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با درود در نام عيسي مسيح خداوند مبحث ديگري را در     

در اين سري از .  كنيم سلسله دروس تعاليم اساسي كتاب مقدس آغاز مي

درسها كه مدتي قبل شروع كرديم و بعد از چند درس ديگر به پايان 

 اين درس در.  شود خواهد رسيد اعتقادات اساسي مسيحيان تشريح مي

كنيم چون بر اساس كتاب مقدس همه  مبحث داوري آينده را شروع مي

در اعمال رسوالن فصل هفدهم، آية .  بوسيلة خداوند داوري خواهند شد

روزي را معين فرمود كه جهان را با راستي و "خوانيم كه خدا   مي1   3

درستي بوسيلة شخصي كه برگزيدة خود اوست داوري فرمايد و براي 

و در رساله به عبرانيان .  "بات اين حقيقت او را پس از مرگ زنده كرداث

همه بايد يكبار بميرند و بعد از آن ..." نوشته شده است 27فصل نهم، آية 

  ".براي داوري در حضور خدا قرار گيرند

در كتاب مقدس به چندين نوع داوري اشاره گرديده است ولي ما فقط 

در درس آينده از .  دهيم ي قرار ميداوري پس از مرگ را تحت بررس

اران در مقابل تخت داوري مسيح سخن خواهيم گفت چون د ايمانداوري 

اري كه د ايماناران در برابر اين تخت خواهند ايستاد و هر د ايمانتمام 

بعد از داوري .  سزاوار پاداش باشد از مسيح پاداش خواهد گرفت
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ي در مقابل تخت سفيد بزرگ را ايمانان يا داور اران، داوري بيد ايمان

ايمانان اين است كه ميزان  مقصود از داوري بي.  مطالعه خواهيم كرد

  .مجازات كسي كه بدون ايمان به مسيح مرده است مشخص بشود

اران و د ايماننكتة مهمي كه بايد تذكر بدهيم اين است كه داوري آيندة 

.  آنان نخواهد بود براي تعيين سرنوشت نهايي هيچ وجهايمانان به  بي

سرنوشت نهايي هر كس يعني زندگي ابدي در بهشت يا جهنم، در طول 

كسي كه در طول عمر خود مسيح .  شود عمر زميني شخص مشخص مي

كند ابديت را در آسمان با خدا خواهد  را از راه ايمان در قلبش دريافت مي

 ابديت را آورد و كسي كه در طول عمر خود به مسيح ايمان نمي.  گذراند

در ": فرمايد كالم خدا مي.  جدا از خدا در درياچة آتش سپري خواهد كرد

هيچكس ديگر، رستگاري نيست و در زير آسمان هيچ نامي جز نام عيسي 

اعمال رسوالن فصل  (".به مردم عطا نشده است تا بوسيلة آن نجات يابيم

 عمر خود به اين ترتيب كسي كه مسيح را در طول).  12   چهارم، آية 

  .دهد پذيرد نجات و زندگي جاويد با خدا را از دست مي نمي

  

  مأخذ داوري

.  داوري خواهد كرد ايمانان را  ببينيم خدا بر چه اساسي بي    

اگر قرار باشد كه يك نفر در دادگاهي محاكمه بشود خوب است از قبل 

  ايياز آنج.  بداند كه اتهام او چيست و بر چه اساسي محاكمه خواهد شد

 خواهند شد داوري و محكومايمانان بوسيلة خدا  كه در آينده تمام بي

خوانيم  در كالم خدا مي.  خوب است معيارهاي اين داوري مطرح بشود

كني؟  هر كه   اي آدمي، تو كيستي كه دربارة ديگران قضاوت مي   و اما،"

و كني  باشي هيچگونه عذري نداري زيرا وقتي تو ديگران را محكوم مي
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دهي، خودت  دهند انجام مي در عين حال همان كاري را كه آنها انجام مي

دانيم وقتي خدا اشخاصي را كه چنين اعمالي  ما مي.  كني را محكوم مي

رسالة پولس رسول به روميان فصل  (".كند حق دارد كنند محكوم مي مي

ردم طبق آن م ، اولين معياري است كه خدا برحقيقت).  2-1   دوم ، آيات 

شايد شما بپرسيد حقيقت چيست؟  در انجيل .  را داوري خواهد كرد

بينيم كه پيالطس فرماندار رومي از عيسي پرسيد  يوحنا فصل هجدهم مي

در انجيل يوحنا مفهوم ) 38يوحنا فصل هجدهم، آية  ("حقيقت چيست؟"

در .  حقيقت بطور واضح براي جويندگان حقيقت توضيح داده شده است

: بينيم كه عيسي دربارة خود چنين فرمود  مي6 چهاردهم، آية يوحنا فصل

 و حيات هستم، هيچكس جز بوسيلة من نزد پدر راستيمن راه و "

  ".آيد نمي

آنچه عيسي گفت و انجام داد تماماً حقيقت بود، پس او مظهر كامل 

  .حقيقت است

از آنجايي كه عيسي حقيقت محض است آنچه او گفت و انجام داد معيار 

خوانيم كه  در انجيل يوحنا همچنين مي.  داوري آيندة خدا خواهد بود 

يوحنا فصل  ("كالم تو راستي است..."چنين گفت عيسي در دعا به خدا 

به اين ترتيب خدا بر اساس كتاب مقدس كه سراسر ).  17   هفدهم، آية 

در خروج فصل بيستم ده .  حقيقت است مردم را داوري خواهد كرد

ترا خدايان "شوند و اين ده فرمان از اين قرار هستند  يافت ميفرمان خدا 

صورتي تراشيده و هيچ تمثالي از آنچه باال در .  ديگر غير از من نباشد

آسمان است و از آنچه پايين در زمين است و از آنچه در آب زير زمين 

روز سبت را .  نام يهوه خداي خود را به باطل مبر.  است براي خود مساز

.  قتل مكن.  پدر و مادر خود را احترام نما.   كن تا آن را تقديس نماييياد
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به خانة .  بر همساية خود شهادت دروغ مده.  دزدي مكن.  زنا مكن

و به هيچ چيزي كه از آن همساية تو باشد ...  همساية خود طمع مورز 

  ".طمع مكن

هي نخواهد هيچكس از كيفر ال ،3 آية بر اساس رساله به روميان فصل دوم

كني كه با محكوم كردن ديگران از  آيا تو گمان مي"فرمايد  مي.  رست

  يقيناً پاسخ "دهي؟ كيفرخواهي رست در حاليكه همان كارها را انجام مي

 از 4 است زيرا كيفر الهي قطعي خواهد بود اما در آية "نه" سؤالاين 

 اين است بينيم كه صبر و تحمل كنوني خدا بخاطر فصل دوم روميان مي

  .كه افراد توبه كنند

در روز داوري كسي قادر نخواهد بود چيزي را از خدا مخفي كند و 

شود  ضمناً در آن موقع نمي.  گناه نشان بدهد خودش را در برابر خدا بي

در آن روز حقيقت يا راستي معيار !  تقصيرها را به گردن ديگران گذاشت

  .داوري خدا خواهد بود

.  طبق آن مردم را داوري خواهد كرد ري است كه خدا بر، معيار ديگاعمال

 زيرا به هر كس بر" نوشته شده است 8-6در روميان فصل دوم، آيات 

بعضي افراد نيكي .  حسب اعمالي كه كرده است پاداش يا كيفر خواهد داد

كنند و در جستجوي عزت و شرف و حيات فناناپذير هستند،  را دنبال مي

بعضي افراد خودخواه هستند و .  اوداني خواهد دادبه آنان خدا حيات ج

روند، آنها مورد خشم و  كنند و به دنبال ناراستي مي حقيقت را رد مي

  ".گيرند غضب خدا قرار مي

اشخاصي كه با كتاب مقدس آشنايي كافي ندارند ممكن است بر اثر 

مسيحي از طريق اعمال  خواندن اين چند آيه تصور كنند كه افراد غير

  نجات از طريق اعمال كامالً مخالف طريقي !جات بيابندتوانند ن ب ميخو
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در خود .  است كه خدا در كتاب مقدس براي نجات انسان ارائه داده است

هيچ انساني در نظر خدا با انجام ...  "خوانيم كه  رساله به روميان مي

كار شريعت اين است كه انسان .  شود احكام شريعت نيك شمرده نمي

و در روميان فصل يازدهم ).  20روميان فصل سوم، آية  (".ه را بشناسدگنا

اگر اين از فيض خدا است ديگر بسته به اعمال "خوانيم كه   مي6آية 

انساني نيست، و اما اگر به اعمال انسان مربوط است ديگر فيض معنايي 

  ."نخواهد داشت

 و از بر اساس كتاب مقدس نجات و زندگي جاويد، به سبب فيض خدا

به همين علت در .  آيد طريق ايمان به عيسي مسيح خداوند، به دست مي

خدا عادل است و كسي را ..." نوشته شده است 26روميان فصل سوم ،آية 

  ".شمارد آورد نيك مي كه به عيسي ايمان مي

گوييم اعمال يكي از معيارهاي داوري آينده خداست بطور كلي  وقتي مي

دا اعمالي را كه انسان در طول زندگي زميني منظورمان اين است كه خ

كسي كه از راه ايمان به مسيح .  دهد ناديده نخواهد گرفت خود انجام مي

يابد بر اساس اعمال نيكويي كه بعد از نجات در اين جهان  نجات مي

آورد  و كسي كه به مسيح ايمان نمي.  دهد پاداش خواهد گرفت انجام مي

ن جهان انجام داده است ميزان مجازاتش تعيين بر اساس كارهايي كه در اي

ايماناني كه در طول عمر خود مرتكب  به اين ترتيب بي.  خواهد شد

  .شوند مجازات سنگينتري خواهند داشت شرارت بيشتري مي

شود و به او  پس هر چند كه اعمال خوب يا بد انسان، باعث نجات او نمي

  .شوند  خدا حساب ميدهند اما در داوري آيندة زندگي جاويد نمي

معيار ديگري كه خدا بر اساس آن مردم را داوري خواهد كرد غنيمت 

در رساله به .  باشد  ميفرصت و توجه نمودن به نداي وجداندانستن 
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زيرا خدا تبعيضي بين اين و "خوانيم   مي15   -1   1   روميان فصل دوم، آيات 

همة آناني كه بدون .  شود يقائل نم) يعني بين يهوديان و غير يهوديان(آن 

شوند و همة  كنند، بدون شريعت هالك مي داشتن شريعت موسي گناه مي

كنند بوسيلة شريعت محكوم  آناني كه تحت شريعت هستند و گناه مي

زيرا تنها شنيدن احكام شريعت هيچكس را در حضور خدا .  شوند مي

.  شوند  ميسازد بلكه مجريان شريعتند كه نيك شمرده كامال نيك نمي

هرگاه غير يهوديان كه داراي شريعت موسي نيستند احكام شريعت را 

دهند معلوم است كه شريعت آنان خودشان هستند با  طبيعتاً انجام مي

دهد كه مقررات  وجود اينكه شريعت كتبي ندارند، رفتارشان نشان مي

ن شريعت در قلبهايشان نوشته شده است و وجدانهاي ايشان نيز درستي اي

كند و يا از آنها دفاع  كند، زيرا افكارشان يا آنها را متهم مي را تاييد مي

  ."نمايد مي

خدا در داوري آينده از يك طرف فرصتهايي را كه شخص براي آشنايي با 

گيرد  از طرفي ديگر خدا در نظر مي.  گيرد كالمش داشته است در نظر مي

ملي را نشان داده كه شخص بعد از مواجه شدن با كالمش چه عكس الع

كسي كه از كالم خدا با خبر شده است ولي بعوض توبه از گناه و .  است

تري  ايمان به مسيح به زندگي در گناه ادامه داده است مجازات سخت

خداوند و منجي ما عيسي به پيالطس فرماندار رومي .  خواهد داشت

آن را به تو داشتي اگر خدا  تو هيچ قدرتي بر من نمي...  ": چنين فرمود

 ".از اين رو كسي كه مرا به تو تسليم نمود تقصير بيشتري دارد.  داد نمي

يقيناً پيالطس مرتكب گناه بزرگي ).  1   1   انجيل يوحنا فصل نوزدهم، آية (

شد، اما گناه كاهن اعظم يهوديان، يعني قيافا كه عيسي را به او تسليم كرد 

 كه قيافا كاهن اعظم يهوديان بود و بايد توجه داشته باشيم.  بزرگتر بود

اما او بعوض اينكه فرصت .  بيش از پيالطس با كالم خدا آشنايي داشت
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را غنيمت بداند و به عيسي ايمان بياورد، با سختدلي نجات دهندة موعود 

  .اسرائيل را رد كرد

، معيار ديگري است كه خدا انجيل نجات بخش عيسي مسيحو باالخره 

اش به  پولس رسول در رساله.  را داوري خواهد كردبر طبق آن مردم 

دهم در روزي كه خدا بوسيلة  طبق بشارتي كه من مي": روميان نوشت

كند اين كار  عيسي مسيح همة افكار پنهاني دلهاي آدميان را داوري مي

  )16   روميان فصل دوم، آية  (".انجام خواهد گرفت

ر انجام داده است بزرگترين نپذيرفتن عيسي و كاري كه او براي نجات بش

بر اساس انجيل .  تواند مرتكب بشود گناهي است كه امروزه انسان مي

القدس در حال حاضر جهانيان را در   روح8يوحنا فصل شانزدهم آية 

به اين ترتيب كسي كه .  كند مورد گناه ايمان نداشتن به عيسي متقاعد مي

آورد گناهي  سر خدا ايمان نميگيرد و به پ القدس را ناديده مي فعاليت روح

  .شود عظيم و غيرقابل بخشش مرتكب مي

انجيل نجات بخش عيسي مسيح اين است كه پسر روحاني خدا توسط 

مرگ و زنده شدن دوبارة خود نجات و رهايي را براي بشر گناهكار فراهم 

او جريمة گناه بشر را از طريق مرگ خود بر روي صليب .  نموده است

 رستاخيز خود از مردگان ثابت نموده است كه خداوند و پرداخته و با

كسي كه انجيل نجات بخش عيسي مسيح را رد .  منجي عالميان است

آورد در آينده بر اساس همين انجيل داوري و  كند و به مسيح ايمان نمي مي

آورد بوسيلة او نجات  اما كسي كه به مسيح ايمان مي.  محكوم خواهد شد

  .يابد ابدي مي
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  :جوي گراميحق

مسيح در آينده همه را داوري خواهد كرد و آناني كه در     

چقدر خوب .  اند محكوم خواهند شد طول عمر خود به او ايمان نياورده

است كه فرصت كنوني را غنيمت بدانيد و نجاتي را كه مسيح براي شما 

  .فراهم كرده است را از راه ايمان دريافت كنيد

و به عيساي خداوند روي بياوريد او شما را نجات اگر به گناه پشت كنيد 

دهد، در غير اينصورت در آينده بوسيلة او داوري و محكوم خواهيد  مي

  .شد


