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در انتظار ظهور مسیح در آخر زمان

دوستان گرامی  ،میدانیم که پیروان ادیان توحیدی و
ابراهیمی در انتظار منجی آخر زمان بسر می برند .ما
مسیحیان نیز ایمان عمیق داریم به اینکه منجی و خداوند
ما عیسی مسیح در آخر زمان با جالل و شکوه ظهور
خواهد نمود و به همه کسانیکه به او ایمان آوردند فیض
زندگی جاودان و سعادت ابدی را عطا خواهد نمود .ایمان
به ظهور مسیح در روز آخر یکی از اصول اساسی اعتقادی
ما مسیحیان را تشکیل میدهد که در اعتقاد نامه کلیسا از
قرون اولیه ثبت گردیده و هر یکشنبه در حین برگزاری
مراسم راز قربانی مقدس آنرا بدین صورت اعالم میکنیم :
"ایمان داریم به اینکه عیسی مسیح مرد و روز سوم
رستاخیز نمود و برای داوری زندگان و مردگان در روز
آخر باز خواهد گشت" (اعتقاد نامه نیقیه) .در ضمن ،
مسیحیان اولیه جهت اظهار امید خود را به آمدن مجدد
مسیح اینطور دعا می کردند " :مارانا تا یعنی  ،ای خداوند
ما  ،بیا" (رساله اول به قرنتیان باب  16آیه  .)22ناگفته
نماند  ،پایه و اساس ایمان و امید ما مسیحیان به ظهور
قریب الوقوع خداوند ما عیسی مسیح کالم او طبق انجیل
مقدس می باشد .ایشان فرمودند" :پسر انسان (عیسی
مسیح) با جالل پدر خود همراه با فرشتگان میاید و به هر
کس بر طبق اعمالش پاداش میدهد" (انجیل متی باب
 16آیه .)27
پولس رسول  ،خطاب به مسیحیان شهر تسالونیک
می گوید " :در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای
رئیس فرشتگان و بانگ شیپور خداوند شنیده می شود ،
خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانیکه

در ایمان به مسیح مرده اند  ،خواهند برخاست و سپس
آن کسانیکه از میان ما زنده می ماند همراه با آنها در ابرها
باال برده خواهند شد تا در فضا با خداوند مالقات نمایند و
به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود" (رساله
اول به تسالونیکیان باب  4آیه .)17-16
ایمان داشتن به ظهور مسیح در آخر زمان شامل چند پیام
امید بخش می باشد .اول اینکه مرگ جسمانی پایان
زندگی و آخرین رویدادیکه با آن مواجه خواهیم بود نمی
باشد .ثانیاً  ،اطمینان کامل داریم  ،طبق قول خداوند ما
عیسی مسیح  ،پس از مرگ رستاخیز خواهیم نمود و به
هدف باال و نهائی زندگی  ،که همان همیشه با خدا بودن
است  ،خواهیم رسید .عیسی فرمود " :یقین بدانید کسیکه
به من ایمان بیاورد حیات جاودان دارد" (انجیل یوحنا
باب  6آیه  .)47همچنین ایمان و امید ما به ظهور پر
جالل مسیح در پایان زمان باید ما را از دلبستگی بیش از
حد به دنیای کنونی و تجمالت فریبنده آن دور نگهدارد.
پولس رسول  ،جهت آماده شدن برای بازگشت مسیح این
تذکر را به ما میدهد " :ای برادران شما در تاریکی نیستید
که آن روز (روز آمدن مسیح) شما را مانند دزد غافلگیر
کند  ،زیرا همه شما فرزندان روشنائی هستید .ما به شب و
تاریکی تعلق نداریم  .پس ما نباید مانند دیگران در خواب
باشیم بلکه باید بیدار و هوشیار باشیم  .زیرا خدا ما را

برگزید تا بوسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم"

برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر میامد .از

(رساله اول به تسالونیکیان باب  5آیه .)9-4

تخت صدای بلند شنیدم که می گفت  :اکنون خانه خدا

دوستان عزیز  :اگر چه از ساعت و روز ظهور پر جالل

در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و

خداوند ما عیسی مسیح اطالع دقیقی را نداریم  ،لیکن

آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود .او هر اشکی را از

اتفاقات و رویدادهائیکه شاهد آن هستیم به ما اعالم

چشمان آنها پاک خواهد کرد .دیگر از مرگ و غم و گریه و

میدارند که آن روز و آن ساعت نزدیک است  .امروز

درد و رنج خبری نخواهد بود  ،زیرا چیزهای کهنه در

متأسفانه  ،شاهد جنگها  ،اعمال خشونت آمیز و تروریستی

گذشته است" (مکاشفه باب  21ایه  .)4-1هم صدا با

هستیم که باعث مرگ و آواره کردن بسیاری از همنوعان

نویسنده کتاب مکاشفه و در اتحاد با همه ایماندارانی که

خود می باشد  ،همچنین شاهد قحطیها  ،زمین لرزه ها ،

در انتظار ظهور مسیح بسر می برند دعا بخوانیم و بگوئیم :

طوفانها و سیل آبها که جزو عالئم نزدیک شدن پایان

"آمین  ،بیا ای عیسی  ،ای خداوند  ،فیض عیسی خداوند

زمان حال است و ما را به بیداری و آماده شدن جهت

با همه ما باد آمین" (مکاشفه باب  22ایه .)21-20

مالقات با سرور و منجی ما عیسی مسیح دعوت می
نمایند  ،بیداری که ثمره عمل روح القدس در قلب ماست
و ما را از خواب غفلت و ماندن در گناه در امان نگه
میدارد .پولس رسول درباره بیدار ماندن می فرماید " :ای
تو که خوابیده ای بیدار شده از مردگان  ،برخیز تا مسیح
بر تو بدرخشد" (رساله به افسسیان باب  5آیه .)14
موضوع ظهور مسیح در آخر زمان یکی از موضوعات مهم
و اصلی کتاب مقدس ما مسیحیان بشمار میرود  ،و
پیامش عبارت است از اینکه دنیای کنونی دارای آغازی
است و همچنین پایانی برای آن خواهد بود .بنابراین  ،باید
خودمان را با اعمال نیک و رفتار زیبا آراسته کنیم و
همانند یک عروس که در انتظار آمدن دامادش می باشد
منتظر مسیح موعود که بزودی میاید باشیم  .کتاب
مکاشفه که آخرین بخش کتاب مقدس ما را تشکیل
میدهد و توسط یوحنای رسول نگارش شده است  ،به یک
شیوه تمثیلی و نمادی اتفاق ظهور شکوهمند مسیح را
اینطور توصیف می نماید " :آنگاه آسمانی تازه و زمینی
تازه دیدم  .زیرا آن آسمان و زمین نخستین ناپدید شدند
و دیگر دریائی وجود نداشت  .شهر مقدس یعنی اورشلیم
تازه را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروس که

خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

دعا کردن به چه درد می خورد؟!
هزاران سال است که انسانها دعا می کنند .ننهدا سد ی
می کنن .تا با خ.ا مالقات کنن :.گاهی با کلمات  ،گاهی
با سکوت  ،گاهی هم با حرکات و یا تق.یم قربانیها با او
حرف می زنند .و منظردر یدو بدوا مدی مانند .امدا
به راسظی دعا به چه درد می خورد؟!
در دنیا مردان و زنان بسیاری هنوز دعا می کنن :.از خد.ا
تشکر می کنن ، .درخواسظی را ابراز می کنن .و یا کمکی
از او می خوانن .و گاهی هم دردشدان را بدا او در میدان
می گذارن.
مثالً در شهری به نام مالی در نفریقا  ،برای یدادنوری
از نیاکانشان و ایجاد ارتباط با ایشدان  ،مراسدمی برگدزار
می کنن .که طی نن با ماسکهای مظفداوت رقهدهایی را
ابرا می کنن .مردمان ننجا به خد.ایان بسدیاری اعظقداد
دارن .و به انحاء مخظلف س ی می کنن .بدا ایدخ خد.ایان
ارتباط برقرار کنن.
پیروان مسلو هن.و برای ایجاد ایخ ارتبداط  ،خدود را
در یکی از پنج رودخانه ای کده از نردر ایشدان مقد.
است  ،تطهیر می کنن .و برای خ.ایان خود که هر یدو
را مرهری از «روح عالم» مدی دانند ، .گد ، ،ن و یدا
خوراکی تق.یم می کنن.
بودایان ت مق و تأم ،را بده کدار مدی گیرند .و سد ی
می کنن .با پیروی از ت الیم بودا به «بی.اری» برسن.
ایمان.اران یهود در مقاب ،دیوار ن.به در شهر اورشلیم بده
دعا می پردازن .و م ظق.ن .که هر لحرده ای از زند.گی ،
موق یظی است برای ایجاد ارتباط با خ.ای حدی ایشدان
در کنایس نیز ابظماع می کنن .تا بدا هدم کدالم خد.ا را
بخوانن .و بر نن ت مق کنن.
مسلمانان در مساب .بمع می شون .تا با هم عرمت خ.ا
را اعالم کنن .ایشان روزانه تا پدنج بدار رو بده مکده بدا
حرکاتی دقیق نماز می خوانن.

مسددددددیحیان
کاتولیدو  ،هددر
یو به تنهدایی
و یددا همددرا بددا
دیگددران  ،بدده
دعا می نشینن.
دعای خود را با
ص.ای بلن .و یا در سکوت ابراز می کنند .نندان در ندام
عیسی مسیح  ،پ.ر نسمانی را ن.ا می کنن .هنگامی کده
در کلیسا بمع می شون ، .برای قرائت و ت مق کالم خ.ا
و سپس دریافت قربانی مق .می باش.
مسیحیان ارت.کس  ،عادت دارن .که در مقاب ،شمایلهای
مق .به دعا بپردازن .و مسیحیان پروتسظان خ.اوند .را
می سراین .و تنها سرچشمه دعا را کالم خ.ا می دانن.
خالصه همه انسانها  ،خ.ا را به یو شک ،نمی بویند، .
بلکه راههای مظفاوتی وبود دارن .همانطور که می دانی.
ب ضی هنوز هم به خ.ایان مخظلفی اعظقاد دارن .ب ضدی
هم مانن .یهودیان  ،مسیحیان و مسلمانان به یدو خد.ا
ایمان دارن.
 ...و اما با دعا كردن چه چيز عوض مي شود؟
چطور مي توان فهميد كه خدا مرا مي شنود؟

در کظا مق .از زبان مزمور نویس چنیخ می خدوانیم:
خ.ایا چرا مرا ترک کرد ای؟ و یدا  :مدخ بده سدوی تدو
فریاد بر میآورم و تو مرا بوا نمی دهی!
بارها انسانها در مقاب ،خ.ا قرار گرفظه اند .بد.ون اینکده
مطمئخ باشن .که ص.ای ایشان را می شنود شدای .ایدخ
درست باش .که حضور خ.ا را نمی توان لمس کرد  ،امدا
ایخ حضور خ.است که به شخص ایمدان دار قدوت دعدا
کردن و لذت بردن از نن را می ده .حضور خ.ا  ،صد.ا
ن.ارد  ،اما شدخص مدی تواند .نن را در اعمدال محبدت

تجربه کن ، .به شرط ننکه در پی دریدافظخ ایدخ حضدور
باش.
ایخ درست است که رندج و بد.بخظی زیدادی در بهدان
هست  ،اما بای .ب.انیم و ایمان داشظه باشیم که خ.ا ب.ی
را نیآفری .بلکه ب.ی نظیجه گنا بشدر اسدت د در ندمخ
خ.ا مث ،یو بادوگر عم ،نمی کن.
خدا چگونه عمل مي كند؟

بنا به اعظقاد ما مسیحیان  ،ق.رت خ.ا ما را در همه حال
حظی در زمان رنج همراهی می کند .تدا مدا انسدانها را
درست زیسظخ و رفظار نمودن را دریابیم و به ایخ ترتید
در خ.اون .رش .کنیم

حکایت است که در می.ان شهر شخص حکیمی به همه
سئواالت مردم در نهایت فهم پاسد مدی گفدت ناگدا
چوپانی پرند .کدوچکی را در مشدت خدود گرفدت و بدا
ص.ای بلن .فریاد کرد :ای حکیم  ،بگو که پرند .کده در
مشت مخ است زن .است یدا مدرد ؟ اگدر نن حکدیم
می گفت که زن .است  ،پرن .را با فشاری می کشدت ،
و اگر می گفت مرد است  ،مشت را می گشود و پرند.
می رفت پس حکیم گفدت  :پرند .ای کده در مشدت
داری  ،همانطور است که تو می خواهی!
اگر نن را مدرد مدی خدواهی مدرد اسدت و اگدر زند.
می خواهی  ،زن .است

خدا چيزها و یا وقایع را تغيير شکل نمي دهد ،
بلکه او  ،هر یك از ما را دگرگون مي سازد  ،در

دوست عزیز  ،تو هستي آنچه خود برگزیدي

صورتي كه حضور او را بپذیریم  ،به او اطمينان

كه باشي و خدا براي تو همان است كه تو

كنيم و به نداي او پاسخ مثبت دهيم.

اجازه داده اي كه باشد.

اگه حاال نه  ،پس کی؟ ...
اگر من نه  ،پس کی؟
يك ميمون از روی درخت نارگيل  ،نارگيلی کند و به طرف شخصی که از زير درخت رد می شد
پرتاب کرد.
او نيز نارگيل را برداشت و شير آن را نوشيد ،
نارگيل را خورد و از پوستش يك کاسه برای خودش درست کرد.
زندگی هم دائماً مسائل را به سوی ما پرتاب خواهد کرد ...
اما هر مسئله ای موقعيتی است برای پيشرفت کردن ؛
هر مشکلی راه حلی دارد ،
پس  ،قبل از اينکه خود را مغلوب بدانيم ،
به دنبال اين راه حل باشيم .

پیام نوجوان ...

آیا من برای خدا مهم هستم ؟

بچه ها  ،این سئوال را یکي از دوستان شما كه  11ساله است از ما كرد .اگر ما از شما بپرسيم كه
فکر مي كني براي خدا مهم هستي  ،تو چه جوابي مي دهي؟
اگر در درس آموزش دیني شركت كرده باشي  ،مطمئن هستيم كه جواب تو این چنين خواهد بود:
بله  ،خدا مرا خيلي هم دوست دارد.
پدر و مادر تو به تو زندگي دادند و مي خواهند كه تو خوشبخت بشوي .عيسي به ما آموخـت كـه
همه ما فرزندان خدا هستيم .
عيسي خواست كه ما خدا را پدر آسماني بخوانيم  .ما باید بدانيم كه یك خانواده بزرگي را با همه
انسانهاي دیگر تشکيل مي دهيم  .خدا همه ما را در قلب خود جا مي دهد .او مثل هر پدر و مادري،
تك تك فرزندانش را دوست مي دارد :براي او فرق نمي كند كه بزرگ و كوچك باشند  ،یا بيمار و
سالم  ،یا عاقل و شلوغ!
خدا همه ما را دوست مي دارد .او پ سرش  ،عيسي مسيح را فرستاد تا به ما ثابت كند كـه چدـدر
دوستمان دارد .در كتاب مزامير هم چنين آمده است  :خدایا  ،پنهان ترین فکر و خواسته ام را كه
من از آن خبر ندارم  ،تو مي شناسي  .و عيسي به ما مي گوید كه پدر آسماني مـا مـي دانـد كـه
هریك از ما به چه چيز احتياج داریم .
حاال  ،دوستان عزیز  ،متوجه هستيد كه چددر براي خدا مهم مي باشيد .هریك از ما براي او بسيار
عزیز و تك است .

علم و ایمان در کنار هم ...

اسا و اعظقاد یو دانشمن .بر م.ارک و اسدناد کشدف
ش .است  ،حال ننکه یو ایمان.ار هیچ م.رکی دال بدر
وبود خ.ا نمی توان .ارائده دهد .نیدا در ایدخ صدورت
می توان هم یو عالم بود و هم یو ایمان.ار؟
نقای ژاک نرنول ، .یو کشیش و منجم است  ،بدا او در
ایخ بار صحبت می کنیم
خبرنگار :شما چرا كشيش شده اید؟

ژاک نرنول« :.سئوال» همیشه محرک کافی بدرای مدخ
در تحقیقاتم بود است  ،و باید .بگدویم کده خد.ا بدرای
انسان اولدیخ و بزرگظدریخ «سدئوال» اسدت از بدوانیم
می دانسظم که هرگز ننق.ر عمر نخواهم کدرد تدا بظدوانم
بوا همه سئوالهایم را بیابم وبود خ.ا همیشه بدرایم
یو سئوال بود و رفظه رفظه با نزدیکظر ش.ن به بدوا ،
دلی ،کشیش ش.نم فراهم ش.
خبرنگار :چرا شما علم را دوست دارید؟

ژاک نرنول :.علم هم منبع سئواالت است هدر محققدی
در مقاب ،سئواالتی قدرار مدی گیدرد و از همدان لحرده
تحقیقات او نغاز می گردن ، .و تدا بده کشدفیاتی دسدت
نیاب .نرام نمدی گیدرد البظده اشدظباهات زیدادی هدم رخ
می ده ، .اما همیشه اشدظبا یدو مدانع نیسدت  ،بلکده
گاهی تب.ی ،به را ح ،می شود در هر حدال همده مدا
می دانیم که هرگز انسان به همه چیز پی نخواه .برد
خبرنگار :شما بـه عنـوان یـك عـالم و مآدـ آیـا
مي خواهيد دالیل و مداركي عينـي دال بـر حضـور و
وجود خدا داشته باشيد؟

ژاک نرنول :.خیر  ،نبای .همه چیز را با هدم قداطی کدرد!
علم و ایمان به سدئواالت واحد.ی بدوا نمدی دهند.
دانشمن.ان س ی دارن .دریابن .که بهان مادی چگونه در
کار اسدت د و در ایدخ بدار بده مشداه.ات و نزمایشدات
می پردازن.

در حالی که بسظجوی خ.ا وابسظه به خود حیات اسدت
اگر می خواهیم به خ.ا نزدیکظر شویم  ،بای .انسدان و در
وهله اول خودمان را عمیق تر بشناسیم بنابرایخ در ایخ
مورد هر انسانی یو محقق محسو مدی شدود و قدادر
است به بوابهای بس عمیقی دربار خ.ا دست یاب.
خبرنگار :پس در حديدت انسان هيچ وقت نمي تواند
درباره وجود خدا مداركي ارائـه دهـد .ایـن درسـت
است؟

ژاک نرنولدد :.ایددخ درسددت نیسددت کدده یددو دانشددمن.
نن طوری که دربار «ماد » به تحقیقدات مدی پدردازد ،
دست به تحقیق دربار وبود خ.ا بزن .همدانطوری کده
اگر یو دانشمن .سظار شنا بگوی .که خ.ا وبود ن.ارد
چون مخ او را از پس تلسکوپ خود نمی بیدنم  ،حرفدی
است خالی از ارزش و اصالً خن .دار به طور کلی مثد،
همه انسانهای دیگر در میان دانشمن.ان هم  ،ایمدان دار
و غیر ایمان دار وبود دارد خالصده اینکده اطالعدات و
نگاهی و علم یو دانشمن .همیشه راهنمای او به سدوی
خ.ا نیسظن .علدم خیلدی کمظدر از نن اسدت کده چندیخ
ادعایی بکن.
خبرنگار :پس مي توان هم به علم اعتداد داشت و در
عين حال یك ایماندار بود.

ژاک نرنول :.البظه! برای شناخظخ خد.ا باید .بده کدالم او
مراب ه کرد همانطور که برای شناخظخ یو کهکشدان ،
بای .به تحقیقات مربوطه و یدا بده مظخهدص ایدخ کدار
ربوع نمود نبای .در کظا مق .بده دنبدال اطالعداتی
دربار چگونه شدک ،گدرفظخ عدالم مدادی بدود و نده در
تحقیقات یدو فضدا شدنا بده دنبدال ندر خد.ا در
نسمانها گشت

به تو ای دوست جوان ...

دو نجات یافته
یو کشظی در یو سفر دریایی در میان طوفان در دریا شکست و غرق ش .و تنها دو مرد توانسظن .نجات یابن .و به
بزیر کوچکی شنا کنن.
دو نجات یافظه نمی دانسظن .چه کاری بای .کنن .اما هر دو موافق بودن .که چار ای بز دعا کدردن ن.ارند .بده هدر
حال برای اینکه بفهمن .که ک.ام یو از ننها نزد خ.ا محبوبظرن .و دعای ک.ام یو مسظجا می شود ننهدا تهدمیم
گرفظن .تا نن سرزمیخ را به دو قسمت تقسیم کنن .و هر ک.ام در یو بخش درست در خالف یک.یگر زن.گی کنند.
نخسظیخ چیزی که ننها از خ.ا خواسظن .غذا بود
صبح روز ب  .مرد اول میو ای را که بر روی درخظی رویی .بود در نن قسمظی که او اقامدت مدی کدرد دید .و مدرد
می تونست اونو بخور اما سرزمیخ مرد دوم زمیخ لم یزرع بود
هفظه ب  .مرد اول تنها بود و تهمیم گرفت که از خ.ا طل یو همسر کن .روز ب  .کشظی دیگری شکست و غدرق
ش .و تنها نجات یافظه نن یو زن بود که به بخشی که نن مرد قرار داشت شنا کرد در سمت دیگر مدرد دوم هدیچ
چیز ن.اشت
به زودی مرد اول از خ.اون .طل خانه  ،لبا و غذا بیشظری نمود در روز ب  .مث ،اینکده بدادو شد .باشده همده
چیزهایی که خواسظه بود به او داد ش .اگرچه مرد دوم هنوز هیچ چیز ن.اشت
سرانجام مرد اول از خ.ا طل یو کشظی نمود تا او و همسرش نن بزیر را ترک کنن .صدبح روز ب د .مدرد یدو
کشظی که در سمت او در کنار بزیر لنگر ان.اخظه بود را یافت مرد با همسرش سوار کشظی ش .و تهمیم گرفدت
مرد دوم را در بزیر ترک کن.
او فکر کرد که مرد دیگر شایسظه دریافت ن مظهدای الهدی نیسدت از ننجاییکده هدیچ کد.ام از درخواسدظهای او از
پروردگار پاس داد نش .بود
هنگامی که کشظی نماد ترک بزیر بود مرد اول ص.ایی غرش وار از نسمانها شنی« :.چرا همرا خود را در بزیدر
ترک می کنی؟»
مرد اول پاس داد« :ن مظها تنها برای خودم هست چون که مخ تنها کسی بودم که برای ننهدا دعدا و طلد کدردم
دعاهای او مسظجا نش .و سزاوار هیچ ک.ام نیست»
نن ص.ا مرد را سرزنش کرد« :تو اشظبا می کنی او تنها کسی بود که مخ دعاهایش را مسظجا کدردم وگرنده تدو
هیچک.ام از ن مظهای مرا دریافت نمی کردی»
مرد از نن ص.ا پرسی« :.به مخ بگو که او چه دعایی کرد که مخ بای .ب.هکارش باشم»
«او دعا کرد که همه دعاهای تو مسظجا شود»
ما هممون می دونیم که ن مظهای ما تنها میو هایی نیست که برایش دعا می کنیم  ،بلکه ننهدا دعاهدای دیگدران
هسظن .برای ما
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محبتی است که ما را به تعجب وا می دارد.
کمکی است که روی آن حساب نمی کردیم ،
مهربانی است که فکر نمی کردیم شایسته اش باشیم ،
و احتماالً شایسته آن نبودیم.
اما بهر حال  ،این فیض آنجاست  ،و از اکثر حوادث زندگیمان اینگونه نجات می یابیم.

