
 تعاليم اساسي كتاب مقدس

  50بخش 

  

  داوري آينده

  تخت سفيد بزرگ

  

  

با درود در نام خداوند و منجيمان عيسي مسيح، درس     

در .  دهيم ن به شما ارائه ميديگري را در زمينة اعتقادات اساسي مسيحيا

طول دو درس گذشته كه موضوع مورد بحث ما داوري آينده بوده است 

در اين درس دربارة .  دربارة مأخذ داوري و داوري مسيحيان سخن گفتيم

گوييم كه همان داوري در برابر تخت سفيد  ايمانان سخن مي داوري بي

بر تخت سفيد بزرگ دانيد همة كساني كه در برا آيا مي.  بزرگ است

د گذراند؟  لطفاً با نداوري خواهند شد ابديت را در درياچة آتش خواه

  .دقت به دنبالة درس توجه كنيد

بينيم كه مسيح در آينده به مدت  در فصل بيستم مكاشفة يوحناي رسول مي

اران نيز با د ايمانيك هزار سال بر زمين سلطنت خواهد نمود و البته تمام 

اران قبل از د ايمانبايد توجه داشته باشيم كه تمام .  هند كرداو سلطنت خوا

ة مسيح شروع بشود دوباره زنده خواهند شد هزار سالآنكه سلطنت يك 

دانيم ابتدا كساني كه در موقع ربوده شدن كليسا به آسمان مرده  البته مي(

ة مسيح، هزار سالشوند، سپس پيش از شروع سلطنت يك  باشند زنده مي

) اران دورة مصيبت عظيم زنده خواهند شدد ايماناران عهد عتيق و د ايمان

ة مسيح هزار سالايمانان تا پايان سلطنت يك  ، بيداران ايماناما برخالف 
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:  نوشته شده است5-4در مكاشفه فصل بيستم، آيات .  زنده نخواهند شد

همچنين كساني را ديدم كه بخاطر شهادت عيسي و كالم خدا ..."

اش   از تن جدا شده بود، كساني كه آن حيوان وحشي و پيكرهسرهايشان

را پرستش نكرده و نشان آن را بر پيشاني و دستهاي خود نداشتند، آنها 

در اينجا صحبت (دوباره زنده شده و هزار سال با مسيح حكمراني كردند 

يعني كساني (اما بقية مردگان ).  شدگان دورة مصيبت عظيم است از كشته

  "...تا پايان آن هزار سال زنده نشدند) اند ايمان به مسيح مردهكه بدون 

  

  ايمانان داوري بي 

 از فصل بيستم مكاشفه چنين نوشته شده 12   -1   1   در آيات     

.  آنگاه تخت سفيد بزرگي را ديدم كه شخصي بر آن نشسته بود"است 

و مردگان .  آسمان و زمين از حضور او گريخت و ديگر اثري از آنها نبود

را ديدم كه همه از بزرگ و كوچك در مقابل تخت ايستاده بودند و كتابها 

در اين وقت كتاب ديگري كه همان دفتر حيات است گشوده .  شد باز مي

 آنچه در كتابها نوشته شده بود يعني مطابق اعمال بر طبقمردگان .  شد

  ."خود داوري شدند

  

  داور، عيسي مسيح

 بر تخت سفيد 1   1   فصل بيستم، آية شخصي كه در مكاشفه     

.  ايمانان را داوري خواهد كرد خود عيسي مسيح است بزرگ نشسته و بي

پدر به او اختيار "بينيم كه مسيح فرمود  در فصل پنجم انجيل يوحنا مي

رنگ سفيد .  "كه داوري نمايد) 27يوحنا فصل پنجم، آية (داده است 

عيسي مسيح خداوند كه .  باشد  ميتخت داوري، نشانة عدالت و قدوسيت
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.  هم عادل و هم قدوس است به صورت انسان در اين جهان زندگي كرد

او كه خداي كامل و انسان كامل است آنقدر توانا و عظيم است كه آسمان 

به راستي كه بزرگي و اقتدار خداوند ما .  گريزند و زمين از حضور او مي

  .عيسي، غيرقابل تصور است

  

  اوري خواهند شدمردگان د

بينيم كه تمام مردگان به   مي12   در مكاشفه فصل بيستم آية     

اين .  داوري خواهند ايستاد منظور داوري زنده شده و در مقابل تخت 

اند و  اشخاص كساني هستند كه در طول عمر خود به مسيح ايمان نياورده

يم اين اشخاص توانيم بگوي مي.  اند مند نشده از نعمت حيات جاوداني بهره

بردند زيرا  كساني هستند كه در طول عمر خود در مرگ روحاني به سر مي

در رسالة پولس رسول .  جدا از مسيح، انسان در گناهان خود مرده است

 هب...در گذشته، شما" نوشته شده است 2-1   به افسسيان فصل دوم آيات 

ن جهان قدم علت خطايا و گناهان خود مرده بوديد و در راههاي كج اي

نهاديد و از حكمران قدرتهاي هوا، يعني همان روحي كه اكنون در  مي

  ."كرديد كند پيروي مي اشخاص نافرمان و سركش عمل مي

به اين ترتيب كساني كه در مقابل تخت سفيد بزرگ خواهند ايستاد در 

اين اشخاص .  طول عمر خود از خدا جدا و از لحاظ روحاني مرده بودند

بايد .  ناء از بزرگ و كوچك بوسيلة مسيح داوري خواهند شدبدون استث

توجه داشته باشيم كه به موجب كتاب مقدس خدا تبعيضي بين بزرگان و 

 پس افراد ثروتمند و فقير، افراد سرشناس و غير.  شود كوچكان قائل نمي

سرشناس، چنانچه با مسيح متحد نشده باشند در برابر تخت سفيد بزرگ 

  .د و داوري خواهند شدخواهند ايستا
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  بازشدن كتابها

بينيم كه در موقع   همچنين مي12   در مكاشفه فصل بيستم آية     

ضمناً در همين آيه نوشته شده .   بازخواهد شدكتابهاايمانان  داوري بي

  ".در اين وقت كتاب ديگري كه همان دفتر حيات است گشوده شد"است 

اند و نامشان در  مند شده  حيات بهرهاران از نعمتد ايماناز آنجايي كه فقط 

ايمانان براي  دفتر حيات نوشته شده است، وجود دفتر حيات در داوري بي

اما در مورد .  ايمانان ثابت بشود كه فاقد حيات هستند اين است كه به بي

آن .  ايمانان ثبت شده است كتابها بايستي بگوييم كه در آنها اعمال بي

اي بخاطر اعمال خوبشان نجات    شوند كه عده  نميكتابها به اين دليل باز

نخير، كسي كه در طول عمر خود به مسيح !  بيابند و به بهشت بروند

آن كتابها كه نشان . ايمان نياورده است هرگز به آسمان نخواهد رفت

ايمانان هستند براي اين بازخواهند شد كه ميزان مجازات  دهندة اعمال بي

ايماناني كه در طول عمر خود  به اين ترتيب بي.  هر فرد تعيين بشود

  .تري خواهند داشت اند مجازات سخت مرتكب شرارت بيشتر شده

  

  مرگ و عالم اموات

و اما در مورد سرنوشت كساني كه در مقابل تخت سفيد     

 اينطور 15   -13   داوري خواهند شد در مكاشفه فصل بيستم آيات  بزرگ 

ن خود را تحويل و مرگ و عالم اموات نيز دريا مردگا"نوشته شده است 

آنها از روي اعمالشان .  مردگان را كه در خود نگاهداشته بودند پس دادند

آنگاه مرگ و دنياي مردگان به درياچة آتش افكنده شد .  داوري شدند

و هر كسي كه نامش در دفتر حيات ) اين درياچة آتش مرگ دوم است(

  ."نده شدنوشته نشده بود به درون آن افك
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ايمانان يعني مردگان، كه فاقد حيات  بينيم كه تمام بي در اين آيات مي

هستند و نامشان در دفتر حيات نوشته نشده است، به مرگ دوم دچار 

مرگ دوم بيان كنندة جدايي ابدي از خدا و عذاب هميشگي .  خواهند شد

 خود به دانيم كه وقتي يك نفر در طول عمر مي.  باشد در درياچة آتش مي

قبل .  شود ميرد به عالم اموات منتقل مي آورد و جسماً مي مسيح ايمان نمي

از مرگ و زنده شدن دوبارة عيسي، عالم اموات دو قسمت مجزا داشت كه 

ايمانان  اران و قسمت ديگر مخصوص بيد ايمانيك قسمت مخصوص 

اما بردند،  اران در عالم اموات در آسايش بسر ميد ايمانالبته .  بود

بعد از رستاخيز عيسي و انتقال ارواح .  بردند ايمانان در عذاب بسر مي بي

ايمانان و در واقع محل  مقدسين به آسمان، عالم اموات فقط مخصوص بي

ار به د ايمانپس در عهد جديد وقتي .  موقتي عذاب براي آنان است

دا شود و در حضور خ ميرد بالفاصله رهسپار آسمان مي مسيح، جسماً مي

اران و د ايمانبا در نظر داشتن اين مطلب كه در عهد عتيق .  برد مي بسر

 رابطه، ينا در  .بردند ايمانان در دو قسمت مجزا در عالم اموات بسر مي بي

 تعريفانجيل لوقا  در يحمس عيسي داستاني كه به را يگرام ةخوانند توجه

مرد ثروتمندي " :فرمود يحمس يسيع داستان آن در  .كنيم يم جلب كرد،

پوشيد و با خوشگذراني  بود كه هميشه لباسي ارغواني و از كتان لطيف مي

در جلوي در خانة او گداي زخم آلودي به نام .  كرد فراوان زندگي مي

هاي سفرة آن ثروتمند شكم   داشت با ريزه ايلعازر خوابيده بود كه آرزو مي

يك .  ليسيدند  را ميآمدند و زخمهاي او حتي سگها مي.  خود را پر كند

آن ثروتمند .  روز آن فقير مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهيم بردند

او كه در دنياي مردگان در عذاب بود .  هم مرد و به خاك سپرده شد

.  نگاهي به باال كرد و از دور، ابراهيم را با ايلعازر كه در كنار او بود ديد

ايلعازر را بفرست تا سر .  ه من رحم كناي پدر من ابراهيم، ب    فرياد زد
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انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنك كند چون من در اين آتش عذاب 

فرزندم، بخاطر بياور كه وقتي زنده بودي همة : اما ابراهيم گفت.  كشم مي

حاال او در .  چيزهاي خوب نصيب تو و همة بديها نصيب ايلعازر شد

شود  اما كار به اينجا تمام نمي.   هستياينجا آسوده است و تو در عذاب

هر كه از اين طرف بخواهد به .  شكاف عميقي ميان ما و شما قرار دارد

تواند از آن طرف پيش  تواند از آن بگذرد و كسي هم نمي شما برسد نمي

  )26-19   لوقا فصل شانزدهم، آيات  ("ما بيايد

برند  كساني بسر ميدر حال حاضر در عالم اموات يا دنياي مردگان فقط 

در اين محل، افراد همانند آن .  اند ايماني از دنيا رفته كه در حالت بي

اين !  اي آب زبانشان را خنك كند   كنند كه قطره ايمان آرزو مي ثروتمند بي

كشند پس  اشخاص كه فاقد حيات هستند و در حال حاضر نيز عذاب مي

چة آتش افكنده خواهند شد از داوري در مقابل تخت سفيد بزرگ، به دريا

شود گفت كه افراد فاقد  به اين ترتيب مي.  تا دچار عذاب ابدي گردند

حيات يعني مردگان، در آينده به مرگي ديگر يعني مرگ دوم دچار 

  .خواهند شد

  

  درياچة آتش

هر كس نامش در "بينيم كه  در فصل بيستم كتاب مكاشفه مي    

.  " درياچة آتش افكنده خواهد شددفتر حيات نوشته نشده باشد به درون

در درس بعدي كه آخرين درس از سري دروس اعتقادات اساسي 

مسيحيان خواهد بود، دربارة درياچة آتش و كساني كه در آن بسر خواهند 

توانيم  اما اآلن اينقدر مي.  گذاريم برد مطالب بيشتري را با شما در ميان مي
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و وحشتناكترين محلي است كه به شما بگوييم كه درياچة آتش بدترين 

  .تواند در آن بسر ببرد انسان مي

ايد شما را   خوانيد، هنوز به مسيح روي نياورده اگر شما كه اين درس را مي

توجه داشته باشيد .  كنيم كه قبل از ديرشدن به او روي بياوريد تشويق مي

يعني به (كه اگر بدون ايمان به مسيح از دنيا برويد ابتدا به عالم اموات 

شويد، و سپس ابديت را در درياچة آتش  منتقل مي) محل موقتي عذاب

  .خواهيد گذراند

آيا بهتر نيست به كسي كه جريمة گناهان شما را از طريق مرگ بر روي 

مند بشويد؟   صليب، پرداخته ايمان بياوريد و از نعمت حيات جاوداني بهره

مرد و بعد از مرگ همان مسيح كه در راه گناهان شما خون ريخت و 

دوباره زنده شد و اكنون زنده است؛  او مايل است شما را از مزد گناه كه 

  .جدايي از خداست برهاند و به شما زندگي جاويد عطا كند

پس فرصت را غنيمت بشمريد و با تصميمي قاطع به مسيح خداوند روي 

  .آمين. او تنها منجي و رهانندة شماست.  بياوريد


