
 .زماني كه عيسي دوباره خواهد امد تا دادگاه اين دنيا را برقرار نمايد

؛١عيسي پسر خداوند است كه از اسمان به اين دنيا قدم گذاشته است. او از مريم بأكره به شكل يك انسان زاده شده است. (متي
 ).١٤؛ ١/ يوحنا ٢٦-٣٨؛ ١/ لوقا١٨-٢٥

او امد تا از طريق مرگ خود بروي صليب همه انسانهايي را كه به او ايمان دارند را از مرگ و گناه و شيطان نجات دهد.
)٢٨؛٢٠( متي

بعد از مرگ و همچنين پس از رستاخيز او از مرگ، عيسي دوباره نزد پدر خود به اسمان صعود كرد-عروج اسماني (لوقا
)٧-١١؛ ١/ اعمال رسولن ٥٠-٥١؛ ٢٤

 از روي اعتقادنامه رسولن ما به اين إقرار ميكنيم كه :

 از آنجا ( آسمان ) او خواهد امد تا مردگان و زندگان را داوري نمايد.

عيسي بارها به اين نكته اشاره كرد كه در پايان دنيا او دوباره در جلل و شكوه خداوندي از اسمان به سوي زمين خواهد امد و
اين مسئله را يك فرشته نيز در هنگام عروج او به اسمان عنوان كرد. او در روز قيامت خواهد امد (روز پايان دنيا)

)٢٧؛١٦او دادگاه اين عالم را در دادگاه قيامت را براي همه انسانها بنناا خواهد كرد.( متي

) در اين دادگاه تصميم گيري راجع به جهنم و بهشت است و٢٢؛ ٥اين دادگاه از طرف پدر به پسر واگذار شده است. (يوحنا
.٢؛ / ١٢؛ / لوقا ١٣ / مرقس٢٤-٢٥ عيسي در اين باره در متي  همچنين شكوه و جلل أبدي و يا لعنت و نفرين ابدي.

 ؛ سخن گفته است. ٣پطرس

عيسي هشدار داده كه مردم براي آمدن او اماده بايد باشند و بايد به او ايمان داشته باشند و همچنين گناهان خود را بشناسند و
در برابر انها بجنگند. هر فرد و از هر قومي بايد بر صندلي دادگاه عيسي بنشيند و در برابر گناهان خود و نحوه زندگي خود

 مسئول خواهد بود.

براي اين داداگاه ما به عنوان مسيحي نيازي نداريم كه بترسيم و نگران باشيم. عيسي به ما وعده داده كه ما در اين دادگاه
 )٢٥؛ ١١ و ٢٧-٢٨؛ ١٠ و ٢٤-٢٧؛ ٥ و ١٦؛ ٣محكوم نخواهيم شد و حتي به حيات جاودان ميرسيم. ( يوحنا

مجازات گناهان ما را عيسي با مرگ خود بروي صليب پرداخت كرده است. ما اين گونه از مجازات مرگ نجات يافتيم و
گناهانمان پاك شده است. پس شاد باشيد براي آمدن عيسي چون نجات ما كامل مي شود. و براي ما جلل و شكوه ابدي اغاز
مي گردد: يك زندگي جديد با يك زمين و اسمان جديد و ما با بدني جوان به زندگي ابدي در سايه سه خداي يگانه در ان مي

 ).٢٢؛١٦.قرنتيان١/ ٢٠؛٢٢پردازيم. به اين منظور ما دعا مي كنيم: " بله، بزودي بيا اي عيسي!" (مكاشفه

،٢؛ ١٤اينكه اين چطور خواهد بود غير قابل نوشتن و غير قابل توصيف است و ما تنها تعاريفي از خانه پدري شنيديم. (يوحنا
؛٣)، درباره أورشليم اسماني(مكاشفه١٢؛٢٣) ( لوقا ١٣؛٣.پطرس ٢) تصوراتي از اسمان جديد و زمين جديد و بهشت (٢٣
). و يك مسئله كه از وقوع ان١-١٣؛ ٢٥/ ١٤؛٢٢) و مراسم ازدواج (متي٢٠؛٣)، مراسم بزرگ نان شراب (مكاشفه ١٢

اطمينان داريم: خداوند پرده از چهره خود برمي دارد، و مرگ ديگر اثري ندارد و هيچ درد و رنج و شيون و زاري ديگر
 ).٤؛٢١نخواهد بود. (مكاشفه

)، ولي ما به نشانه هاي دوباره آمدن عيسي٧؛١ما نميخواهيم درباره روز قيامت پيشگويي كنيم و يا تحقيق كنيم(اعمال رسولن
توجه مي كنيم. نشانه هايي از قبيل اتفاقات فاجعه بار و جنگ ها و فرمانروايي شرورها و تحت تعقيب قرار گرفتن مسيحيان و
از طريق ايمان ما بايد براي اين روز اماده باشيم كه اين طور در نظر بگيريم تا هر روز مي تواند روز قيامت باشد. عيسي به

ما هشدار داده:" بيدار بمانيد و دعا كنيد." براي روزهاي بد پيش رو ما بايد به خود اين تسلي را بدهيم كه عيسي و ناجي ما
)٢٨؛٢١بزودي خواهد امد. (لوقا

 وقتي ما قبل از آمدن عيسي مسيح بميريم، دادگاه او را بعدها تجربه خواهيم كرد.
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) به دليل خطايي كه انسان كرد، او٢٨؛١٠/ متي٧؛٢.موسوي١انسان از طرف خداوند و از روح و جسم آفريده شده است. (
) مرگ باعث جدايي جسم از روح مي شود و جسم فنا خواهد٢٣؛٦/ روميان٣؛٦/ ١٩؛٣/ ١٧؛٢.موسوي١مستحق مرگ شد(

 شد و باز به خاك تبديل ميشود. ولي براي روح او و شخصيت او چه اتفاقي مي افتد؟

 در كلم خداوند اينطور بيان شده كه:

 زنده ها منتظر رستاخيز مردگان مي شوند.

)٢٤؛١١/ ٣٩-٤٠؛٦/ يوحنا٢٧؛٢٠/ ١٤؛١٤/ لوقا٣١-٣٢؛٢٢(متي 

)٢٧؛٩/ عبرانيان٣١؛٢٥هر انسان بايد خود را نسبت به دادگاه الهي مسئول بداند. (متي

"اين حقيقت محض است كه به شما مي گويم: هر كه كلم مرا بشنود و به آن ايمان آورد در دادگاه نهائي محكوم (مجازات)
 )٤٨، ٤٧/ ٢٤؛٥نخواهد شد و به حيات جاودان دست ميابد. (يوحنا

 مجازات و دادگاه قيامت براي مسيحياني كه گناهكار هستند از طريق عيسي مسيح و بروي صليب، محكوم نخواهند شد.

و عيسي فرمود: من رستاخيز و حيات مي باشم. هر كه به من ايمان آورد جاودان خواهد شد، حتي اگر او بميرد. و اگر كسي
 )٢٥-٢٦؛١١زنده باشد و به من ايمان داشته باشد تا أبد نخواهد مرد. (يوحنا

)١٦؛١٦هركس ايمان آورد و غسل شود، رستاخيز خواهد شد و هر كه ايمان نياورد دچار لعنت أبدي خواهد شد. (متي 

 پولوس رسول: زيرا يقين می دانم که نه موت و نه حيات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه چيزهای حال و نه
و نه بلندی و نه پستی و نه هيچ مخلوق ديگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبتت خدا که در خداوند ما مسيح چيزهاي آينده 

)٣٨؛٨عيسی است جدا سازد.(روميان

 ما بايد يقين داشته باشيم كه عيسي ما را به زندگي جاودان و بهشت رهنمود مي كند.

در رستاخيزمان ما روح خود را مانند لباسي نو به جسمي جديد مي پوشانيم و به شكوه و جلل مي رسيم همانند سرورمان
)٢١؛ ٣/ فيليپيان٤٢-٥٧؛ ١٥.قرنتيان١/ ٤٠؛٦/ ٢٨؛٥/ يوحنا٣٧عيسي مسيح كه اولين رستاخيز را انجام داده است. (اشعيا

)١٠؛١.تيموتيان٢؛/١٥.قرنتيان١عيسي مسيح قدرت مرگ را از او گرفت(

براي آمدن دوباره عيسي و براي پايان كار اين دنيا و براي پايان حيات ما و شروع حيات جاودان ما، ما بخصوص در پايان
سال كليسايي( نوامبر) و همچنين در زمان ادونت (دسامبر) به فكر اين مسائل بيشتر هستيم. ما فقط يادي از آمدن دفعه اول

 عيسي به اين دنيا نمي كنيم بلكه به فكر آمدن دوباره او در پايان كار دنيا هستيم.
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