به نام پدر و پسر و روح القدس
انجیل خوانی امروز دو مطلب را دنبال می کند .نخست بطور مستقیم با داستانهایی که طی دو هفته گذشته شنیده ایم
دنبال می شود و دوم همان است که ما امروز پادشاهی مسیح را جشن می گیریم و این یکی از معدود قسمتهای انجیل
است که ازعیسی مسیح به عنوان پادشاه نام می برد و داستان ساقدوش عروس های ناکارامد و داستان قنطارها را
دنبال می کند .متن امروز کمی متفاوت است ،نه یک داستان یا مثل بلکه توصیفی است از آنچه که عیسی می گوید
واتفاق می افتد" .هنگامی که پسر انسان جالل می یابد و همه فرشتگان با او هستند" .این تصویری از "پایان" و از
"آخرین قضاوت" است .هفته آینده یکشنبه ظهور است  ،آغاز فصل ظهورو چهار هفته منتهی به کریسمس می باشد
اما طبق سنت کلیسا ،زمان سرگرمی و تفریح نیست بلکه زمانی برای مراقبه درباره ظهور عیسی مسیح (که گاهی
اوقات آن را آمدن دوم نیز می نامند) و "چهار چیز آخر"  ،مرگ  ،قضاوت  ،بهشت و جهنم است .می خواهم بدانم
که چگونه احساساتی همچون امید  ،عصبی شدن  ،سردرگمی و بدبینی به شما دست می دهد؟
تصویر مسیح پادشاه که بر روی ابرها می آید ،گوسفندان و بزها را تقسیم می کند ،یک تصویر قدرتمند است ،علی
رغم اینکه یک تصویر خوب از یک چوپان متواضع است .این یک بخشی از انجیل مقدس نیست  ،اما تصویری
است که ما را فروتن می کند  ،ما را به یاد قدرت مسیح می اندازد ، .یک قدرت در قضاوت کار می کند .عیسی به
عنوان پادشاهی دارای مقامی است که بیش از همه پادشاهان و پادشاهی های جهان است .او کسی است که در
خوانش اول به ما گفت:
باالتر از همه حاکمیت و اقتدار و قدرت و سلطه هاست ،و باالتر از هر نامی که نامگذاری شده است  ،نه تنها در
این عصر بلکه همچنین در عصر آینده.
نکته عجیب در موقع خواندن انجیل این است ،که نه تنها ما را به یاد قدرت و اقتدار مسیح که باالتر ومتعالی تر از
هر چیز است ،می اندازد بلکه ما مسیح دیگری را نیز پیدا می کنیم.
یک تصویر کامال متفاوت  ،یک مسیح نیازمند پنهان.
مهمانان با لباس مبدل ،مهمانان پادشاهی یا خدا اغلب در داستان ها و افسانه های عامیانه در سراسر جهان آورده
شده است .چگونه از آنها استقبال می شود؟ دوست دارم بدانم که آیا چنین داستانی به زبان فارسی وجود دارد یا
خیر .درکتاب مقدس نیز ما از مهمانان آسمانی در خانه های زمینی  ،ابراهیم و سارا و بعدا لوط خواندیم ،واینکه
چگونه دوباره مورد استقبال گرم قرار گرفتند .که به زبان انگلیسی گفته می شود "از مهمان نوازی فرشتگان غافلند"
نقل قول مستقیم از نامه به عبرانیان:
‘بگذارید عشق برادرانه ادامه یابد .از مهمان نوازی نسبت به غریبه ها غافل نشوید چرا که با این کار ،بعضی
ندانسته از فرشتگان پذیرایی کردند .عبرانیان 2 :31
انجیل امروز فقط در مورد غافل نشدن از مهمان نوازی فرشتگان نیست بلکه خوشامدگویی به خود مسیح است.
پادشاه به نیکوکاران در دست راست خود می گوید:
" گرسنه بودم به من خوراک دادید ،تشنه ب ودم به من آب دادید ،غریب بودم به من جا دادید ،عریان بودم مرا
پوشاندید ،مریض بودم عیادتم کردید ،در زندان بودم به دیدارم آمدید ".این چگونه می تواند باشد؟ مسیح پادشاه چه
ارتباطی با نیازمندان دارد؟ صالحان می پرسند.
"سرور ما ،کی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم ،یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم؟ کی تو را غریب دیدیم و
به تو جا دادیم ویا عریان ،و تو را پوشانیدیم؟ کی تو را مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم؟" و پادشاه به
آنها جواب خواهد داد " ،آمین ،به شما می گویم ،آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید ،در واقع برای
من کردید".
این مسیح پنهان  ،مسیح گمنام ،مسیح در همه انسانها درهرمرد یا زن فقیری است .گرسنه ،بی خانمان ،زندانی،
بیمار ،مسیح نیازمند .و این مسیح برای کسانی که کمک کرده اند پنهان بود ،حتی بیشتر برای کسانی که نتوانستند
کمک کنند پنهان است.
"آمین به شما می گویم ،آنچه برای یکی از این کوچکترین ها نکردید در واقع برای من نکردید".

روشن است که این موضوع در مورد پایان جهان نیست  ،بلکه در مورد اینجا وهم اکنون است .اگر ما خود را
پرستش کننده مسیح پادشاه می دانیم و امیدواریم هنگام مالقات با خدا او را مالقات می کنیم  ،باید خدمتگزار مسیح
پنهان باشیم .ما باید دقت کنیم تا ببینیم کجا می توانیم او را پیدا کنیم و چگونه می توانیم کمک کنیم.
بگذارید عشق متقابل ادامه داشته باشد .از مهمان نوازی غریبه ها غافل نشوید :این پیام درعبرانیان در دو کلمه
یونانی " "philadelpiaو " "philozeniaخالصه می شود.
فیالدلفیا  -عشق برادرانه  ،بگذار او باقی بماند او می گوید .به نزدیکان  ،خانواده  ،خانواده کلیسا  ،دوستان خود
عشق بورزید  ،اما اجازه ندهید که در اینجا متوقف شود  ،قدم بعدی را نیز بروید .فیلوزنیا را فراموش نکنید که
گاهی اوقات مهمان نوازی معنا شده است  ،معنای واقعی آن عشق به غریبه یا افراد خارجی است  ،دقیقا برعکس
کلمه ای است بیگانه ستیزی است که همان ترس از بی اعتمادی یا نفرت از غریبه ها یا خارجی هاست.
نیازی نیست که برای مالقات مسیح منتظر آخرین روز باشیم ،امروز می توانیم بیرون برویم و او را در یک
دوست و غریبه مالقات کنیم.
و ما فیض و بینش انجام چنین کاری را پیدا می کنیم.
آمین

