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  داوري آينده

  تخت داوري مسيح

  
  

در درس قبل .  درودهاي مجدد در نام عيسي مسيح خداوند    
خداوند كه مبحث داوري آينده را آغاز كرديم گفتيم كه همه بوسيلة 

ديديم كه خداوند توسط معيارهايي مردم را داوري .  داوري خواهند شد
معيار حقيقت، معيار اعمال، معيار : خواهد كرد و اين معيارها عبارتند از

غنيمت دانستن فرصت و توجه نمودن به نداي وجدان، و همچنين معيار 
  .انجيل نجات بخش عيسي مسيح

 در مقابل تخت داوري مسيح است اراند ايمانموضوع اين درس داوري 
.  اران مطيع صورت خواهد گرفتد ايمانكه به منظور توزيع پاداشهايي به 

در عهد جديد حداقل دو قسمت وجود دارد كه در رابطه با نتيجة داوري 
رسالة اول : اين قسمتها از اين قرار هستند.  باشد اران به مسيح ميد ايمان

 و رسالة دوم به قرنتيان فصل پنجم آيات 15   -8به قرنتيان فصل سوم آيات 
9-   10.  
  

  اراند ايمانقطعي بودن داوري 

اران به مسيح، پولس د ايماندر مورد قطعي بودن داوري     
همة ما پيش كرسي قضاوت خدا ..."رسول به مسيحيان روم نوشت 
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گويد، به حيات  خداوند مي: فرمايد خواهيم ايستاد، زيرا كالم خدا مي
وگند كه همه در برابر من به زانو درآمده با زبان خود خدا را خودم س

پس همة ما فرداً فرد بايد حساب خود را به خدا .  ستايش خواهند نمود
بينيم كه  مي).  12   -10   آيات  ،رساله به روميان فصل چهارم (".يمپس بده

 خدا اران به مسيح بدون استثناء داوري خواهند شد و فرداً فرد بهد ايمان
 با فرمايش مسيح در انجيل هيچ وجهاين مطلب به .  حساب خواهند داد

يقين ": عيسي مسيح فرمود.   تناقضي ندارد24يوحنا فصل پنجم، آية 
بدانيد، هر كه سخنان مرا بشنود و به فرستندة من ايمان آورد حيات 

پس عيسي مسيح نفرموده .  "...جاوداني دارد و هرگز محكوم نخواهد شد
اران او داوري نخواهند شد، بلكه فرموده است كه محكوم د ايمان كه است

اران د ايمانمسيح به منظور محكوم كردن و مجازات نمودن، .  نخواهند شد
خود را داوري نخواهد كرد بلكه داوري او به منظور پاداش دادن به 

  .اران مطيع خواهد بودد ايمان
  

  تخت داوري مسيح

 و 8رسول به قرنتيان فصل سوم، آية اكنون رسالة اول پولس     
اران به د ايمانكنيم تا مقصود از داوري   را با دقت بررسي مي15   -10   آيات 

  .تر بشود مسيح روشن
كارنده و آبياري كننده در يك سطح هستند و هر ": فرمايد كالم خدا مي

من با استفاده از قدرت فيض .  يك مطابق كار خود پاداش خواهند گرفت
 خدا، مانند يك بناي ماهر بنيادي گذاشتم و اكنون كسي ديگر بر بخش

هر كس بايد مواظب باشد كه روي آن چگونه بنا .  سازد روي آن مي
توان گذاشت و آن  كند، زيرا شالودة ديگري غير از آنچه ريخته شد نمي مي



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

ها وقتي روي آن شالوده بنايي   بعضي.  شالوده عيسي مسيح است
برند و اشخاص ديگر از  و نقره و سنگهاي عالي بكار ميسازند، طال  مي

ولي چگونگي كار هر كس آشكار .  كنند چوب و گياه و كاه استفاده مي
داوري آن را ظاهر خواهد ساخت، چون آن روز با  خواهد شد زيرا روز 

آزمايد و ماهيتش را  آتش همراه خواهد بود و آتش كيفيت كار همه را مي
 آنچه را كه آدمي بر روي آن شالوده ساخته است از اگر.  دهد نشان مي

اما اگر .  آيد، آن شخص پاداش خود را خواهد يافت آتش سالم بيرون 
كارهاي دست او سوخته شود پاداش خود را از دست خواهد داد، ولي 

هاي آتش گذشته   خود او نجات خواهد يافت، مانند كسي كه از ميان شعله
  ."و نجات يافته باشد

دهند به ساختن يك  بينيم خدماتي كه مسيحيان در اين دنيا انجام مي مي
از آنجايي كه پايه .  شود اي بنا مي عمارت تشبيه شده است كه بر روي پايه

خود عيسي مسيح است، مسيحيان بر اساس آنچه كه بر روي اين پايه 
پولس رسول به مسيحيان قرنتس نوشت .  سازند داوري خواهند شد مي
اول قرنتيان ( ،"كند اشد كه روي آن چگونه بنا ميس بايد مواظب بهرك..."

سازيم از  پس اين مطلب كه چگونه بر روي پايه مي).  10   فصل سوم، آية 
البته پايه محكم و صحيح است، اما كسي .  اهميت زيادي برخوردار است

سازد ممكن است مصالح خوب يا بد  كه بر روي اين پايه عمارت را مي
اران خود را داوري خواهد د ايمانببرد، به همين علت مسيح در آينده بكار 

شش مادة مختلف براي ساختن عمارت به ما معرفي شده است كه .  كرد
اين مصالح نه فقط .  طال، نقره و سنگهاي عالي: سه مادة اول اينها هستند

دة اين مصالح با ارزش بيان كنن.  شوند گرانبها هستند بلكه سوخته هم نمي
القدس و به منظور جالل خدا  روح   كارهايي هستند كه مسيحيان با هدايت 

  .دهند انجام مي
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سه مادة ديگر كه براي ساختن عمارت ذكر شده است چوب، گياه و كاه 
وقتي اين مصالح را با طال، نقره و سنگهاي عالي مقايسه .  باشند مي
ر آتش سوخته بينيم كه نه فقط كم ارزش هستند بلكه د كنيم مي مي
چوب، گياه و كاه بيان كنندة كارهايي هستند كه مسيحيان با .  شوند مي

دهند و البته اين كارها باعث جالل  آلود خود انجام مي هدايت نفس گناه
  .شوند خدا نمي

اران بوسيلة مسيح، بايستي به اين نكته توجه داشته د ايماندر زمينة داوري 
هميت برخوردار خواهد بود نه صرفاً باشيم كه كيفيت كارهاي ما از ا

ايم نه  پس مهم اين خواهد بود كه چگونه خدمت كرده.  كميت كارهاي ما
اران سالهاي زيادتري در د ايمانبعضي از .  ايم اينكه چقدر خدمت كرده

كنند و فرصتهاي بيشتري براي خدمت به مسيح دارند،  اين دنيا زندگي مي
.  كنند سالهاي كمتري در اين دنيا زندگي مياران د ايماناما بعضي ديگر از 
هاي نادرست انجام   اران كارهايي را با انگيزهد ايمانضمنĤً بعضي از 

!  شود دهند، مثل كارهايي كه به منظور خودنمايي و خودستايي انجام مي مي
اران در زندگي مسيحي خود انجام د ايماندر داوري مسيح خدماتي كه 

آن .  تشبيه شده بوسيلة آتش الهي آزموده خواهد شداند و به عمارتي  داده
وقت چيزهاي سوختني يعني چوب و گياه و كاه سوخته خواهند شد و از 

به .  اما طال و نقره و سنگهاي عالي باقي خواهند ماند.  بين خواهند رفت
ار از بوتة آزمايش صحيح و سالم د ايماناين ترتيب چنانچه كارهاي يك 

ار سوخته د ايماناما اگر كارهاي .  اداش خواهد گرفتبيرون بيايد او پ
از آنجايي كه .  بشود و از بين برود او پاداش خود را از دست خواهد داد

اران است و صرفاً به منظور بررسي كارهاي د ايماناين داوري مخصوص 
باشد هيچكس محكوم نخواهد شد و به دوزخ فرستاده نخواهد  آنان مي

اران پاداشي از مسيح د ايماناي از    ه ذكر شد عدهاما همانطور ك.  شد
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اگر آنچه را ": فرمايد به كالم خدا توجه داشته باشيد، مي.  نخواهند گرفت
كه آدمي بر روي آن شالوده ساخته است از آتش سالم بيرون آيد، آن 

اما اگر كارهاي دست او سوخته .  شخص پاداش خود را خواهد يافت
دست خواهد داد، ولي خود او نجات خواهد يافت شود پاداش خود را از 

  )15   -14   اول قرنتيان فصل سوم، آيات  ("...
از آنجايي كه عمل نجات بخش عيسي بر روي صليب، يعني مرگ او، 

اران او نجات ابدي بيابند هيچ يك از د ايمانباعث شده است كه تمام 
را از دست نخواهد اران به مسيح بر اثر داوريِ آينده نجات خود د ايمان

  .اران پاداش خود را از دست خواهند دادد ايماناي از    داد؛ اما عده
  

  اعمال خوب و بد، هر دو داوري خواهند شد

 10   در رسالة دوم پولس رسول به قرنتيان فصل پنجم، آية     
زيرا همة ما همانطور كه واقعاً هستيم بايد روزي در "نوشته شده است 

ايم   مسيح بايستيم تا مطابق آنچه كه با بدن خود كردهمقابل تخت داوري
  ."چه نيك و چه بد جزا بيابيم

اران نتيجة اعمال خوب و بد د ايمانبه اين ترتيب در داوري مسيح، تمام 
ار در زندگي مسيحي خود د ايمانچون آنچه كه .  خود را خواهند ديد

رفت، خوب دهد در داوري مسيح مورد بررسي قرار خواهد گ انجام مي
  .دهيم قصدمان خوشنود ساختن خدا باشد است در هر كاري كه انجام مي
هاي انسان با خبر است   بيند و از تمام انگيزه از آنجايي كه خدا دلها را مي

آيند ممكن  بعضي از اعمالي كه در حال حاضر به نظر ديگران خوب مي
لي كه در و برعكس بعضي از اعما.  است در داوري مسيح سوخته بشوند
آيند ممكن است در داوري مسيح از  حال حاضر بنظر ديگران خوب نمي
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بنابراين درست نيست كه بر .  بوتة آزمايش صحيح و سالم بيرون بيايند
شود اعمال ديگران را قضاوت كنيم چون  اساس آنچه در ظاهر ديده مي

  .بيند خدا باطن را مي
رتباً تعداد اعضاي آن فرض كنيد كليسايي در يك شهر وجود دارد كه م

رسد كه سرپرست كليسا كارهاي خوبي  هر چند به نظر مي.  شود زياد مي
دهد و سزاوار پاداش است، اما واقعيت اين است كه او با غرور و  انجام مي

كند و هدف او باال بردن خودش  به منظور منفعت شخصي خدمت مي
  .است

سرافكنده خواهد چنين شخصي برخالف تصور ديگران در داوري مسيح 
  .شد و از مسيح پاداش نخواهد گرفت

اي    اكنون فرض كنيد شخص ديگري در يك كليسا وجود دارد كه در زمينه
داند نقطه نظر آنها با  كند چون مي خاص با عقيدة اكثريت مخالفت مي

اين شخص با وجود ضديتهاي ديگران و .  كتاب مقدس هماهنگ نيست
كند و از حقيقت  شود به خوبي ايستادگي مي فشارهايي كه بر او وارد مي

كنند  بايستي توجه داشته باشيم كه گاهي، اكثريت اشتباه مي.  كند دفاع مي
كرديم  اش صحبت مي بهرحال شخصي كه درباره.  باشد و حق با اقليت مي

اما در .  دهد و سزاوار پاداش نيست بنظر اكثريت كارهاي خوبي انجام نمي
ين شخص و تمام اشخاصي كه با ناراستي، سازش داوري مسيح ا روز 

  .اند نتيجة اعمال خوب خود را خواهند ديد ننموده
: برادر و خواهر مسيحي، يوحناي رسول در رسالة اول خود چنين نوشت

اي فرزندان من، در او بمانيد تا در وقت ظهور او، نه تنها احساس ..."
اول يوحنا  (".ر شويمشرمندگي نكنيم، بلكه با اطمينان به حضورش حاض

  )28فصل دوم، آية 
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اين واقعيت كه مسيحيان بوسيلة مسيح داوري خواهند شد و نتيجة اعمال 
خود را خواهند ديد بايستي ما را تشويق كند كه مطيع او باشيم و مطابق 

القدس متكي باشيم و  روح   چنانچه پيوسته به .  ميل و ارادة او زندگي كنيم
اعمال نيكو انجام دهيم با سربلندي در برابر تخت به منظور جالل خدا 

  .داوري مسيح خواهيم ايستاد و از او پاداش خواهيم گرفت
  .آمين.  خداوند شما را بركت بدهد


