انتظار
یعقوب ابب  ۵آایت  ۷و ۸
پس ای برادران ،ات آمدن خداوند صرب پیشه
کنید .بنگرید چگونه دهقان انتظار میکشد ات
زمنی حمصول پرارزش خود را بهابر آورد؛ چگونه
صرب میکند ات ابراهنای پایزیی و هباری بر زمنی
ببارد .پس شام نزی صبور ابش ید و ْدل
مدن خداوند ما نزدیک است!
قویدارید ،زیرا آ ِ
ما انساهنا مهواره ابید صرب داش ته ابش می و در
این سو ااتق های صربه متعدد و به خصویص
وجود دارند که میتوانند به ما مکک کنند و اغلب
این ااتق ها به طوری هستند که اب صرب کردن در آهنا ما انساهنا صرب و شکیبایی و جشاعت خود را از دست منیدهمی و حیت اب مهدیگر
درگری نزی منیشومی .اما یک صرب کردن هست که خییل فوریت بیشرتی از صرب کردن در یک مطب دکرت ای در اداره است .دراجنام من
این تصویر را در جلوی خود دارم که بعد از شکس ته شدن کش یت تعداد انگشت شامری از مردم در درای هستند و بعیض ها از یکی
دو تته چوپ به مه وصل شده برای رفع چاره موقت خود اس تفاده میکنند و بقیه از قطعات بزرگرت میتوانند هبره بربند و مهه ای آهنا در
آن واحد یک هدف دارند و آن این است که کش یت جنات یک و کجا میآید؟ بعیض از آهنا که در درای به این سو و آن سو کش یده
میشوند دیگر جشاعت به خرج نداده و تسلمی میشوند و دیگر منتظر منامینند و در اعامق درای غرق شده و دیگر هیچ ابزگش یت ندارند.
آهنایی که در در درای گرفتار شده اند میدانند که انتظارشان در این آب رسد خییل به درازا منیکشد و انیج ابید بیاید وگرنه از بنی
مریوند.
برادران عزیز اگر انمه ای یعقوب امروز ما را به صرب و شکیبایی تشویق میکند میداند که این زندگی ات ابد به این شلک جلو منریود و
مهه ای ما از کش یت شکس ته رجن میربمی و مهه منتظر کش یت جنات هستمی پس گاهی اوقات تهنا جتربه تلخ زندگی است که به ما نشان
میدهد که ما در حال از دست رفنت هستمی و به جنات نیاز دارمی
برای کیس خرب میآید که عزیزی چشم از هجان فرو بست و در این هنگام است که امید و دیدگاه به آیند از بنی مریود و این چزیهای
خمریب است که در زندگی روی میدهد و ما را گرفتار میکند پس ما ابید بدانمی که زندگی منیتواند مهیشه به این شلک جلو برود  .برای
بقیه این یک واقعیت است که آدم میتواند اکر خود و ای کشور و خانواده ای خود را از دست بدهد و در یک آن او در یک کشور
غریب است و منیداند که چگونه پیش برود و اگر در مهنی هنگام در این کشور غریب انمه ای درایفت کند که قید شده است که اون
منیتواند در آن کشور مباند و تهنا خشت امید نزی از بنی رفته است اجناست که او به کش یت جنات احتیاج دارد  .در ادامه ممکن است
که گاهی اوقات ان امیدی در حمل اکر وجود داش ته ابشد گاهی اوقات انامیدی در عشق و ای در میان مردم و ای حیت ان امیدی در خود
انسان و به هر حنوی ما ابید جتربه تلخ را داش ته ابش می و چزیی که الان هست منیتواند مهیشه ابشد و اینگونه ما به یک کش یت جنات
نیازمندمی  .سوال اینجاست که چگونه این میتواند پیش بیاید که انساهنا به یک کش یت جنات امید ی نداش ته ابش ند بلکه به چزیی اکمال
دیگری دل ببندند .چگونه آن افراد که خباطره کش یت شکس ته در آب گرفتار شده اند متام امید خود را به آن چند تکه چوب روی آب

ببندند به جای آنکه به کش یت جنات فکر کنند بهل حیت زماین که کش یت جنات آهنا را از اعامق درای جنات خواهد داد آهنا ترجیح میدهند
اب تته ای خود در آب رسد مبانند ات در گرامی کش یت ! ابورکردین اما واقعی! اینجا چزیی به انم ش یطان وجود دارد کیس که خوب برای
پدر ما نش ناخته شده است و مهیشه و مهواره در حال فریب دادن ما هست و این چننی است که ما انساهنا متام امید خود را به
چزیهای واهی میدهمی و در رشایط خست و اضطراری صدای امید اکذب بلندتر به گوش مریسد و این صداها شام را به دادن پول
بیشرت و ای یک اکر مقطعی که مثل مسکن معل میکند دعوت میکنند و این تهنا به پهنان کردن درد خدمت میکند ویل مشلک از بنی
نرفته است و دوابره بدتر از این خواهد آمد و این مثل یک الکهربداری است که ما ابید به طور جدی ازش دوری کنمی اگر ما به
یک چزی متام امید خود را میبندمی پس ابید بتوانمی به اون حداقل اطمینان را داش ته ابش می .هامننده این حاکیت کواته که در یک زوج پری
در یک خیاابن شلوغ در حال حرکت دچار مشلک شده اند و پری مرد کور اب هر دو دست به شانه های مهرسش چسبیده است و
آنگاه اب آمد و شد مجعیت بیشرت پری زن از شوهرش میخاهد که یک تری برق را اب دس تان خود بگرید و به آن تکیه کند و سپس پری
مرد در آجنا ایس تاد و دو دس یت به آن تری چراغ برق چسبید مثل چزیی که زندگی اش به او وابس ته است و آن مردمی که این حصنه را
دیدند شگفت زده شدند و حیت بعیض از آهنا به او اب متسخر خندیدند .چزیی که هیچ کدام از آهنا منیدانستند هامن چزیی بود که آن پری
مرد به طور قاطع به آن اطمینان و امیان داشت که مهرس خود بر خواهد گشت و مهرسش به او دقیقا گفته بود که به این تری چراغ
تکیه زند واین مرد از جتربه آموخته بود که مهرسش قابل اطمینان است و او خواهد آمد و او را اب خود خواهد برد و چننی چزیی برای
ما مس یحیان نزی صدق میکند که خداوند ما عییس مس یح به ما قول داده است که بر خواهد گشت و این یک امید وایح ای
الکهربداری نیست و عییس مس یح به ما یک ابر دیگر اثبت خواهد کرد که چقدر قابل اطمینان هست و یعقوب نزی ما را به اطمینان
عییس مس یح سوق میدهد .مس یح برای آن کساین آمده است که احتیاج به جنات دارند ،در این اکر او تصص دارد و هیچی وقت به
ما تسیل بیخود منیدهد بلکه او به خاطره مغ و اندوه ما آمده که آهنا را از ما به در کند و اینگونه است که ما عییس مس یح را از طریق
فرقه ای ایفانگلیچ ش ناختمی چراکه او مس تقمی به جایی تنظمی کرده که مردم بیشرتین درد و رجن را میکش ند .زندگی او مس تقمی به مرگ بر
روی صلیب کش یده شد و در متام هجات در غرق شدن کش یت ما سهمی است و حیت در اعامق درای هست ات از گناهان ما مک کند و او
در اجناست و خداوند او را از آجنا برای ما مطرح کرد و از آجنا او به ما نشان داد که مرگ و قرب ما یک مرز دارد مهچننی رجن و عذایب
که ما در امروز دارمی و در روی آن یک اترخی انقضا وجود دارد که عییس مس یح اب صلیب خود آن را امضا زده است که ما زنده
خواهمی ماند.
یعقوب ما را تشویق میکند که این هامن خداوند عییس ایست که در راه است و این را عییس مس یح به تهنایی و بدونه دخالت ما اجنام
میدهد و ما فقط ابید منتظر او مبانمی و و بر آن اتکید داش ته ابش می که ترسیع در آمدن عییس مس یح به ارمغان خواهد داشت.
وقیت که یک تروریست خود را به مهراه بقیه منفجر میکند به این تصور است که برای خود و دیگران یک روز قیامت رمق زده و به
رفتنه به آن روز جمبور کرده است در این مورد یعقوب دراینجا به ما نشان میدهد که ما هیچ وقت منیتوانمی در روز خداوند دخل و
ترصف داش ته ابش می  .هنگامی که کشاورز بزری را میاکرد .اکر دیگری جز انتظار منامیند .کشاورز به خویب میداند که ابران و انرژی
هنفته در بزر ابعث رشد بزر خواهد شد .اگر او طاقت انتظار را نداش ته ابشد جمبور است که هرروز زمنی را خشم زده و ببیند که
بزرها ات چه اندازه رشد کرده اند .اگر او این اکر را اجنام دهد ابعث از بنی رفنت بزر های ارزمشند خواهد شد .بنابراین او حمکوم به
انتظار کش یدن است .ما مس یحیان هامنند همامانین که در سالن انتظار پزشک اب تلفن های هومشند و روزانمه های ارزان نیستمی .درحال
حارض انتظار ما توسط خداوند اتینی شده است .یعقوب میفرماید قلب هااتن را تقویت کنید .تهنا در صوریت قلب هامان تقویت خواهند

شد که آهنا را اب مسایل مس یحی پر کنمی .هنگامی که ما خود را اب متامی مشالکت دنیوی رسگرم کنمی به طور لک هدمفان که انتظار
کش یدن برای عییس مس یح است را فراموش خواهمی کرد .عییس مس یح نزی به ما فرموده اند که قلب هامیان را تقویت کنمی .و در واقع ما
میتوانمی اب مکک روح القدس و عییس مس یح قلب هامان را تقویت سازمی .و هرزمان که ما الکم عییس مس یح را میش نومی و خون و
بدن وی را درایفت میامنیمی او از پادشاهی خود بر قلب مان وارد شده و قلامبن را برای آمدنش تقویت خواهد کرد .شاید هنگامی که ما
اینگونه اعامل را اجنام میدهمی افرادی پیش خود ما را امحق فرض کنند .اما خندیدن و امحق فرض کردن آانن نباید مارا از اجنام اعامملان
ابز بدارد .آانن منیتوانند ابعث آزار ما گردند زیرا عییس مس یح پشت به پشت ما ایس تاده است و ما را اب مژده آمدنش اس توار تر
میسازد .و او به زودی می آید .آمنی.
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