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 كرسى دينونة املسيح

 Iحلم ُمغري للحياة 
"َخلُصت، لكنك أضعت حياتك هباءا  لقد ":لى،رأيتفىحلميسوعيقول8791فىأكتوبر -أ

من  :الفكقرلكق اقا  "كيفهذا،هذاغيردقيق تاااقا "كاربقوةفىدخلتوقلتفىنفسىتصاعدتاألف -ب

.سوع المسيحالكالم مع شخص ي المستحيل أن تساوم وتتحايل ف

َِ أَن  ":نققتالفكققرةالتاليققثفققىداخلققىأنقق فكا"فرصققثنانيققث هققيياكقق أ ت  ققي :"فصققرخت -ج ُوِضننَع لِلنسننا

ة  ثُمس  ي نُونَةُ  يَُموتُوا َمرس َد َذلَِك الدس .فبكيتشاعرا بحجمالخسارةالفادحث،وبندمعاي .(7:79عب)"بَع 

لقىأ أحيقابال ريققثالش وربقالحن الشقديدوالنقدمحتقىيتسقنىبهذايأدركتأ الروحالقدسقدساحل -د

الدائمللسقلو وفق الوصقيثاألولقى،بقروحيحياةبالندمابنيثعلىالس .امالندمفىآخراألييالتىتجنبن

إ اايهمف ليا فىحياتنقاهقوكيقفسقيكو رأويسقوعحقي .يريدهيسوعاناهذاهواا.اإلياا وال اعث

اآل ،الييقارب،إصقدان"أصقلى.يئآخقرفقىحيقاتأناأخافا الندمأكثرا أوش.تقىعيناناب يني تل

."تنتظرحتىوقتالنهايث

 IIمكان املكافآت: دينونة املسيح يكرس 
.سيقفكياؤا أااميسوعليقدمحسابعااعايبال  يثالتىأع اهال هللا -أ

َف نَ  "... ِ ألَنسنَا َجِميعا  َسو  ِ ِسنِا ِحَسنابا  ِلس ِّ َفن   نَ ِْ ِسنِّ  ال َمِسنيِح إَناِذا  ُكنلا َواِحندَّ ِمنسنا َسنيُع  رو)." قُِف أََماَم ُكر 

81:81-87)

كقا هقذااصق لحشقائفيصقفحيق يجلقا.الاكافقتتولقياالجقنا اتيهذااكقا لتلقق:كرسى الدينونة -ب

.األل اباألوليابيثالحكملتقييمأدا أحدالرياضيي الاتنافسي كاافى

با السِذي َسيُنِيُر َخَِايَا الظسالَِم َويُظ ِهُر آَراَء ال قُلُوبِ " ُح لُِكل  َواِحدَّ ِمَ  للاِ . الرس (1:5كو8)." َوِحينَئِذَّ يَُكوُن ال َمد 

نقااسقديا ، ينقا يتناسقباقفاإلاكانيقاتالتقىأع اهقاللققدأع قىهللالكقيواحقدانقاتكليفقا ا :إفْى حساب -ج

يحتفظهللابتسجييكااقي.ل نحاسبعلىاالمي   ىلنا.وذهنيا ،وعاطفيا ،وااديا ،واافىظروفحياتنا

(.81:71؛لو87:8؛دا37:37؛خر19:1؛837:81؛ان9:81دا)لكياايحدثفىسفره

.أحببناهبهافىهذاالدهرإ الاكافتتاألبديثهىت بيريسوععاايش رب ا نحوال ريقثالتى -د

دخولناالساا ليابحسب.لقدخلصناك  يثاجانيث،باإلياا ب اييسوع،لكنناسنكافأبحسبعالنانح  -ه

.بحسبأعاالناهوأعاالنا،لك اكانناودورنافىالساا 
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.كافأعلىخ  نابيبحسباألعاالالف ليثالتىأنجنناهاونح فىالجسدنح الن  -و

ََ  َجِميعا  نساُ  ََ بُدس أَنسنَا ألَ " ِسِّ  ال َمِسيِح، لِيَنَنا ِِ  َمنا َكناَن بِال َسَسندِ  ُكنلا َواِحندَّ نُظ َهُر أََماَم ُكر  ننَعَ بَِحَسن ََ ، َخي نرا  َمنا 

(5:81كو7)." َكاَن أَم  َشّرا  

َف يَأ تِِّ " َِ َفَملِاِ اِحدَّ َوِحينَئِذَّ يَُساِزي ُكلس وَ  ...إَاِنس اب َ  اإِلن َساِن َسو  (81:79ات)." َحَس

(.81:17ات)سي كافأكيعايصالح،اهااكا صغيرا أولميالحظ أحدا الناس -ز

َغاِر " ََ َمناءَّ بَناِر َّ إَقَن   َوَم   َسقَى أََحَد َهُؤ ََِء الص  َُ لَُكنم  إِنسناُ  ََ يُِ نيُع  َكأ  نِم تِل ِمينذَّ إَنال َحأس أَلُنو نَر ُ بِاس  " .«أَج 

(81:17ات)

.أنقواعاق اقوادالبنقا 1لقدذكر.دينونثالاسيحيهااثع اوعدناالقادمأاامكرسقدملنابولاتفاصيي -ح

،هذهلهاقياثارتف ث،ونادرة،اواودةبكاياتقليلقثتحقتاألر ،والتفنيهقاذهِ، إ ة، حسارة كريمة

رة،اواققودةبكايققاتكبيققرةفققو األر ،،وهققذهقياتهققاضققميلث،اواققودةبكثققخشننِ، فشننِ، لنن .النققار

.والنارتدارها

َرتَناُ ُكلس َواِحندَّ َسنيَأ ُخُذ " ِِ تََعبِناِ  أُج  َِ ...  بَِحَسن نة   َذَهبنا  َولَِكن   إِن  َكناَن أََحنُد يَب نِنِّ َفلَنى َهنَذا األََسنا ِحَسناَرة   إِ س

با  لَّشا  إََعَمُل ُكل  َواِحدَّ  َكِريَمة   َم َسيُبَي نُاُ َخَشبا  ُفش  لَ ُ ألَنساُ بِنَارَّ . َسيَِصيُر ظَاِهرا  ألَنس ال يَو  تَع  تَِح ُ  يُس  النسناُر  َوَستَم 

َرة  إِن  بَقَِِّ َفَمُل أََحدَّ لَد  بَنَا ُ َفلَي ِا إََسيَأ ُخُذ . َفَمَل ُكل  َواِحدَّ َما ُهوَ  َسُر َوأَمس .أُج  تََرَق َفَمُل أََحدَّ إََسيَخ  ا ُهنَو إِِن اح 

لُُص َولَِك   َكَما بِنَارَّ  (85-3:1كو8)." إََسيَخ 

حياتنقااثقيياييااختلفثا اجدهللافىنواحسيكو هنا ادوواسفا الدرااتوالاكافتتوتشاياق -ط

.أاسادناالاقااث،نيابنا،اناصبنافىاواقفالسل ث،إلخ

ء  " َِ َشننِّ  ننم  ننُد الشس ننُد الناُسننومِ ... َمس  مننا  . آَخننرُ  َوَمس  تَننازُ ألَنس نَس  نندِ  يَم  ننمَّ إِننِّ ال َمس  لِيَاَمننةُ  َهَكننَذا أَي  ننا  . َفنن   نَس 

َواتِ  (17-85:18كو8)..." األَم 

.نارهستكشفالحقيقث.يسوعالناريث،النقيث،وكليثالا رفث،ستختبرأعاالنايإ عين -ي

ِِ نَارَّ َفي نَاِن َكلَ َهَذا يَقُولُاُ اب ُ  للاِ، السِذي لَاُ " (7:81رؤ)..."  ِهي

.أاقاالقذويحتقر الينقالشقيما .ال ايالقذوسيصقادأاقامنقارهللاسقي كافئ:هل سيصمد فملنا أم سيحترق - 

اقيأاقامعينقىهللاولقياالنقاس،سق يا ورا ال ايالذوي كافأي كرمالكلاث َحفِّنهوققدع  ؛لقدكا الحبهوا 

.رضىهللاولياالناس

خرواقوااق النقار:ا بناريخلص كم -ل
وذا؛يهق3:7؛ز 1:88عقا)سيخلصالب ضولك كاالوكقانواققدأ 

هذهالجالثتصفشخصا أ نقوَذا ابنىاحتر بقأ هقرباق وسقسألسقنثاللهقب،لكنق يفققدكقياقا(.73

.ئرفىالوقتالاناسب،فاقدا كيشلقدتمسحب خارجالنا.كا يحال ا  

،الذون يشحياتناأااا ،وأوتصفي نس ىل  دعانايسوعإلىحياةا أعاالالرحاقثا هوالجاهور -م

.وفيهانستثاروقتنا،أاوالنا،كلااتنا،أوصلواتناألاياآلخري 
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َِ لَِكِّ  يَن ظُُروُكم  َوإ َِس " َدلَتَُكم  لُدساَم النسا ََ نَُعوا  تَِرُزوا ِم   أَن  تَص  ََ لَُكم  أَ اح  ر  إَلَي  َت ...  ِفن َد أَبِيُكمُ  ج  نَع  ََ إََمتَى 

َدلَة  إاَلَ  ت  لُدساَمَك بِال بُوقِ ََ ِ َعُل ال ُمَراُؤوَن  تَُصو  نَرُهم  ... َكَما يَ ا أَج  إَو  نتَو  نَدلَتَُك  !إِنسُهنم  لَنِد اس  ََ إِنِّ لَِكنِّ  تَُكنوَن 

(1-1:8ات).." . يكَ إِِّ ال َخَِاِء ُهَو يَُسازِ  يََرىإَأَبُوَك السِذي . ال َخَِاءِ 

أ تحيقاكاقاأأوكاقاللنقاس،با نقى،أ تحيقاسقاعيا ورا :قار بولابي طقريقتي للسقلو فقىالحيقاة - 

 نخقدمبتواضقفالخداثطلبا للتصقفي والاقدحاق النقاسبقأيخداثال ي ت ن.هللاأواإلنسا التصفي ا 

.ا يالحظناويشاهدنا،ونقا عنداايكو هنا يأكثر،وكرم،وتفان

َمننِة ال َعنني ِ  َكَمنن   " ََ  ََ بِِخد  ِضننِّ النسننا ِِ، َخنناِ ِميَ  بِنِيسننةَّ يُر  نن ، بَننل  َكَعبِيننِد ال َمِسننيِح، َفنناِملِيَ  َمِشننيئَةَ للاِ ِمننَ  ال قَل 

الَِحةَّ  ب  ََ َِ ، َكَما لِلرس ََ لِلنسا َما َفِملَ أَن   َفالِِمي َ . لَي  ب  َ  ال َخي نِر إَنُكلا َواِحدَّ ِمن َمه  أف).." . َذلَِك يَنَالُناُ ِمنَ  النرس

1:1-1)

.الارتففهذا"س رالصرف"هذهالحياةهىالوقتالوحيدفىكيواودنااألبدوالذوفي ننال -س


