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یشتنداری ُپر  سازد، بلكه روح او ما را از قدرت و محّبت و خو زیرا روحی كه خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی

خاطر او زندانی هستم خجل نباش، بلكه در رنج و  ادت دادن به خداوند یا به رابطٔه خودت با من، كه بهپس، از شه8 .کند می

خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقّدس دعوت 9 .بخشد سهیم باش آید با آن قدرتی كه خدا می خاطر انجیل پیش می زحمتی كه به

قشٔه خود خدا و فیضی است كه او از ازل در شخص مسیح عیسی به ما عطا كرد و این در اثر کارهای ما نبود، بلكه بر طبق ن

دهندهٔ ما مسیح عیسی آشكار شده است. او موت را از میان برداشت و  در حال حاضر این فیض به وسیلٔه ظهور نجات10 .فرمود

  .حیاتی فناناپذیر به وسیلٔه انجیل برای همه آشكار ساخته است

به ه می توانی بگویی که یک دلیلی وجود دارد که من دیگر نباید از چیزی بترسم؟ اگر من بخواهم ایا تو به من در یک جمل

همچنین  در زندگی خودم معطوف بشوم می بینم که دالیل زیادی برای هراس داشتن و در دنیای اطراف خودم بنگرم مشکالت 

لیون ها دلیل وجود دارد که برای هر ادمی یخطرناک می باشد و موجود دارند. زندگی کردن در این دنیا برای هر انسانی بسیار 

اتفاق ناگواری رخ بدهد. و بدین ترتیب زندگی من می تواند از امروز تا فردا به جهنمی تبدیل گردد. انسان ها از هر چیزی می 

نجا جمله ای وجود دارد که ادم می توانند ترس داشته باشند. امکان دارد که انها این حس را به واضح نشان ندهند . ولی در ای

تواند برضد ترس بگوید البته نه یک جمله بلکه یک کلمه و ان هم عیسی می باشد. اگر کسی بخواهد که جمله ای برضد ترس 

تازه  روحیبگوید باید نگاه او نه به خودش و نه به این جهان باشد بلکه فقط به عیسی. عیسی در این دنیا نا اشنا نمی باشد بلکه او 

در کالبد همه ما انسان ها دمیده است. و او بدین ترتیب به همه احساس های ما کامال اشنا می باشد. زندگی عیسی برای ما 

مسیحیان فقط یک الگو نمی باشد بلکه ما بایستی از ان یاد گرفته و از شگفتی خوب زیستن او حیرت زده شویم. اگر ما دنبال رو 



بایستی ما فقط او را به عنوان یک موزه یاد کنیم و از دور نظاره گر ان باشیم. اگر اینگونه تصور  روش زندگی کردن او نباشیم

شود می توانیم ما حتی صلیب عیسی را با خود در خانه ببریم و اویزان کنیم و یا گردنبندی از صلیب عیسی به گردن به رسم یاد 

ما باشد بلکه او می  روی بدن شکل یک جنس تزئینی در منزل و یا دربود بی اندازیم. ولی عیسی دوست ندارد که او فقط به 

حتی در خانواده و یا شغل مان ، او می . قرار بدهیمخواهد که ما او را در زندگی خود داشته باشیم و او را همه جا در وجودمان 

کنار ما وجود در  یسی برای یاری دادندقیقا همان جایی که ما بارهای سنگینی بر دوش داریم عخواهد که همه جا با ما باشد. 

ما این مسئله را بخوبی می توانیم در نامه تیموتاوس پولس بخوانیم. پولس می خواهد به همیار خودش یعنی تیموتاوس بگوید  دارد.

وس که با وجود زمان زیادی که از مرگ و رستاخیز عیسی می گذرد ، عیسی هنوز برای او وجود دارد. بخاطر اینکه تیموتا

حال پولس قصد دارد به او یاد اور شود برای مدتی این موضوع را فراموش کرده بود و به همین دلیل از همه چیز هراس داشت. 

همانطوری که ما در این  که یک مسیحی بودن چگونه می باشد و همچنین به چه شکل او می تواند این ترس خود را از بین ببرد.

دچار دلسردی و ترس  ، در انجیل خود نوشتن نامه فتاری بزرگی می افتد. و او در رابطه باگر نامه می خوانیم تیموتاوس در یک

 بزرگی می شود. و شور و شوقی که او برای عیسی داشت را بر اثر ترس از دست می دهد. 

بین خودمان هر چند  رپولس این حالت را در همکار خودش بسیار خوب شناسایی می کند. این حالت تیموتاوس را ما می توانیم د

وقت یکبار پیدا نماییم. بخاطر همین ما خودمان را خوب می توانیم در جای تیموتاوس قرار دهیم. ما در یک مدت درازی با 

اشتیاق زیادی به کلیسا می رفتیم و کالم خدا را با ذوق و شوق گوش می دادیم. و کارهای زیادی در کلیسا انجام می دادیم و با 

روح مان در خدمت کلیسا بودیم ولی یکبار بر اثر چیزی تمام این ها در ما از بین می روند و ما بخاطر یک هراس  تمام وجود و

به مقوله ترس  خود ه اینها را در نامهمبی میلی به سراغ ما می اید. پولس هحس همه چیز را از دست خواهیم داد. و بعد در انجا 

ز ترس می کند نباید ما ان ترس را با همان هراسی که ما در زندگی ین جا صحبت اوقتی پولس در او بیم تبدیل کرده است. 

روزمره پیدا می کنیم اشتباه بگیریم. در زندگی ما ترس باعث ان می شود تا ما از خیلی از خطرها خودمان را محافظت نماییم. 

ما  ام به سراغ ما می اید. او چنان در اطرافولی پولس در اینجا منظورش کامال یک ترس دیگر می باشد. این هراس بسیار ار

مقابله با ان را نداریم و باعث جلوگیری از انجام خیلی از کارهای خوب ما می شود که دائم در  قرار می گیرد که ما دیگر توان

ه ما بخاطر ان از گوش ما این را زمزمه می کند. اینگونه این ترس را ما در خود داریم و این به مراتب بزرگتر از ترسی است ک

و این هراس داشتن امکان دارد ما را در دراز مدت بیمار سازد. بیمارستان ها و کلینیک ها پر از ادم چیزی فرار باید بکنیم. 

را دارند. پولس برای مقابل با این ترس دوست دارد برای ما این مطالب را بنویسد و تیموتاوس  هایی هستند که این گونه مریضی

برای همین پولس برای تیموتاوس از داخل یاد اور سازد. چیزی که االن او از ان دور شده است.  خدا خوش کالم را به خبر

 زندان نامه ای می نویسد و برای او نکاتی را عنوان می کند تا به او کمک نماید . او تیموتاوس را به یاد این چیزها در می اورد:

 روحقدرت درونی 

 روح درونی خردمندی

 روح محبت درونی

مقوله قدرت درونی. شما باید دقت بکنید که این نیرو با قدرتی که ما دربین ما انسان ها می شناسیم را نباید به اشتباه بگیریم. در 

جهان از قدرت برای سرکوب کردن کسی و یا وادر کردن کسی به کاری استفاده می کنند تا قدرت خودشان را به دیگران نشان 

ما همچنین این را باید بدانیم که ما در    ین لوتر در این باره سرودی را با نام" قلعه ما همان خدای ماست" نوشته است.مارتدهند. 

مقابل ترس هیچ قدرتی نداریم. بله انسان هایی وجود دارند که فکر می کنند با بکار گرفتن قدرت ناچیزشان می توانند بر ترس 

م این را بخاطر بیاورم که یک پسر بچه ای برای یادگیری شنا به کالس شنا رفته بود . او بر خودشان غلبه نمایند. من می توان

او در هنگام شیرجه و   روی لباس شنا خودش عکس یک سوپر من را داشت ولی او خودش یک ادم سوپر من و قدرت مندی نبود

... من پیش خودم به این فکر افتادم بروم وانم داخل ابزدن در اب با صدای بلند فریاد می زد که من می ترسم از اب ، من نمی ت



بچه عزیز ، چقدر خوب میشد همانطوری که برروی لباس شنایت عکس یک ادم قدرت مند را زده بودی ، درون بله ای ، که 

د. انها . اغلب مردم وقتی که ترس دارند سعی می کنند که همانند این سوپر مند بشونیخودت هم انگونه قدرت مند می بود

خودشان را باد کرده و بلند فریاد می زنند. و به همه می خواهند این را نشان دهند که چه کسی هستند و چه قدرتی دارند. ولی 

همیشه اینگونه افراد اغلب در خود ترس دارند و با وجود عکس یک ادم سوپر من این مسئله رفع نمی گردد. ترس بدین گونه 

این ادم باد کرده توخالی ، او را دوباره به جای اول خودش بازمی گرداند. و او را بسیار کوچک می  عمل می کند که با ترکاندن

کند. ولی اگر صحبت از قدرت خدا باشد مسئله دیگر کامال فرق می کند. قدرت خدا به این معنی است که من تا ابد به ان متصل 

است که من از قدرت خودم استفاده نمی کنم بلکه از قدرت خداوند. این  و این به این معنیمی باشم و دیگر به پایین نمی افتم. 

قدرت هیچ وقت از بین و تحلیل نمی رود. این یک قدرتی است که من این را می دانم که در زمان های ضعف خودم من می توانم 

 خودم را در دستان خداوند قرار بدهم.

م خردمندی درونی می دهد. خردمندی به این معنی است که من بتوانم موقعیت پولس در ادامه به تیموتاوس یک پند دیگری به نا 

ی ترسد پا به فرار می گذارد و ه مخودم را با هوشیاری بررسی نمایم. ترس هیچ ربطی با هوشیاری ندارد. برای همین کسی ک

د بداند که ترس از او جلو تر است. کسی فقط می خواهد که جانش را نجات دهد. کسی که از ترس پا به فرار می گذارد این را بای

که از ترس سر خودش را در خاک فرو می برد این را باید بداند که ترس سریع تر از او می باشد و بازهم ترس می تواند سر او 

ترس پی ببریم.  وجود ای از هوشیاری داشته باشند تا ما با ان بهرا که در شن مخفی شده است پیدا کند. اینها همه نمی توانند نکته 

امروزه انسان های زیادی وجود دارند که با بی خردی و روش های مختلف قصد دارند به مقابله با ترس بروند. انها یک ترس 

که سیاستمداران در تمام جهان انها را بوجود اورده اند را دارند. پولس در همین  مرگ ، اینده و تمام مشکالتیاشتباهی نسبت به 

که به تیموتاوس درباره ترس پندی بدهد و به او می گوید اگاه باش و کامال موقعیت خودت را به خوبی بسنج و ان جا دوست دارد 

را درک کن و ببین که ان از چه چیزی سرچشمه می گیرد و درست شده است. بعضی وقت ها ترس خیلی کوچکتر از ان هست 

 در دلمان ایجاد می کنیم. که ما فکرش را می کنیم . و برای خودمان کوهی از هراس 

را به تیموتاوس بدهد که همچنین می تواند مهمترین انها باشد . او با این  پولس قصد دارد در انتها اخرین پند که همان محبت است

که ما در  پند به ما می گوید که ما اجازه داریم در محبت خدا قرار داشته باشیم و از ان بدانیم و استفاده نماییم. و فرقی نمی کند

چهره بیرونی خودمان چه چیزی را داریم چراکه در هرصورت ما توسط خدا مورد محبت خواهیم گرفت. خدا دوست ندارد که به 

 ما بدی نماید و یا ما را از خودش جدا سازد.

د. ما در اینجا می توانیم ترس ته شده و با او رستاخیز خواهیم شپولس در اینجا به عیسی اشاره می کند که ما به همراه عیسی کش

را به همراه عیسی از بین ببریم و برای همه اشکار سازیم. بنابراین به عیسی نگاهی بی اندازیم تا ببینیم که او چگونه بر ترس 

،  حضور داشتکه در زمان دستگیر شدن اش  را دراینباره که در باغ جیستیمانی عیسیادم می تواند عکس العمل غلبه امده است. 

 امده 7ایه  5مثل جمله ای که در نامه عبریان فصل حالتی ببیند. در ان لحظه عیسی از شدت ترس گریه و عرق می نمود و یا 

عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با اشک و ناله از درگاه خدایی كه به رهایی او از مرگ قادر بود دعا "   است را داشت

نداشت بلکه از  هراس " عیسی در انجا فقط از مرگن کامالً تسلیم بود، دعایش مستجاب شدكرد و حاجت خویش را خواست و چو

. چیزهایی که برروی روح او سنگینی می کرد. ولی همه اینها نتوانستند عیسی را شکست نیز می ترسیدجهنم ، شیطان و مرگ 

ش نتوانستند همانند عیسی عکس العمل نشان دهند و . ولی می بینیم که ان طرف شاگردانندبدهند و باعث فرار عیسی از ترس نشد

در انجا محبت خدا به او وارد می شود و این به خواب فرو رفتند. ولی در این لحظه بسیار مهم عیسی به سوی خدا دعا می نماید. 

مال می دانسته که با را می داند که خدا چقدر او را دوست می دارد و او خودش را به عیسی متصل می نماید. او در ان لحظه کا

چه خطرهایی روبه رو خواهد شد و همچنین می دانست که باید چه جام تلخی را سر بکشد. ولی او همچنان خودش را در دستان 

خداوند قرار می دهد. و اینچنین می گوید که " خواست تو برقرار شود" پولس همیشه در زمانی که در زندان بود به این مسئله 

 اش ترس انسانی را تجربه کرده است عمل نکرده است. پولس این را فهمیده بود که عیسی در انجا نه فقط با ایعیسی اشاره می 



بلکه او همچنین این ترس را ازبین برده بود. ترس از زندان و یا مرگ و یا از هرچیز دیگر همه یک مفهوم را دارند. این ها همه 

یدانی را تجربه خواهیم کرد و در انتها بازهم خدا برای ما وجود دارد و انتظار ما برای ما معنی نخواهند داشت و ما زندگی جاو

 را می کشد و قصد دارد به ما برکت بدهد. و پولس این ها را قصد دارد به یاد تیموتاوس بی اندازد.

همیشه همراه خودمان  ما بایستی من در ابتدا این را گفتم که عیسی یک چیز قدیمی نمی باشد که ادم او را داشته باشد بلکه او را

ته باشیم. این نکته های که پولس به تیموتاوس گفته است همه به قدرت درونی ما ربط پیدا می کند. او این را می خواهد بیان داش

ا و در بکند که همه اینها با روح القدس و ما در ارتباط می باشند. چیزی که عیسی بود و انجام داد امروزه نیز همچنین برای م

زندگی ما صدق می کند. و بدون روح القدس من می دانم که نمی توانم با قدرت خودم به خدا ایمانی داشته باشم و او را باور کنم 

و همچنین این را می دانم که با قدرت و نیروی خودم نمی توانم هوشیاری ، خردمندی و محبتی از خود داشته باشم و همچنین 

 کردن بدون تالشانها را طریق خودم بدست بیاورم.همه اینها توسط روح القدس به ما هدیه داده می شود. و  اینها را نمی توانم از

. برای همین مسیحیان به گونه ای دیگر هستند و ما دیگر ترسی از بدست می اوریم برای ان بخواهیم حقی داشته باشیمحتی ما که 

     چیزی نداریم.


