند نفر از ما لیاقت این را داریم کھ در کنار دیوار خدا باشیم؟ ھیچ کدام از

ما، درست است؟ برخی از مردم مرتکب گناھان بزرگ و وحشتناکی شده اند کھ بسیار قابل مشاھده است. بسیاری از گناھان ما مخفی و خصوصی ھستند. چھ آنھا

قابل مشاھده باشند و چھ نامرئی، ھمھ ما آنقدر گناه داریم کھ ما را از حضور خدا دور نگھ دارد. خداوند آدم و حوا را از بھشت بیرون فرستاد تا آنھا را بھ خاطر

نافرمانیشان مجازات کند. 

عیسی در مورد مجازات خدا برای گناھکاران بسیار آموزش داد. اگر فکر کنیم کھ بی گناه ھستیم، پذیرش این آموزش برایمان سخت است. زمانی کھ من یک

مسیحی جدید بودم در حال مطالعھ ده فرمان بودم. وقتی شروع بھ خواندن آن احکام کردم، فکر کردم کھ شایستھ نمره قبولی ھستم. سپس در مورد انگیزه ھای پلید

قلبم بیشتر یاد گرفتم. من متوجھ شدم کھ در شکستن ھمھ احکام بھ ھر طریقی مقصر بودم. من قوانین خدا را شکستم و قلب خدا را شکستم. من بھ خاطر رفتارم و

تالشم برای توجیھ خودم محکوم شدم. 

انسان بھ ندرت قصد انجام بدی را دارد. من فکر می کنم ما بھ ندرت انتخاب آگاھانھ ای برای زیر پا گذاشتن قانون خدا می کنیم. در عوض بھ خودمان دروغ می

گوییم. ما رفتار خود را منطقی می کنیم تا فکر کنیم خوب عمل می کنیم. شاید در یک آزمون در مدرسھ تقلب می کنید، زیرا فکر می کنید معلم زمان کافی برای

آماده شدن بھ شما نداده است. یا از کارفرمای خود دزدی می کنید زیرا آنھا بھ شما حقوق کافی نمی دھند. یا دروغ می گویید زیرا می خواھید از یک موقعیت

دشوار اجتناب کنید. من آن کارھا را انجام داده ام من معتقدم کھ اکثر شما ھم ھمینطور. 

یکی از ترسناک ترین آیات کتاب مقدس در انتھای کتاب قضات یافت می شود. در آن زمان در اسرائیل گناه و شر بسیار بود. 

داوران فصل ٢١ آیھ ٢۵ چنین می گوید: 

٢۵ در آن زمان در اسرائیل پادشاھی نبود و مردم ھر چھ می خواستند می کردند. 

وقتی ھرکس کاری را کھ از نظر خودش درست است انجام دھد، مشکالت زیادی داریم. والدیمیر پوتین بھ مردم روسیھ دروغ گفت تا آنھا را متقاعد کند کھ حملھ

بھ اوکراین چیز خوبی است. پوتین بھ کشور دیگری حملھ کرد زیرا از نظر خودش درست بود. بسیاری از شرکت ھا بیش از آنکھ بھ فکر کارمندان یا محیط

زیست خود باشند، بھ سود اھمیت می دھند. آنھا با کارکنان خود بد رفتار می کنند و رودخانھ ھا و اقیانوس ھای ما را آلوده می کنند. این از نظر خودشان درست

است زیرا سود برای آنھا مھمترین چیز است. زن و شوھر بھ دلیل اینکھ برای عقاید و خواستھ ھای خود ارزش بیشتری نسبت بھ ھمسرشان قائل ھستند بھ یکدیگر

بی توجھی می کنند و بھ یکدیگر آسیب می رسانند. چرا مردم اینطوری ھستند؟ از ابتدا شروع شد. خدا دستورات بسیار روشنی بھ آدم و حوا داد، اما آنھا آنچھ را

کھ در نظر خودشان درست بود انجام دادند. آنھا از خدا اطاعت نکردند، زیرا آزادی را بیشتر از خدا می خواستند. آدم و حوا پس از نافرمانی خدا چھ کردند؟ آنھا

بھ دنبال تاریکی و دوری از خدا بودند. شرم ما باعث می شود ھمھ ما بھ دنبال تاریکی و دوری از خدا باشیم. 

لطفاً دوباره بھ یوحنا فصل ٣ آیھ ١٩ نگاه کنید، جایی کھ عیسی گفت: 

١٩ «و داوری این است: نور بھ جھان آمد و مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، زیرا اعمالشان شیطانی بود.» 

زمانی کھ من مدیر رستوران در اسکندریھ بودم، با چند دزد مشکل داشتیم. پشت رستوران انباری بود و مردم چیزھایی را می دزدیدند. دزدھا از حصار باال رفتند،

بنابراین ما یک حصار بلندتر ساختیم. از آن حصار ھم باال رفتند و بھ دزدی از ما ادامھ دادند. 



یک روز یک افسر پلیس در رستوران مشغول صرف ناھار بود. از او خواستم بھ فضای انبار نگاه کند و بھ من توصیھ کند. افسر پلیس گفت: ”شما بھ چند چراغ

روشن در این منطقھ نیاز دارید. این کار دزدان را متوقف می کند.» شگفت زده شدم. چگونھ چراغ ھا توانستند دزدانی را کھ حاضر بودند از یک حصار بلند باال

بروند، متوقف کنند؟ افسر پلیس بھ من گفت: «دزدھا نمی خواھند کسی ببیند چھ می کنند. اگر بتوانند در تاریکی دزدی کنند، احساس امنیت می کنند.” چراغ ھای

روشن را پشت رستوران اضافھ کردیم. کارساز بود، زیرا افسر پلیس ھمان چیزی را کھ عیسی در آیھ ١٩ در مورد آن صحبت کرد، فھمید. ”مردم تاریکی را

دوست داشتند تا نور، زیرا کارھایشان پلیدی بود.” 

ما فکر می کنیم کھ تاریکی شرم و گناه ما را پنھان می کند. اما تاریکی نیز حقیقت را از ما پنھان می کند. بھ ھمین دلیل است کھ ما نمی توانیم وضعیت خود را در

سمت تاریک دیوار درک کنیم. ما خود را فریب می دھیم و معتقدیم کھ دالیل خوبی برای زیر پا گذاشتن قانون خدا داریم. ما بھ شیطان فریبکار بزرگ گوش می

دھیم. آیا بھ یاد دارید کھ شیطان بھ آدم و حوا چھ گفت، ھنگامی کھ بھ عنوان یک مار در پیدایش فصل ٣ آیھ ١ تا ۵ بر آنھا ظاھر شد؟ 

 

«١ مار زیرک ترین حیوانات وحشی بود کھ خداوند خداوند ساختھ بود.  

یک روز از زن پرسید: آیا واقعاً خدا فرموده است کھ از میوه ھای ھیچ یک از درختان باغ نخورید؟

2 زن پاسخ داد: «البتھ ممکن است از میوه ھای درختان باغ بخوریم. 

 

٣ «فقط میوه درخت وسط باغ است کھ اجازه خوردن آن را نداریم.  

خداوند فرمود: «نباید آن را بخوری و حتی بھ آن دست نزنی. اگر این کار را بکنید، خواھید مرد. ”

۴ ”تو نمیمیری!” مار بھ زن پاسخ داد. 

۵ «خدا می داند کھ بھ محض خوردن آن چشمان شما باز خواھد شد و مانند خدا خواھید بود و نیک و بد را می شناسید.» 

شیطان مستقیماً با کالم خداوند مخالفت کرد. او بھ آدم و حوا گفت کھ اگر نافرمانی کنند نمی میرند. شیطان می خواست آنھا باور کنند کھ ھیچ عواقب منفی برای

گناه ما وجود ندارد. امروزه بسیاری از مردم ھمچنان دروغ شیطان را باور می کنند. اگر از جھنم صحبت کنیم مردم با ما عصبانی می شوند. این چیز جدیدی

نیست. ١٨٠٠ سال پیش یک کشیش در شمال آفریقا بھ نام ترتولیان چنین گفت: مردم بھ ما می خندند کھ اعالم کردیم خدا روزی دنیا را داوری خواھد کرد.» 

ما می خواھیم دروغ ھای شیطان را باور کنیم کھ خدا گناه را قضاوت یا مجازات نمی کند. ما ھم بھ خودمان دروغ می گوییم. آیا تا بھ حال شنیده اید کھ قلبتان با

شما زمزمھ می کند: ”اشکالی ندارد، ھیچ کس نمی داند!” ما می خواھیم باور کنیم کھ می توانیم کارھای بد را بدون عواقب انجام دھیم. لطفاً دوباره بھ تصویر

دیوار ما نگاه کنید. عیسی در یوحنا فصل ٣ آیھ ١٨ گفت: ”ھر کھ ایمان نیاورد قبالً محکوم شده است.” از آنجا کھ ما از نسل آدم و حوا ھستیم، زندگی را در قسمت

تاریک دیوار آغاز می کنیم. ما با طبیعتی گناھکار بھ دنیا آمده ایم کھ از خدا پنھان است. 

تا زمانی کھ کسی نیاید ما را نجات دھد، ما در این سمت تاریک دیوار، جدا از خدا می مانیم. ما ترجیح می دھیم کاری را انجام دھیم کھ از نظر خودمان درست

است، اما ھمھ از این بابت احساس شرم می کنیم. ما خود را با سرگرمی، غذا و مواد بی حس می کنیم تا نتوانیم خطری را کھ در آن قرار داریم ببینیم. و وقتی می

میریم، جدایی ادامھ می یابد. روح ما برای ھمیشھ زندگی می کند، چھ در سمت تاریک دیوار یا در سمت روشن. بعد از مرگ، سمت تاریک جھنم است، سمت

روشن بھشت است. جھنم وحشتناک خواھد بود زیرا افرادی کھ در تاریکی روی زمین زندگی می کردند پس از مرگشان واضح تر خواھند دید. اھل جھنم خواھند

فھمید کھ در زمین از خدا جدا شده اند و برای ھمیشھ از او جدا خواھند شد. 

بخشی از روح ھر انسانی این را درک می کند. ھمھ احساس جدایی و شرم می کنند، از جملھ ملحدان و افراد ھر مذھبی. بھ ھمین دلیل است کھ ھر فرھنگی در

جھان بھ دنبال راھی برای کفاره گناه و زدودن شرم است. ما جنایتکاران را با رفتن بھ زندان کفاره گناه خود می کنیم. برخی از مردم در معبدی شمع روشن می



کنند یا پول می دھند. برخی از مردم بھ فقرا خدمت می کنند یا از اجداد خود می خواھند کھ بھ آنھا کمک کنند. مردم اندونزی میوه، پول و حیوانات را بھ کوه

آتشفشان برومو پرتاب می کنند. در گذشتھ، ھمین قبیلھ اندونزیایی برای دلجویی از کوه خشمگین انسان ھا را قربانی می کردند. 

یک جشنواره ھندو بھ افتخار گادیمای، الھھ قدرت ھندو وجود دارد. این رویداد شامل کشتار ٢۵٠٠٠٠ حیوان است. کھ خون زیادی است. اما آیا برای راضی

کردن الھھ و رفع گناھان مردم کافی است؟ نھ. آنھا ھر پنج سال یک بار این رویداد را تکرار می کنند. دوستان من گناه و شرم را با زندان، پول، شمع و حتی

قربانی خون پاک نمی شود. 

بھ آنچھ کتاب عبرانیان عھد جدید در این باره در عبرانیان فصل ١٠ آیھ ۴، ١١ تا ١۴ گوش دھید. 

۴ «ممکن است خون گاوھا و بزھا گناھان را بزداید. 

١١ و ھر کاھن ھر روز در خدمت خود می ایستد و مکرراً ھمان قربانی ھا را تقدیم می کند کھ ھرگز نمی تواند گناھان را بزداید.

١٢ اما چون مسیح برای ھمیشھ یک قربانی برای گناھان تقدیم کرد، در دست راست خدا نشست. 

١۴ زیرا با یک قربانی، آنانی را کھ تقدیس می شوند برای ھمیشھ کامل کرده است.» 

آیا می بینید کھ خدا اینجا در کالمش چھ می گوید؟ یک پیشنھاد برای حل مشکل ما کافی بود. یک قربانی برای گناھان راھی را از دیوار باز کرد تا مردم بتوانند از

تاریکی بھ نور حرکت کنند. از آنجا کھ عیسی مسیح تنھا انسانی است کھ تا بھ حال زندگی بدون گناه داشتھ است، می تواند بدن خود را بھ عنوان قربانی نھایی تقدیم

کند. مرگ عیسی بر روی صلیب یک قربانی کامل بود کھ خشم عادالنھ خدا را برطرف کرد. عیسی بدھی را پرداخت کرد کھ مدیونش نبود، زیرا ما بدھی داشتیم

کھ نمی توانستیم بپردازیم. 

با من دوباره بھ دو آیھ اول متن ما، یوحنا فصل ٣ آیھ ١۶ تا ١٧ نگاه کنید. 

١۶ زیرا خدا جھان را چنان محبت کرد کھ پسر یگانھ خود را داد تا ھر کھ بھ او ایمان آورد ھالک نگردد بلکھ حیات جاودانی داشتھ باشد. 

١٧ زیرا خدا پسر خود را بھ جھان نفرستاد تا جھان را محکوم کند، بلکھ برای اینکھ جھان بھ وسیلھ او نجات یابد.» 

خدا آنقدر دنیا را دوست داشت کھ پسر یگانھ خود را داد. چھ کسی فرزند خود را می بخشد؟ امروز در اخبار در مورد خانواده ھای مستاصل کھ غذای کافی ندارند

می خوانیم. برخی دختران خردسال خود را فروختھ اند تا با مرد بزرگتری ازدواج کنند. آنھا این کار را برای پول انجام می دھند زیرا بھ معنای واقعی کلمھ گرسنھ

ھستند. نمی توانم چنین تصمیم دردناک و ناامیدکننده ای را تصور کنم. نمی توانم تصور کنم آنقدر گرسنھ باشم کھ بچھ ای را بدھم تا غذا بیاورم. 

دوستان من، بھ عشقی کھ خدای پدر بھ شما دارد فکر کنید. پسر خدا برای خرید آزادی شما از گناه و مرگ بھ ٣٠ قطعھ نقره فروختھ شد. منظور آیھ ١۶ ھمین

است. 

١۶ «خدا آنچنان جھان را دوست داشت کھ پسر یگانھ خود را داد تا ھر کھ بھ او ایمان آورد ھالک نگردد بلکھ حیات جاودانی داشتھ باشد.» 

قبل از آمدن عیسی بھ زمین، یھودیان تنھا افراد خانواده خدا بودند. اما حاال ھرکسی می تواند فرزند خدا باشد. ھر کسی در جھان می تواند از طریق عیسی نجات

یابد. ھر کاری کھ انجام داده اید قابل بخشش است. ھر شرمی کھ بھ دوش می کشی می تواند شستھ شود. شیطان می خواھد شما را فریب دھد و در تاریکی نگھ

دارد. شیطان می خواھد کھ شما در این زندگی و برای ھمیشھ از خدا جدا بمانید. اما راھی برای عبور از دیوار وجود دارد. نوری ھست کھ بھ دنیا آمده تا راه

بازگشت بھ خدا را نشان دھد. 



عیسی از ھفت استعاره مختلف در انجیل یوحنا برای توضیح یک پیام ساده استفاده کرد. عیسی گفت: 

”من نور جھان ھستم.” 

«من قیامت ھستم». 

”من شبان تیکو ھستم.” 

”من نان حیات ھستم.” 

”من راه، حقیقت و زندگی ھستم.” 

”من تاک ھستم.” 

”من در ھستم.” 

بسیاری از شما قبالً از در عبور کرده اید. زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی در را برای رستاخیز روح شما باز کرد. روح القدس بھ شما چشمان روحانی داده است

تا نور را ببینید و بھ عیسی بھ عنوان نجات دھنده اعتماد کنید. شاید برخی از شما ھنوز در آن سوی دیوار باشید. آیا در تاریکی، دور از خدا اما مشتاق آمدن بھ

خانواده او ھستید؟ نام عیسی بھ معنای ”خدا نجات است”. یا «یھوه نجات می دھد». آیا می دانید کھ باید نجات پیدا کنید؟ 

بھ رومیان فصل ٣ آیھ ٢٢ تا ٢۵ گوش دھید: 

 

٢٢ «ما با ایمان آوردن بھ عیسی مسیح نزد خدا درست می شویم.  

و این برای ھمھ کسانی کھ معتقد ھستند، مھم نیست کھ ما ھستیم، صادق است.

٢٣ زیرا ھمھ گناه کرده اند. ھمھ ما از معیار شکوھمند خدا کوتاھی می کنیم. 

 

٢۴ با این حال، خدا، بھ لطف خود، ما را در نظر خود بی خبر می سازد.  

او این کار را از طریق مسیح عیسی ھنگامی کھ ما را از مجازات گناھانمان آزاد کرد، انجام داد.

 

٢۵ زیرا خدا عیسی را بھ عنوان قربانی گناه معرفی کرد.  

مردم زمانی با خدا درست می شوند کھ باور کنند عیسی جان خود را فدا کرد و خون خود را ریخت.»

آیا حاضرید از در عبور کنید و از آن طرف دیوار بگذرید؟ اگر بھ این چیزھا در مورد عیسی ایمان داشتھ باشید، می توانید با خدا اصالح شوید. دعایی در راھنمای

عبادت وجود دارد کھ اگر آماده باشید می توانید امروز دعا کنید. لطفاً اگر در این مورد سؤالی دارید با من یا یکی از رھبران ما بعد از خدمات صحبت کنید. یا اگر

می خواھید کسی با شما دعا کند. 

زندگی ابدی اکنون بر روی زمین برای ھمھ کسانی کھ با عیسی متحد شده اند آغاز می شود. لطفا در تاریکی نمانید! عیسی نور بھ شما راه را از طریق در بھ سوی

زندگی ابدی نشان خواھد داد. حاال با ھم برای او دعا میکنیم 

عیسی، تو نجات دھنده ای ھستی کھ بھشت را ترک کرد تا ما را نجات دھد. تو مجبور نبودی اما تو شبان نیکو ھستی. شما ٩٩ را رھا کردید تا بیایید و من و

برادران و خواھرانم را نجات دھید. ما نمی فھمیم کھ چرا ما را دوست داشتھ باشی و برای ما بمیری. اما ما عشق و نجات شما را با قلبھای سپاسگزار دریافت می

کنیم. ما با شادی برای شما دعا می کنیم و می خوانیم. و ما بھ دنیا می رویم تا این خبر خوب را بھ دیگران بگوییم. لطفاً ھمسایگان و دوستان و خانواده ما را برای

خیر و جالل خود نجات دھید. ما این را بھ نام قدرتمند عیسی مسیح می پرسیم. آمین

One Voice Fellowship


