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  وقايع آينده

  پاداشها و غضب

  
  

در طول چند .   مسيح خداوند درودهاي مجدد در نام عيسي    
درس گذشته از بازگشت مسيح سخن گفتيم و ذكر كرديم كه موضوع 

ديديم كه مسيح در آينده شخصاً و بطور .  آمدن مسيح اميد كليساي اوست
ارانش به زمين بازخواهد گشت تا د ايمان قابل رويت با جسماني و

  .سلطنت يك هزار سالة خود را آغاز كند
اما قبل از اين واقعه، در مرحلة بازگشت مسيح كساني كه در ايمان به 
مسيح مرده باشند خواهند برخاست و بدني جديد و جاوداني خواهند 

ي كه زنده باشند اراند ايمانهمچنين در مرحلة بازگشت مسيح .  يافت
اران به د ايمانآنگاه تمام .  صاحب بدني جديد و جاوداني خواهند شد

مسيح در ابرها ربوده خواهند شد و در فضا با خداوند مالقات خواهند 
ايمانان ريخته خواهد شد  بعد از ربوده شدن كليسا، غضب خدا بر بي.  كرد

اكنون ببينيم كه .   خواهند گشت و ساكنين زمين گرفتار مصيبت عظيمي
بعد از ربوده شدن كليسا، نجات يافتگان كه در آسمان خواهند بود و 
نجات نيافتگان كه بر زمين خواهند بود، چه انتظاري بايد داشته باشند و بر 
هر گروه چه خواهد گذشت؟  ابتدا دربارة نجات يافتگان و سپس دربارة 

  .كنيم نجات نيافتگان صحبت مي
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  يانپاداشها براي مسيح

اران خود را د ايمانبعد از ربوده شدن كليسا به آسمان، مسيح     
اري كه سزاوار پاداش باشد از مسيح د ايمانداوري خواهد كرد و هر 

اران بر اساس آنچه كه در د ايماندر آن موقع .  پاداش خواهد گرفت
  .اند پاداشهايي خواهند يافت زندگي مسيحي خود انجام داده

همة ما پيش كرسي ...": يان روم اينطور نوشتپولس رسول به مسيح
گويد،  خداوند مي: فرمايد قضاوت خدا خواهيم ايستاد، زيرا كالم خدا مي

به حيات خودم سوگند كه همه در برابر من به زانو درآمده با زبان خود 
پس همة ما فرداً فرد بايد حساب خود را .  خدا را ستايش خواهند نمود

پولس ).  12-10وميان فصل چهاردهم، آيات ر (".به خدا پس بدهيم
بنابراين چه در اينجا باشيم و چه در ": همچنين به مسيحيان قرنتس نوشت

آنجا فقط يك هدف داريم و آن هم اين است كه او را خوشنود سازيم، 
زيرا همة ما همانطور كه واقعاً هستيم بايد روزي در مقابل تخت داوري 

ايم چه نيك و چه بد   كه با بدن خود كردهمسيح بايستيم تا مطابق آنچه
بايد توجه داشته ).  10-9دوم قرنتيان فصل پنجم، آيات  (".جزا بيابيم

 در رابطه با گناه آنان، و رفتن آنها هيچ وجهباشيم كه داوري مسيحيان به 
شخصي كه در طول عمر زميني خود از راه .  به جهنم يا بهشت نيست

كند تمام گناهانش   قلب خود دريافت ميايمان، مسيح خداوند را در
شود و بطور قطع و يقين ابديت را در آسمان با خدا خواهد  آمرزيده مي

اما كسي كه در طول عمر زميني خود به مسيح خداوند ايمان .  گذراند
به موجب .  آورد ابديت را در جهنم و جدا از خدا خواهد گذراند نمي

را دارد حيات دارد و هر كه پسر را ) يعني مسيح(هر كه پسر "كالم خدا 
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رسالة اول يوحناي رسول فصل پنجم، آية  (".ندارد صاحب حيات نيست
12(  

شود و اين  سرنوشت ابدي هر انساني در طول عمر زميني او مشخص مي
كسي كه مسيح .  سرنوشت به داشتن يا نداشتن مسيح ارتباط مستقيم دارد

خواهد رفت اما كسي كه مسيح را را در قلب خود ندارد هرگز به آسمان ن
به اين ترتيب .  صد به آسمان خواهد رفت در در قلب خود دارد صد

اران خود را براي يقين د ايمانمسيح بعد از ربوده شدن كليسا به آسمان، 
كند بلكه داوري مسيح صرفاً به منظور  سرنوشت ابدي آنان داوري نمي

خدا از هر فرد مسيحي .  واهد بوداران مطيع او خد ايماندادن پاداشهايي به 
انتظار دارد كه در طول زندگي مسيحي خود از هر لحاظ مطيع او باشد و 

توانيم از طريق كتاب مقدس با  ما مسيحيان مي.  ارادة او را انجام بدهد
.  ارادة خدا آشنا بشويم و آن را در زندگي مسيحي خود به انجام برسانيم

يي واگذار كرده و انتظار دارد كه ما به خوبي خدا به ما مسيحيان مسئوليتها
اراني كه در اين دنيا مطيع مسيح د ايمان.  اين مسئوليتها را انجام بدهيم

دهند در داوري  هستند و با وفاداري ارادة او را در زندگي خود انجام مي
اراني در سلطنت يك د ايمانچنين .  مسيح از او پاداش خواهند گرفت

 خواهند داشت و به طرز  ر زمين، مسئوليتهاي مهميهزار سالة مسيح ب
  .خاصي مورد استفاده قرار خواهند گرفت

اران و مأخذ پاداشهاي آنان چنين د ايمانپولس رسول در زمينة داوري 
زيرا در خدمت خدا، ما همكاران او هستيم و شما مزرعة او و ": نوشت

ا، مانند يك من با استفاده از قدرت فيض بخش خد.  عمارت او هستيد
هر .  سازد بناي ماهر بنيادي گذاشتم و اكنون كسي ديگر بر روي آن مي

كند، زيرا شالودة ديگري  كس بايد مواظب باشد كه روي آن چگونه بنا مي
.  توان گذاشت و آن شالوده عيسي مسيح است غير از آنچه ريخته شد نمي
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ره و سنگهاي سازند، طال و نق ها وقتي روي آن شالوده بنايي مي بعضي
.  كنند برند و اشخاص ديگر از چوب و گياه و كاه استفاده مي عالي بكار مي

ولي چگونگي كار هر كس آشكار خواهد شد زيرا روز داوري آن را ظاهر 
خواهد ساخت، چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش كيفيت كار 

بر   را كه آدمي اگر آنچه.  دهد آزمايد و ماهيتش را نشان مي همه را مي
روي آن شالوده ساخته است از آتش سالم بيرون آيد، آن شخص پاداش 

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

يان فصل سوم، اول قرنت (".هاي آتش گذشته و نجات يافته باشد ميان شعله
  )15-9آيات 

ار از د ايمانآموزيم كه در داوري مسيح كيفيت كارهاي  از اين آيات مي
ار بر اين اساس د ايمانپس .  اهميت برخوردار است نه كميت كارهاي او

گيرد كه چقدر كار كرده است بلكه بر اين اساس پاداش  پاداش نمي
القدس و  ه با هدايت روحاري كد ايمان.  گيرد كه چگونه كار كرده است مي

به منظور جالل يافتن مسيح كارهايي را در زندگي مسيحي خود انجام داده 
ار با د ايماناما اگر يك .  تواند از مسيح انتظار پاداش داشته باشد است مي

انگيزة نادرست و مثالً به منظور خودنمايي يا باال بردن خودش، كارهايي 
به اين ترتيب بعضي از .  ار پاداش داشته باشدرا انجام داده باشد نبايد انتظ

اران كه در حال حاضر آنچنان معروف نيستند و در كليساهاي د ايمان
آيند ممكن است در داوري مسيح از او  محلي نيز كوچك به حساب مي
  .آفرين بشنوند و پاداش بگيرند
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  : گفته است كه از اين قرار هستندعهد جديد از پنج تاج مختلف سخن

كوبند و  تاج غيرفاني براي كساني كه به خوبي طبيعت كهنه را مي .1
اول قرنتيان فصل نهم، . (آورند آن را تحت فرمان خود در مي

 )27-25آيات 
تاج شادماني براي كساني كه وسيلة نجات جانهاي گمشده  .2

؛ دانيال فصل دوازدهم، آية 30امثال فصل يازدهم، آية(گردند  مي
 )20-2ل نوزدهم آيات  ؛ اول تسالونيكيان فص3

تاج حيات براي كساني كه با شادي و صبر متحمل آزمايشهاي  .3
؛ مكاشفه فصل 3-2يعقوب فصل اول، آيات. (شوند گوناگون مي

 )10دوم، آية 
دوم . (تاج عدالت براي كساني كه مشتاق بازگشت مسيح هستند .4

 )8تيموتاوس فصل چهارم، آية 
كنند و تعليم  ي ميتاج جالل براي كساني كه به خوبي شبان .5

؛ دوم تيموتاوس فصل 28-26اعمال فصل بيستم، آيات (دهند  مي
 ).4-2؛  اول پطرس فصل پنجم، آيات 2-1چهارم آيات 

  
اند  اران در اين دنيا انجام دادهد ايماناين تاجها در رابطه با كارهايي كه 

 چنانچه كتاب عهد جديد را در.  بعنوان پاداش به آنان داده خواهد شد
اختيار داريد با دقت آن را مطالعه كنيد و ببينيد  كه هر يك از اين تاجها 

  .اران داده خواهد شدد ايمانبر چه اساسي به 
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  ايمانان غضب براي بي

اران به مسيح كه بر اثر بازگشت او بركت د ايمانبرخالف     
 . ايمانان بر اثر آمدن مسيح دچار غضب الهي خواهند شد خواهند يافت، بي

بينيم كه آياتي  در رسالة اول پولس رسول به تسالونيكيان فصل چهارم مي
.  اران با مسيح وجود دارندد ايماندر مورد ربوده شدن كليسا و مالقات 

: شوند سپس در فصل پنجم رسالة اول به تسالونيكيان اين آيات ديده مي
آيد  دانيد كه روز خداوند مانند دزدي كه در شب مي زيرا شما خوب مي"

در آن هنگام كه مردم از صلح و امنيت خود تعريف .  فراخواهد رسيد
كنند هالكت ناگهاني مثل درد زايمان به ايشان وارد خواهد شد و به  مي

اول تسالونيكيان فصل پنجم،  (". جان سالم به در نخواهند بردهيچ وجه
  )4-3 آيات 

هي خواهند شد با ايمانان بطور ناگهاني دچار غضب ال اين انديشه كه بي
در روزهاي قبل : او فرمود.  فرمايش عيسي در انجيل متي هماهنگي دارد

خورند و  از طوفان يعني تا روزي كه نوح به داخل كشتي رفت مردم مي
فهميدند تا آنكه سيل آمد و  كردند و چيزي نمي نوشيدند و ازدواج مي مي

انجيل  (".واهد بودظهور پسر انسان نيز همينطور خ.  همه را از بين برد
  )39 -38 متي فصل بيست و چهارم، آيات 

خدا عادل ": پولس رسول در رسالة دوم خود به تسالونيكيان چنين نوشت
رسانند جزا خواهد داد و به شما كه  است و به كساني كه به شما آزار مي

اين كار در .  بينيد و همچنين به ما آسودگي خواهد بخشيد رنج و آزار مي
ه عيسي خداوند از آسمان با فرشتگان تواناي خود در آتشي روزي ك

شناسند و  فروزان ظهور كند انجام خواهد گرفت و به آنانيكه خدا را نمي
كنند كيفر خواهد داد، آنان كيفر هالكت  انجيل خداوند ما عيسي را رد مي
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جاوداني و داوري از حضور خداوند و محروميت از جاللِ قدرت او را 
  ).9-6دوم تسالونيكيان فصل اول، آيات  (".دخواهند دي

خوانيم كه  در فصل دوم همين رساله يعني رسالة دوم به تسالونيكيان مي
در آينده، يعني قبل از بازگشت دوبارة مسيح به زمين، مردي خبيث در اين 

او .  جهان ديده خواهد شد كه در واقع همان دجال يا ضد مسيح است
  كالم خدا دربارة ظهور اين مرد خبيث .وحش نيز خوانده شده است

ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعاليتهاي شيطان خواهد بود و ": فرمايد مي
ها و معجزات فريبنده و هر نوع شرارتي كه براي  با انواع آيات و نشانه

محكومين به هالكت فريبنده است همراه خواهد بود، چون آنها عشق به 
دوم  (".را نجات بخشد قبول نكردندتواند آنان  حقيقت را كه مي

  )10-9تسالونيكيان فصل دوم، آيات 
خورند و راه هالكت را طي  چرا آن افراد فريب چنين شخص خبيثي را مي

كسي كه حقجو نيست و به .  كنند؟  چون به حقيقت عالقمند نيستند مي
در .  رود دهد با پاي خود به سوي جهنم پيش مي حقيقت عالقه نشان نمي

و در نتيجه همة " نوشته شده است 12 تسالونيكيان فصل دوم، آية دوم
اند محكوم  اند و از گناه لذت برده آناني كه به حقيقت ايمان نياورده

  ."خواهند شد
ايمانان بر اثر بازگشت مسيح دچار غضب الهي  باز در اين زمينه كه بي

و ": خوانيم خواهند شد در فصل ششم مكاشفة يوحناي رسول مي
دشاهان و فرمانروايان زمين، سرلشگران و توانگران، زورمندان و همة پا

هاي كوهها  انسانها چه برده و چه آزاد خود را در غارها و در ميان صخره
به روي ما بيفتيد و ما را از : گفتند و به كوه و كمرها مي.  پنهان ساختند
  .پنهان كنيد) يعني مسيح(نشين و از خشم و غضب بره  چهرة تخت

  ).16-15مكاشفه فصل ششم، آيات (
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كنيم بايستي  وقتي موضوع بازگشت مسيح را بر اساس كالم خدا مطرح مي
 او به آسمان ربوده خواهند شد و داران ايمانبگوييم كه با آمدن مسيح تمام 

اما .  افرادي كه مستحق پاداش باشند از مسيح پاداشهايي خواهند گرفت
ر غضب الهي شده و وضعيت بسيار بدي ايمانان با آمدن مسيح دچا بي

چه هولناك و مخوف است افتادن ": فرمايد كالم خدا مي.  خواهند داشت
و در ).  31 رساله به عبرانيان فصل دهم، آية  ("!در دستهاي خداي زنده

زيرا خداي ما در "خوانيم   مي29رساله به عبرانيان فصل دوازدهم، آية 
  ".سوزاند واقع آتشي است كه مي

ايمانان را مجازات خواهد كرد و آنان  شكي نيست كه خداي عادل بي
اما خداي مهربان براي رهايي و نجات .   خواهند داشت سرنوشت شومي

انسان راهي را تعيين نموده است و اين راه توبه از گناه و ايمان به خداوند 
عيسي مسيح براي انسان گناهكار مرد و پس از .  ما عيسي مسيح است

 دوباره زنده شد و او كه زنده است مايل است شما خوانندة حقجو مرگ
آيا بهتر نيست كه همين اآلن به گناه پشت كنيد و زندگي .  را نجات بدهد

 راسخ به او روي  خود را به عيسي خداوند بسپاريد؟  اگر با تصميمي
بياوريد و او را پيروي كنيد نه فقط ترسي از آينده نخواهيد داشت بلكه 

  . خود چشم خواهيد دوختپر شكوهتاقانه به آيندة روشن و مش


