
 روند کوتاه

 ۴۶الی  ۳۱بند  ۲۵یکشنبه ی دو هفته قبل از سالگرد کلیسا متی آیه ی 

 

انسان با شکوه و جالل خود به همراه همۀ فرشتگان بیاید، بر تخت  هنگامی که پسر»

پرشکوه خود خواهد نشستو همۀ قومها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی 

کند، مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد؛گوسفندان را  می که گوسفندها را از بزها جدا

در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد. سپس به آنان که در سمت 

ای را  بیایید، ای برکت یافتگان از پدر من، و پادشاهی”راست او هستند خواهد گفت: 

ده بود. زیرا گرسنه بودم، به من خوراک میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده ش به

دادید؛ تشنه بودم، به من آب دادید؛ غریب بودم، به من جا دادید. عریان بودم، مرا پوشانیدید؛ 

آنگاه پارسایان پاسخ خواهند “ مریض بودم، عیادتم کردید؛ در زندان بودم، به دیدارم آمدید.

وراک دادیم، یا تشنه دیدیم و به تو آب سرور ما، ِکی تو را گرسنه دیدیم و به تو خ”داد: 

دادیم؟ِکی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم و یا عریان، و تو را پوشانیدیم؟ِکی تو را 

آمین، به شما ”پادشاه در پاسخ خواهد گفت: “مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم؟

آنگاه “ ، در واقع برای من کردید.گویم، آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید می

ای ملعونان، از من دور شوید و به ”پادشاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: 

آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است،زیرا گرسنه بودم، خوراکم 

ودم، مرا نپوشانیدید؛ مریض ندادید؛ تشنه بودم، آبم ندادید؛غریب بودم، جایم ندادید؛ عریان ب



سرور ما، کی تو را گرسنه و ”آنان پاسخ خواهند داد: “ و زندانی بودم، به دیدارم نیامدید.

در جواب خواهد “تشنه و غریب و عریان و مریض و در زندان دیدیم و خدمتت نکردیم؟

اقع برای من گویم، آنچه برای یکی از این کوچکترینها نکردید، در و آمین، به شما می”گفت: 

 «پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد، اّما پارسایان به حیات جاودان.“ نکردید.

روند دادرسی کوتاه تر خواهد شد هنگامی که تمامی مدارک و شواهد مبرهن وروشن    

باشند. برای مثال اگر مجرم در محل ارتکاب به جرم دستگیر شده باشد. و یا اگر آلت قتاله 

ت های خونی قاتل باشد. چنین است ماجرای موعضه امروز ما. در اینجا قضاوت در دس

مثل روز روشن است بخاطر این که شخص عیسی مسیح قاضی است. حقانیت در دست 

اواست. کسی نمیتواند از قضاوت او پنهان بماند و این امری واضح و مبرهن است. زیرا او 

اضح است که کسی تصویری نشان دهد آنچنان که به داخل قلب های انسان ها نگاه میکند. و

عیسا مسیح از بزها و گوسفندان نشان داد. عیسی مسیح بز هارا در سمت چپ خود و 

گوسفندان را در سمت راست خود نگه داشت. در اینجا هیچ جای بحث و معذرت خواهی 

ت. همچنین نمیماند. قبل از روز قیامت این مسیح است که همه چیز را حل و فصل کرده اس

روشن است که رای اصلی خداوند تا محاکمه ی آخرین نفر پنهان باید بماند. همان طور که 

مظنونان از چپ به راست در جریان دادگاه محاکمه میشوند. این گونه عیسی مسیح میخواهد 

خالصه ای از این دادگاه را به ما نشان دهد و مارا آگاه سازد. زیرا که عیسی مسیح توقعی 

این از ما ندارد که در روز قیامت خودمان را در دست راست او پیدا کنیم. پس عیسی جز 

مسیح توقعی جز این ازما ندارد که از نفرین ابدی به دور بمانیم و زندگی جاودانه را برای 

خود ذخیره کنیم. به همین دلیل عیسی مسیح نمیخواهد که تنها نگاهمان به آ خرت باشد بلکه 

ز بنگریم. و این کار را امروز باید انجام دهیم. من در اینجا بار ها و بار ها به قلب خود نی

خطا های انسانی تکراری را میبینم. ما انسان ها بر روی اشکال های خود سرپوش 

میگذاریم. برای مثال پادشاه داوود را در نظر بگیرید. او سرباز باتشبا را از اوریا دزدید و 

کرد که این ماجرا مقفی بماند ولی اینچنین نشد سپس او سرباز را  اورا پنهان نمود. او سعی

به قطل رساند و همسر سرباز را به همسری خود درآورد. تمامی این ها اشتباهات وی بودند 

اما او حتی یک بار هم آنهارا قبول نکرد. هنگامی که پیامبر ناتان داستان را برای وی 

فرت نسبت به مردم عکس العمل انجام داد. مرد داستان تعریف نمود پادشاه داوود با خشم و ن

خود داوود بود. ناتان به داوود گفت: که تو آن مرد داخل داستان هستی! و این حرف او 

باعث باز شدن چشمان داوود نسبت به اعمال خود شد. عیسی مسیح میخواهد که ما این 

همه ی ما به  داوود فریب نخوریم.مساله را در مورد دادگاه آخرت بدانیم که در آخرت مانند 

کسی احتیاج داریم که دست ممانعت برسینه ی ما بگذارد و به ما بگوید: تو آن مرد داخل 

داستان هستی! در این صورت ما به کار های خود پی خواهیم برد و خود را گناه کار 

م. او میخواهد خواهیم دانست. شیطان تمام تالش خود را میکند که ما به اشتباه خود پی نبری



جلوگیری کند از این که ما در مقابل پای عیسی مسیح افتاده و از او طلب بخشش میکنیم. به 

همین دلیل او تمام سعی و تالش خود را به کار میبرد که چشمان ما بسته بماند و مارا همانند 

چیز رو به  پادشاه داوود جلوه دهد. او میخواهد که ما به خود و دیگران تلقین کنیم که همه

راه است و زندگی خوبی داریم. در روز قیامت عیسی مسیح خواستار شنیده نه گفتن ما به 

این فریب های شیطانی است. و عیسی مسیح کامال روشن به ما نشان میدهد که چگونه 

همگان از رای نهایی دادگاه آخرت شگفت زده خواهیم شد. هیچ کس به این مساله دقت 

آخرت تمامی مردم سمت چپ همانند تمامی مردم سمت راست شگفت  نکرده بود. در روز

زده خواهند شد چون نمیدانند که چرا و چگونه و به چه دلیل با مردمان عادی برخورد داشته 

اند. و عیسی مسیح به ما توضیح میدهد که چقدر عشق برای بعد ها مهم است و دادگاه 

همواره باید به فقرا کمک کند و در دنیا تکه  آخرت با توجه به آن تصمیم میگیرد. که انسان

نانی اهدا کرده باشد و این چیزی است که به نحوی همه ای ما آن را میدانیم.و چشمان ما 

باز شده اند برای عیسی مسیح کسی که به ما مسولیت داده است و ما میتوانیم خوده مسیح را 

عیسی مسیح التیام بخشیم. هر کسی میتواند  در این انسان ها ی فقیر  بیابیم و  آنها را هماننده

این سوال را از خود بپرسد که کمک در کجا ضروری است و کجا خیر و در این اطمینان 

انگیز کشف کنیم که محتاج هیچ وقت از ما  هست که ما همه میتوانیم آن را به طور شگفت

ما روی آن  خیلی دور نیست و حتی گاهی اوقات در درون خانواده خودمان  هم ولی

سرپوش میگذاریم .محتاج همین جا بیرون در خانه یا در همسایگی ماست و بودن این از 

قبل تصمیم گرفته شد است تصمیمی راجبه زندگی یا مرگ تصمیمی که آیا من چشمانم به 

مسیح باز میشوند یا خیر. ایمان به مسیح به طور یقین چشمان ما را در مقابل افراد ناتوان و 

و کودکان بی سرپرست و خیلی های دیگر باز خواهد کرد و کسی که به عیسی مسیح بیمار 

ایمان دارد به این افراد از صمیم قلب نزدیک میشود و کسی که چشم دل خود را به این 

افراد ببندد او این کار را با شخص عیسی مسیح انجام داده است شگفتی مسیحیت به این 

رقالعاده و ویژه ای از ما نخواسته که انجام دهیم بلکه  است که عیسی مسیح از ما کار خا

چیزهایی که او از ما خواسته خیلی راحت هستند مثل غذا دادن به گرسنگان عیادت از 

زندانیان و رسیدگی به غریبگان هست و از زمانی که ما مراسم عبادت خود را در کیلیسای 

وشه و کنار کلیسا در برنامه های ما لوکاس انجام میدهیم تمام این ها به صورت عکس در گ

هستند و کسانی که در بیرون هستند نمیتوانند هیچ چیز را رویت کنند که در آنجا به ما چه 

میگذرد و اگر آنهایی که در بیرون هستند این سوال را مطرح کنند که خدا کجاست ؟ ما 

که مسیح خود شخصا  میتوانیم این جواب را بدهیم که او جایی میماند شگفت آور این است

صدای آنها خواهد بود و در آنگاه عیسی مسیح ستمدیدگان را به سوی خود میخاند و به 

آنهایی که در سمت چپ او هستند میگوید از من دور شوید و در عذاب ابدی بمانید و این 

کلمات خدای ما عیسی مسیح  است که ما قدم خیر بعدی خود را برمیداریم و همانا که 



تمدیدگان تا ابد باقی میماند و حتی در دادگاه نهایی نیز این سکوت ترسناک هستند سکوت س

و ترسناک تر وحشتناک تر این خواهد بود که ما به آن توجهی نکنیم و انجاست که عدالت 

برای تک تک ما از لحظه ای اول اجرا شده و ما در بین آنهایی هستیم که در سمت چپ 

مین االن به کالم او گوش کنم متوجه میشوم در آن هنگام در کدام قرار گرفته اند و اگر من ه

سمت قرار دارم و اگر من به کالم عیسی مسیح گوش کنم،  آن کالم من را میرساند که 

خدای پدر قضاوت در دادگاه نهایی را در دستان عیسی مسیح داده است و دادگاه من تا 

هد جلوی من ایستاده است! و تنها امید من شواهد کافی نداشته باشم تشکیل نخواهد شد و شا

میتواند قاضی عیسی مسیح باشد و انجاست که من میبینم عیسی مسیح فقط در صندلی 

قضاوت نمینشیند بلکه به عیان شاهد من. بالفاصله بعد از این کلمات او راه خود را باز 

یرد و این مردن فقط کرده و به سوی کوه جلجتا رفته و در آن جا به طور بی رحمانه ای میم

یک دلیل دارد و آن به خاطر گناهان من است و آن زمان که من باید در جلوی صندلی 

قضاوت مسیح بایستم ،در آنگاه از طرف قاضی خوانده خواهم شد کسی که کشیش بوده و 

هست و من به اوامید خواهم داشت. اما این تنها در دادگاه  انجام نخواهد شد و از االن من 

زه پیدا کردن این کشیش و قاضی عیسی مسیح را دارم پس االن همه چیز میتواند خوب اجا

 و واضح باشد.

ستایش: یا عیسی مسیح چشمان من را بگشا تا اتفاق بعدی زندگیم را ببینم و کمکم کن که 

ببینم و بفهمم که قدم بعدی من در زنچقدر مهم وحیاتی است. مسیحا قلب من را بگشا که 

 کالم تو در راه درست زنگی قدم بر دارم و به سعادت برسم. آمین. بتوانم با
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