انتظار كشيدن
نوشته :اي .تي .اسكافيلد
مطالعه دقيق وضعيت و شرايط ايمانداري كه در انتظار بازگشت مسيح است همانگونه كه در قسممتااي
مختلف كالم خدا نشان مي دهد به سه بخش عمده تقسيم ميگردد  :چه گونه صبر مي كند ،قدم بر ممي
دارد و كار مي كند .درحاليكه قلباً به مسيح فكر مي كند؛ دستاا و پاهمايش كارهماي روزممره را ان مام
مي دهند .ولي با اين وجود ،هم قلب او و هم دست و پاهايش همه براي آمدن مسيح به نموعي مشملولند
و اين آثار وعالئم به هيچ وجه ارادي نيستند و بر عكس هر جا كه صحبت از آمدن خداوند مطرح بوده
است؛ اين خصوصيات مشاود بوده اند .در متي  52صبر و كار را ميبينيم؛ در لوقا  25مبناي صمبر را  ،در
تسالونيكيان و مكاشفه هر سه را و در اول قرنتيان  22كار و در اول يوحنا  3قمدم بمر داشمتن را مشماهده
مي كنيم.

انتظار  ،قدم برداشتن  ،و كار كردن
عيسي مسيح در كتاب مكاشفه سه بار ميفرمايد مراقب باشيد ؛ بنگريد ؛ من ؛ مطمعناً؛ بزودي باز ميگردم.
اول در مكاشفه  22:3؛ به طور آشكار ،در ارتباط با قدم برداشتن مسيحي سمخن بمه ميمان آممده اسمت.
دوم در مكاشفه  25 : 55در مورد اعمال ان ام شده و پمادا

آن در ايمن دنيما ،اشماره شمده اسمت .سموم

آنطوريكه در آيه  52بسيار مشاود است؛ صرفاً درباره با كسي اشاره شمده اسمت كمه از صمميم قلمب در
حال انتظار و نگاه كردن به مسيح است.
در اول تسالونيكيان جالب است كه به چكيده كل سه فصل نظري بيندازيم در فصمل اول ممي بينميم كمه
تسالونيكيان در انتظار بازگشت فرزند خدا از آسمان بودند .در فصل دوم پولس رسول از آممدن دوبماره
خداوند و پاداشي كه بابت كارهايش در ميان آنان از خداوند دريافت خواهد نممود؛ سمخن ممي گويمد.
در فصل سوم بازگشت دوباره عيسي مسيح همراه با مقدسينش ،در پيوند با قدم ناادن در راهي مقدس و
خداپسندانه نشان داده شده است.
با توجه به اين سه وجه تمايز در كتاب مقدس ،اجازه بدهيد وضعيت ايمانداري را كمه در انتظمار مسميح
بسر مي برد را مد نظر بگيريم.

اين قلب است كه انتظار مسيح را مي كشد
در فصل يكم اول تسالونيكيان متوجه يك موضوع خاص مي شويم كمه تممام آنامايي كمه صمادقانه بمه
دنبال مسيح بودند خيلي كم از چند و چون آمدن دوباره او آگاه بودنمد ،بمه هممين دليمل بماز گمويي در
مورد مكاشفه مخصوص ،موضوع اصلي فصل  4اين كتاب شد.ولي آنان منتظر پايان اين فصل نماندنمد،
بلكه خود به دنبال مسيح گشتند .بنابراين بمه مما بسميار سماده يماد داده ميشمود كمه انتظمار مسميح از روي
بصيرت و دانايي نيست ،بلكه امري قلبي است.خداوند به طور شگفت انگيز ،كالم خود را بمراي مما بماز
نموده است ،بنا بر اين امروزه هزاران نفر خيلي باتر از تسالونيكيان آن روز  ،در مورد آمدن مسيح آگماه
تر اند .ولي سئوال اصلي اين است چند نفر اكنون منتظر عيسي مسيح هستند؟
چگونه در انتظار بمانيم
حقيقت بسيار مام و عميقي وجود دارد مبني بر اينكه خداوند شرايط دقيق ما را و اينكه چه گونه منتظمر
بازگشت دوباره ا

باشيم؛ در جزئيات به ما ياد آوري نموده است .در فصمل جالمب لوقما  25،زمانيكمه

عيسي در حال آماده نمودن دلااي شاگردان به جات ترك كردنشمان بمود؛ بماز همم از بازگشمت خمود
سخن ميگويد .آنانكه منتظر او در شب تاريك و طوالني ميمانند و با جامه هاي كمر بسمته و آسمتينااي
باال زده مثل فانوسااي آراسته توصيف ميشوند ،همين ها هستند كه به انتظار خداوندشان ميماننمد .و بعمد
نوبت به آن وعده عظيم و متبارك خداونمد ميرسمد؛ بمه جامت آنماني كمه كمربندهايشمان را ميبسمتند و
آستيناا را باال ميزدند ،و در سر ميز شام آسماني ،خداوند خود

كمر بسته و آنان را خدمت مي نمايد.

و حال اين كمر بستن يعني قدم ناادن فرد مسيحي در اين دنيا كه بايمد بما دقمت از آلموده شمدن جاممه
هايش در محيط ناسالم جلوگيري نمايد .و اين شخص چون زائري است كه كمر

محكم بسته شده

و فانوس روشنش بيانگر اعمال و شاادتش به جات جالل مسيح است  .اميدواريم كه در صفحات آتمي
اهميت كار كردن و براي مسيح شاهد بودن را بيشتر متوجه شده و بدانيم آنچه كه بايد قلمب و فكرممان
را مشلول كند نشستن بر سر راهي است كه مسيح از آن خواهد آمد.
مانند آنانيكه منتظر مسيح مي مانند.
يك چيز درباره اين انتظار ،واضح و روشن است .اگر چه مطمعناً ما را همدايت بمه خودآزممايي و دقمت
زياد در قدم بر داشتن و عملكرد مان ميكند ولي انتظاري همراه بما لم ت و بمدون تمرس ميباشمد.زمانيكه
اطمينان خاطر از آن لحظه با شكوه مالقات خداوند در ذهن ما بوجود ميآيد؛ او قلبااي ما را براي لم ت
و شادي آماده ميكند .براي ان ام اين امر ،ما بايد يمك چيمزي از مسميح بمدانيم ،و آن معادلمه مامم ايمن

است كه ما چه قدر بخواهيم مسميح را بشناسميم نمه اينكمه فقمط آرزوي ديمدن او را داشمته باشميم .ايمن
موضوع به ما كمك ميكند كه قدمااي موئثرتري به سوي او بر داريم،و هرچمه قلمب مما از مسميح پرتمر
گردد،چيزهاي بيشتري در نور واقعي او براي ما مكشوف ميشوند .ما ديگر قادر خواهيم بود كه اصمل را
از فرع تميز دهيم  ،چشمان ما در تاريكياماي اطمراف ،بمه روشمني ميبيننمد،قلب مما بمراي مسميح آزادتمر
شده،زندگيااي ما بيشتر به او اختصاص مي يابند ،و ما با فداكاري بيشتر ،از دنياي اطراف گسسته تر ممي
شويم،در م موع همه با هم به انساناايي بدل مي شويم كه منتظر بازگشت خداوندشان هستند.
مسيحيان دنيا پرست نميتوانند به جهت مسيح صبر كنند
آنكه انتظار مسيح را ميكشد بايد دنياپرست نباشد .اگر ما ايمن جامان و چيزهمايي را كمه در آن هسمتند
دوست بداريم چطور ميتوانيم آرزوي آمدن كسي را بكنيم كه ميخواهد ما را براي هميشه از آن بيمرون
ببرد؟ اما اگر ياد گرفته ايم كه اين دنيا را دوست نداشته و از آن ترس و خوف بدل راه دهيم ،و ماهيمت
آن را فقط زرق و برق بدانيم ،و قدرتي شيطان را كه در پس آن قرار دارد تشخيص دهيم ،كه بما ع لمه
به سمت نابودي پيش مي تازد ،آرزوي تركش را خواهيم كرد،و مشتاقانه به مسيح خو

آممد خمواهيم

گفت اول،بخاطر خود او و بعد به خاطر بردنمان به خانه پدر آسماني.
هيچ وقت فرامو

نميكنم روزي كه با خمانمي مسمن در خانمه سمالمندان ديمدار داشمتم ،جائيكمه رفتمار

مناسبي بما او نميشمد ،وقتمي او را ديمدم دريمافتم كمه در اطماقي كوچمك و در زيرزمينمي تاريمك از او
نگاداري ميشود ،روي يك صندلي بزرگ دسته دار نشسته بود ،و كالهي بي لبمه بمر سمر گ اشمته بمود،
شنل بر تن  ،و دستكش و پوتين پوشيده  ،بي صبرانه منتظر من بمود .اگمر چمه ممن زودتمر از سماعت 25
نتوانستم به آن ا برسم ولي او از ساعت  2صبح كه بيدار شده بود لباس كامل پوشيده و ممدت  7سماعت
بر آن صندلي نشسته و مشتاقانه به انتظار ديدار من مانده بود.من نميتوانم نگاه پر از رضايت و ل ت او را
زمانيكه وارد اتاق شدم شرح دهم .ولي به گمانم اين همه شادي ،در ازاي آن احساس بي كمس بمودن و
درد تناايي بوده است .شايد اين تصويري ضعيف به نظر آيد؛ اما حقيقت اين است كه ما هم روز آمدن
مسيح همين گونه خواهيم بود.
همه چيز گوياي اين است كه آمدن مسيح نزديك شده است.بياوده خواهد بود كه سعي كنيم؛ سماعت
خاصي مع ين كنيم  ،در حاليكه خداوند ميفرمايد هيچ كمس آن را نميدانمد جمز پمدر ،بما ايمن وجمود بمه
طُرقااي مختلف به ما نشان داده است كه آمدنش قريب الوقوع اسمت .اول،پخمش حيمرت آور و سمري
كالم زنده خدا در سرتاسر كشورهاي مسيحي ،و گردآوري تمام آنانكه خوانده شده انمد.دوم،آن آواي

نيمه شب كه ميگويد ،؛ نگاه كنيد داماد آمده ،بيرون رفته و از او استقبال كنيد.؛كه اين در قمرن گ شمته
زياد شنيده نشده بود  ،ولي اكنون همه جا به گو

ميرسد ،و سوم از نشانه هاي زممان آخمر كمه در دوم

تيموتائوس و ساير متون آمده ،در تمام همه جا شنيده ميشود.اما به همر حمال خيلمي هما نيمز فكمر ميكننمد
ماداميكه آمدن مسيح در زمان حيات ما نباشد  ،انتظار كشيدن امري غيمر ضمروري اسمت .ايمن اشمتباهي
بزرگ و كاري بس خطا خواهد بود.
آنچه كه بايد ان ام دهيم،تا ما را به مسيح نزديكتر كند ،و تماثيري خالصمانه در مما اي ماد نمايمد ،و مما را
بيشتر از دنيا جدا كند؛نگاهي همراه با انتظار به عيسي مسيح است.بر عكس آن ملكه ،كه وقمت عبمور از
صف استقبال كنندگان فقط آناائي را مي ببيند كه به انتظار ايستاده اند ،مسيح هر " نظاره گري" را كه
قلبش در آن شب تاريك و طوالني با او بوده ،هم ديده و هم نام او را در دفتر حيات ثبت كرده اسمت؛
حتي يك نفر هم فرامو

نخواهد شد .و اگر شما صبورانه دنبال مسيح بگرديد ،در ميان آنماني خواهيمد

بود كه مسيح در شكوه و جاللش مشتقانه پاي جلو نااده؛ آناا را خدمت خواهد نممود .باشمد كمه او در
قدرت خويش با تك تك قلبااي ما صحبت كمرده و بسمياري از آنانيكمه در خمواب هسمتنند تبمديل بمه
نظاره گران ستايش و جالل او باشند.

