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بخش نخست

مشورت مسیح برای افراد نگران

ما .نگرانی اساسًا یعنی ترس از آینده.نگرانی حالتی است کھ گریبانگیر ھمھ ما ھست

ی آنچھ کھ در آینده ممکن است ایم و با ارزیاببا توجھ بھ تجربیاتی کھ در گذشتھ داشتھ

زندگی مدرن سریعًا در حال تغییر است؛ این .شویمبرایمان رخ دھد، دچار نگرانی می

آورد، و بھ این ترتیب، بیشتر در معرض نگرانی ھایی در ما پدید میتغییرات اضطراب

ھای بآورد و بر اضطراھای گروھی اخبار جھان را بھ خانھ ما میرسانھ.گیریمقرار می

ای است تنگ در فکر ما کھ تمام نگرانیھای ما در آن نگرانی ھمچون دره.افزایدزندگی می

درستی اگر بھ.گردداشتھایی، یا پرخوری میخوابی، یا کمنگرانی سبب بی.شودریختھ می

تحقیقات پزشکی ثابت کرده کھ .افتدمان بھ مخاطره میبھ آن رسیدگی نکنیم، تندرستی

عالوه، ریشھ بھ.خوابی، ھمگی ریشھ در نگرانی دارند باال، زخم معده، و بیفشار خون

توان در نگرانی جستجو کرد، زیرا این بیماریھا َاشکال مختلف بیماریھای روانی را می

شخص نگران واقعًا .باشندگونھ برای اجتناب از ھر نوع رنج میزاییده تالشھای وسواس

.ی فرار کندکوشد تا از رنج و سرخوردگمی

ھا است؛ از اینرو، شبانان و مشاوران مسیحی نگرانی مشکل عاطفی اکثر ما انسان

امید من این است کھ در این مقالھ کوتاه، بتوانیم .مجبورند دائمًا بھ آن رسیدگی کنند

.مشورت خداوند ما عیسی مسیح را برای مشکل نگرانی کشف کنیم

دو نوع نگرانی

نشینیم، باید پیش از ھر چیز توجھ داشتھ باشیم کھ دو نگران میوقتی پای سخن افراد 

نوع اول نگرانی آن است کھ شخص دلیلی واقعی و مشخص .نوع نگرانی وجود دارد

برای مثال، یک محصل ممکن است برای امتحان خود نگران .برای نگرانی خود دارد

ممکن است .ل نگران استداند بھ چھ دلینوع دوم آن است کھ شخص خودش نیز نمی.باشد
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در ھر دو مورد، احساس نگرانی کامًال .داندشبھا نتواند بخوابد، اما دلیلش را نیز نمی

.واقعی است و باید با محبت و شفقت با آن روبرو شد

تعلیم مسیح در مورد نگرانی

مقدس در مورد نگرانی، باید پیش از ھر چیز بھ تعلیم ھنگام بررسی مشورت کتاببھ

، سھ اصل را در این زمینھ ٣۴-۶:٢۵او در متی .ِد مسیح در این زمینھ مراجعھ کنیمخو

.سازدمطرح می

نگرانی گناه است

گویم، نگران پس بھ شما می”:دارد کھ نگرانی گناه استنخست، او قویًا اظھار می

م از مسیح معنی نااطاعتی مستقینگرانی گناه است زیرا بھ).٢۵آیھ (“.زندگی خود نباشید

ریشھ نگرانی در این است کھ شخص اعتماد ندارد کھ خدا قادر است از زندگی او .باشدمی

- یعنی بدن ما-القدسھمچنین گناه است زیرا باعث ویرانی معبد روح.عمل آوردمراقبت بھ

:دانیم چھ باید بکنیمدانیم چیزی گناه است، میخبر خوش این است کھ وقتی می.گرددمی

.راف آن بھ حضور پدر و دریافت بخشایش او و طاھر شدناعت

مورد استنگرانی بی

کیست از شما کھ بتواند با ”:مورد است؛ او فرموددوم، مسیح تعلیم داد کھ نگرانی بی

توانست منظور خود را از این مسیح نمی).٢٧آیھ (“نگرانی، ساعتی بھ عمر خود بیفزاید؟

تنھا .آوردھمراه نمیکند و ھیچ تغییری بھنده ما را بھتر نمینگرانی آی:روشنتر بیان کند

مان را از میان ای کھ دارد، این است کھ ایمانمان را ویران سازد و آرامش و شادینتیجھ

ام؛ اما آموختم کھ اغلب اوقات من در سراسر زندگی خود، نگرانیھای بسیاری داشتھ.ببرد

. بیھوده بوده استکند و نگرانی منخدا آنھا را حل می
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ایمانینگرانی یعنی بی

دھد کھ نگرانی عملی است مبتنی بر ایمانی، و چنانچھ نگران و باالخره، مسیح تعلیم می

منظور مسیح این است کھ وقتی نگران ھستیم، ).٣٠آیھ (باشیم می“ایمانسست”ھستیم، 

کنیم، قطعًا زیر بار ی چنین میوقت.خواھیم نقش خدا را در زندگی خود ایفا کنیمدر واقع می

.سنگین زندگی کمر خم خواھیم کرد

اولویت زندگی ما چیست

کنید مسیح بھ شخص فرماید، فکر میحال کھ پی بردیم مسیح در باره نگرانی چھ می

ھای او را دھد؟ او قطعًا بھ چنین شخصی خواھد گفت کھ اولویتنگران چھ مشورتی می

بلکھ نخست در پی پادشاھی خدا و انجام اراده او باشید، ”:ودعیسی فرم.پیشھ خود سازد

عیسی این سخنان را در چارچوب ).٣٣آیھ (“آنگاه ھمھ اینھا نیز بھ شما عطا خواھد شد

ھای خدا بیش از این امور نگرانی در باره خوراک و پوشاک بیان فرمود؛ طلبیدن اولویت

 بیش از ھمھ باعث رضایت خاطر ما پرسد کھ چھ چیزیعیسی از ما می.اھمیت دارد

معنی نیازمند بودن را ”:فرمایدامور این دنیا یا شادی پادشاھی او؟ پولس می:گرددمی

در ھر وضع و حالی، رمز زیستن در سیری .دانم، نیز معنی زندگی در وفور نعمت رامی

م در او کھ مرا قدرت ھر چیز را دار.امنیازی و نیازمندی را فرا گرفتھو گرسنگی، و بی

توانیم چنین بگوییم؟ وقتی نگرانی آیا ما نیز می).١٣-۴:١٢فیلیپیان (“.بخشدنیرو می

تازد، باید بھ آغوش مسیح پناه ببریم و اجازه دھیم روح ما را او با ھمچون طوفان بر ما می

.ھایش آرام سازدحضور خود و وعده

روز بھ روز زندگی کنیم

دھد تا طوری زندگی کنیم کھ دیگر ادامھ داده، اصلی بھ ما میمسیح مشورت خود را 

پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواھد ”:نیازی بھ نگرانی نداشتھ باشیم

شکلی سرشتھ کھ خدا ما را بھ).٣۴آیھ (“!مشکالت امروز برای امروز کافی است.داشت

الت ھمان روز مواجھ شویم، و مشکالت فردا روز بھ روز زندگی کنیم، و ھر روز با مشک
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توانیم حلشان کنیم، نھ ھر روز باید بھ فکر مشکالتی باشیم کھ می.را بھ امروز منتقل نکنیم

نیازی نیست نگران اموری .آیدبھ فکر مشکالتی کھ کاری در مورد آنھا از دستمان بر نمی

 تنھا کاری کھ باید انجام دھیم، توانیم کاری در موردشان صورت دھیم، زیراباشیم کھ می

اما اموری کھ در خصوص آنھا کاری از دستمان بر .این است کھ دست بھ کار شویم

.آید، آنھا را باید بھ دست خدا بسپاریمنمی

خاطر امتحانی کھ در پیش دارد، مضطرب و روزی دانشجویی بھ من گفت کھ بھ

بھ او گفتم کھ او فقط .بھ درس خواند نبوداو چنان نگران بود کھ اصًال قادر .افسرده است

امروز را تحت کنترل خود دارد، و کاری کھ باید بکند، این است کھ بھ کتابخانھ برود و 

او بعدًا از من تشکر .چند ساعتی را بھ مطالعھ بپردازد، و افسردگی رھایش خواھد ساخت

توانست بھ مسؤولیت خود میکرد و اعتراف کرد کھ در اثر فکر بھ آینده فلج شده بوده و ن

اندازید؟ آیا باید آیا تلفنی ھست کھ باید بکنید، اما بھ تعویق می.برای ھمان روز فکر کند

توانید، انجام دھید، و بقیھ را بھ جای نگرانی، آنچھ را کھ امروز میای بکنید؟ بھموعظھ

.خدا بسپارید

چند گام عملی

:کنیمبا نگرانی را ذکر میدر اینجا چند گام عملی برای مبارزه 

 خود را عادت دھید کھ نگرانی را ھمچون گناه اعتراف کنید و آمرزش الھی را -١

).١:٩اول یوحنا (دریافت دارید 

باز ایستید و بدانید کھ من ”:فرمایدداود می. عادت کنید کھ برای خدا انتظار بکشید-٢

کھ از تالشھای بیھوده دست بکشیم و این بدان معنا است ).۴۶:١٠مزمور (“.خدا ھستم

.نگرانیھای خود را بھ خدا بسپاریم

دل ثابت را در سالمتی کامل ”: عادت کنید کھ زندگی خود را بھ دست خدا بسپارید-٣

باید مسؤولیت افکار خود ).٢۶:٣اشعیا (“.نگاه خواھی داشت، زیرا کھ بر تو توکل دارد

.ز سازیمرا بپذیریم و آنھا را بر خدا متمرک
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البتھ تو را ”:باز بھ وعده خدا توجھ بفرمایید. عادت کنید کھ بھ خدا تکیھ کنید-۴

اشعیا (“.معاونت خواھم داد و تو را بھ دست راست عدالت خود دستگیری خواھم کرد

.بھ وعده خدا بچسبیم و بھ آن اعتماد کنیم).۴١:١٠

چیز نگران نباشید، بلکھ در ھر چیز برای ھیچ ”: عادت کنید کھ بھ خدا اعتماد کنید-۵

بدین .با دعا و استغاثھ، ھمراه با شکرگزاری، درخواستھای خود را بھ خدا ابراز کنید

ھایتان را در مسیح عیسی گونھ، آرامش خدا کھ فراتر از تمامی عقل است، دلھا و ذھن

).٧-۴:۶فیلیپیان (“.محفوظ نگاه خواھد داشت
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بخش دوم

ای افراد افسردهمشورت مسیح بر

).۴٢:١١مزمور (“ایای جان من، چرا منحنی شده و چرا در من پریشان گشتھ”

ای از شود و دنیایش را در ھالھافسردگی ھمچون ِمھی است کھ وارد روان فرد می

رحمانھ سالمت عاطفی و جسمانی شخص را آن ھمچون خوره، بی.بردتاریکی فرو می

تواند در گوشھ دھد، بھ جایی کھ شخص می پناھگاه درون سوق میبرد و او را بھتحلیل می

تواند ناشی از کار زیاد، لطمات عاطفی، افسردگی می.دلسوزی بر خویشتن عزلت گزیند

شود کھ شخص احساس کند دلمرده و یا جراحات وارده از سوی اطرافیان باشد و سبب می

دن چیزی ارزشمند باشد، نظیر یکی از علت از دست داتواند بھھمچنین می.ارزش استبی

.بخشید ولی دیگر اکنون از میان رفتھ استعزیزان، یا کاری کھ بھ زندگی او معنی می

امان آن گرفتارند، دچار احساس عجز، غم، علت ھر چھ باشد، آنانی کھ در چنگال بی

شود یطور خالصھ، افسردگی باعث مبھ.گردندتفاوتی میحوصلگی و بیدلمردگی، بی

.زندگی در انسان خفھ گردد و شخص میلی برای ادامھ زندگی احساس نکند

ای و چرا ای جانم، چرا منحنی شده”:فرمایداو می.داود پادشاه با افسردگی بیگانھ نبود

انداز سؤال داود در دل مسیحیان بسیاری طنین).۴٢:۵مزمور (“ایدر من پریشان گشتھ

:فرمایدباز داود می.پرسند خدا کجا استدی، از خود میاست کھ در ناامیدی و دلسر

تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست و شب مثل روز روشن است و تاریکی و روشنایی یکی ”

).١٣٩:١٢مزمور (“است

تواند مطبق با واقعیت باشد، بسیار مھم است کھ افراد افسرده بدانند کھ احساسشان نمی

دارد کھ در ھمین اوقات داود اظھار می.ر آنجا حضور داردزیرا ھر جا کھ باشند، خدا د

امید من این است .افسردگی بوده کھ امانت و وفاداری خود را بار دیگر کشف کرده است

دست دھد و این مقدس در این مقالھ، درک روشنتری از ماھیت افسردگی بھکھ حقایق کتاب

.نیستدالن دور امید را فروزان سازد کھ خدا از شکستھ
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افسردگی چیست

افسردگی دردی است در روان انسان، و مانند درد جسمی، بیانگر این است کھ مشکلی 

.شودبسیار حیاتی است کھ بدانیم افسردگی با شدت و ضعف متفاوتی ظاھر می.وجود دارد

نامید و سبب “خستگی روحی”توان ترین تجربھ افسردگی، آن چیزی است کھ میرایج

تر سطح دوم ممکن است طوالنی.شودمدت در زندگی فرد میعالقگی کوتاهانفعال و بی

تواند بھ باشد و ھمھ عالئم افسردگی را در شخص ایجاد کند، در عین حال کھ فرد می

کننده است و شخص را ترین نوع افسردگی کامًال فلججدی.زندگی روزمره خود ادامھ دھد

وع افسردگی، شخص باید حتمًا از پزشکان کمک در این ن.دھدبھ انزوای کامل سوق می

.بگیرد

شاید نشانھ این است .افسردگی ھشداری است عاطفی و باید بھ این ھشدار گوش سپرد

گاه نیز .ای سخت گردیده استکھ شخص از سوی دیگران زخمی شده، یا متحمل لطمھ

د یا سایر ترشحات کننده مشکلی جسمانی است، نظیر عدم تعادل در کار غده تیروئیاعالم

مھم است .کندشاید ھم عوارض جانبی داروھایی باشد کھ شخص مصرف می.ھورمونی

کھ شخص افسرده بھ پزشک مراجعھ کند تا اطمینان حاصل نماید کھ علت کسالتش جسمی 

اما در این مقالھ، توجھ خود را بیشتر معطوف خواھیم ساخت بھ علل روحانی .نیست

.افسردگی

 افسردگیعلل روحانی

توانیم بھ درون روح شخصی افسرده نگاھی بیندازیم و ببینیم کھ چھ ، می۴٢در مزمور 

.یابدعاملی باعث افسردگی او شده و او چگونھ از آن رھایی می

دور ماندن از عبادت خدا

.نخستین علت روحانی افسردگی در زندگی ایماندار، دور ماندن از عبادت خدا است

“خویشتن”او از خدا دور شده و در بیابان ).٢آیھ (کند کھ تشنھ خدا است داود اعتراف می
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آورد کھ ھمراه سایر ایمانداران دست کشیده و بھ یاد میاو از عبادت بھ.کندزندگی می

).۴آیھ (کرد، چھ شاد بود وقتی با دیگران عبادت و پرستش می

ھااحساس تنھایی در بحران

او .ھا استکند، احساس تنھایی در بحرانھ آن اشاره میعلت روحانی دوم کھ داود ب

ھای مردمانی قرار دارد گوید کھ در معرض طعنھکند کھ خدا ترکش کرده و میاحساس می

افسردگی اغلب ناشی از رویدادھایی ).٣آیھ (“خدای تو کجا است؟”:گویندکھ می

در امثال .ای العالج بیماریباشد، نظیر از دست دادن ھمسر یا ابتال بھآمیز میفاجعھ

شود، اما روح شکستھ را کیست روح انسان بیماری او را متحمل می”: چنین آمده١٨:١۴

چنین رخدادھایی ممکن است منجر شوند بھ درماندگی و ناامیدی “.کھ متحمل آن بشود

.عمیق

از دست دادن خدمت

او زمانی را .مت استدھد، از دست دادن خدعلت روحانی سوم کھ داود تشخیص می

آورد کھ در ھدایت قوم بسوی عبادت نقشی فعال داشت و اآلن این نقش را از بھ یاد می

شان معنا ببخشد، ممکن است وقتی ایمانداران خدمتی ندارند کھ بھ زندگی.دست داده است

کنند کھ اعضای کلیسایشان ایشانزمانی کھ شبانان احساس می.دچار دلسردی و یأس شوند

کنند، ممکن است دچار ناامیدی شان را رد میآورند و رھبریشمار میاعتبار بھرا بی

.ویرانگری شوند

گناه:علتی دیگر

تواند علت ھنگام ارائھ مشاوره بھ افراد افسرده، باید توجھ داشتھ باشیم کھ گناه نیز میبھ

.بودب بر من سنگین میچونکھ دست تو روز و ش”:فرمایددر این مورد داود می.آن باشد

در چنین مواردی، اعتراف بھ ).٣٢:۴مزمور (“رطوبتم بھ خشکی تابستان مبدل گردید

تواند عامل خشم بھ دیگران و بھ خویشتن نیز می.تواند سبب آسودگی شودگناه می
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مقدس مواجھ اگر بیاموزیم کھ با خشم مطابق کتاب).٢٧-۴:٢۶افسسیان (افسردگی باشد 

بخشی جای حملھ بھ افراد، بھ مشکالت حملھ کنیم، ممکن است آزادی شادیو بھشویم 

.حاصل شود

مشورت مسیح

متی (در خاتمھ، مناسب است بھ مشورت خداوند عیسی بھ افسردگان توجھ کنیم 

.کند تا دو کار انجام دھندکشان را دعوت میاو گرانباران و زحمت).٣٠-١١:٢٨

“بیایید نزد من”

کند کھ ما را از عیسی دور سازد، اما افسردگی تھدید می.“نزد او بیاییم”، باید نخست

اگر شخص افسرده قادر بھ دعا .باید نزد او بیاییم و ھمھ زحمات خود را بھ او بازگو کنیم

ھمیشھ این وسوسھ وجود دارد کھ .کردن نیست، شما با ایشان و برای ایشان دعا کنید

نگری ایشان باعث دوری شما را ه دوری کنیم، اما اجازه ندھید منفیبکوشیم از افراد افسرد

اید؛ این امر باعث اگر در کنار ایشان بمانید، محبت خود را بھ آنان نشان داده.از آنان گردد

.کندالقدس را در آنان ایجاد میشود و احساس حضور روحدلگرمی ایشان می

“یوغ مرا بر خود گیرید”

و در نفوس خود آرامی ...یوغ مرا بر خود گیرید”:فرمایدسی میدوم، خداوند عی

مقصود خداوند عیسی این است اگر شروع کنیم بھ اطاعت از او، کارھای “.خواھید یافت

درست را انجام خواھیم داد، و وقتی کار درست را انجام دادیم، احساس آسودگی خواھیم 

فرماید کھ راه رھایی از تند، اما عیسی میافراد افسرده اغلب اسیر احساسات خود ھس.کرد

از یاد نبریم .این گامی است بسیار ساده.افسردگی، اطاعت از او و خدمت بھ دیگران است

کھ ھمیشھ امید ھست؛ ھیچ تاریکی آنقدر تاریک نیست کھ نور مسیح نتواند آن را روش 

.سازد
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بخش سوم

 افراد ترسانرایمشورت مسیح ب

 تحت  وارد زندگی فرد می شود، او را کامًال،این احساس قوی بشریکھ ترس، زمانی

کند در معرض خطر بزرگی قرار  تا جایی کھ شخص حس می،آوردکنترل خود در می

ای وحشتناک در انتظار اوست؛ در نتیجھ واکنش قلب باال رفتھ، تمام گرفتھ و یا حادثھ

تواند واقعیت را با رایطی فرد نمیدر چنین ش.گیرند حالت آماده باش بھ خود میھاحس

.کندپذیرد کھ خود حس می بلکھ آنچھ را میبسنجد،حقیقتی کھ خدا در کالمش اعالم کرده 

اینکھ بیاموزیم بھ  برای استشود، فرصت خوبیمواقعی کھ ترس بر ما مستولی می

خدمت مردم  ما کھ در .ھای او تکیھ کنیممراقبت پر فیض الھی اعتماد نماییم و بھ وعده

ایم کھ در چنگال ترس بھ سر می برند و از ما خواستھ  با افرادی روبرو شدهایم، غالبًابوده

خداوند را بھ کمک طلبیدم و او مرا ”:بھ آنھا عرضھ داریمشده کھ مشورت مسیح را

.)34:4ر ومزم(“ھ ترسھایم رھا ساختاجابت فرمود و مرا از ھم

انواع ترس

 تا ، تشخیص دھیم دارندروی افرادقدرتی کھ بر  انواع ترس و بسیار مھم است کھ

. را کمک کرده، تسکین دھیمایشانبتوانیم 

من ھمیشھ ترسی از .گیرد سراسر وجود ما را فرا می،ترس بر ما غالب شدهگاھی 

ای را در کوچھ  سگ غریبھ،یک روز کھ بھ خانھ می رفتم.ام داشتھ خودسگ در وجود

ترس من از سگ، . از راه دیگری بھ خانھ رفتم،س از روی ترس پ؛ دیدممانخود

.واکنشھای مرا کنترل کرده بود

اّما مھم است اشاره کنیم کھ ترس دیگری نیز وجود دارد کھ سالم است و باعث 

کار، موعظھ کردن  تازهیکشیشعنوانھببرای من .شودبھ  رشد میھوشیاری و دعوت

جای اینکھ دعوت بھ شبانی را ترک کنم، با صرف مد، اّما بھآای ترسناک بھ نظر میوظیفھ
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 ممکن است باعث بیماریترس از .مشدھا، بر ترسم غالب تالش بیشتر روی موعظھ

. این نوع ترس، ترسی مفید است؛ورزش کردن و مراقبت بھتر از بدن گردد

ن باید طالب گوید کھ با تمامی دل و جا کالم خدا از ترس دیگری سخن می،در عین حال

خدا ترسی بھ انسان حیات می بخشد و او را کامیاب ”. استخدا ترسیآن باشیم و آن 

کھ خداترسی دل ما را  ھنگامی.)19:23امثال (“دارد از ھر بالیی محفوظ می،گردانده

.ماندباقی نمی دیگر جایی برای بقیھ ترسھا ،فرا گیرد

ھای مختلف ترسجنبھ

ره بھ فرد جھت فائق آمدن بر ترس، باید توجھ داشتھ باشیم کھ ممکن ھنگام ارائھ مشاوبھ

کھ شاگردان مسیح در زمانی. منحرف کرده باشداست ترس، طرز تفکر شخص را کامًال

نتوانستند او را آنھا  اّما شد، ظاھر ایشانگرفتار شده بودند، مسیح بر میان دریاچھ طوفانی

افرادی کھ اسیر ترس ھستند، .ند او یک روح استبرد چرا کھ گمان می،وضوح ببینندھب

 آوردن ھر گونھ دلیل ؛ در چنین مواردی،ممکن است چیزھایی را ببینند کھ وجود ندارد

دژ مستحکم ترس زمانی فرو ریخت کھ عیسی با دل .منطقی در نظرشان بیھوده است

.ایشان سخن گفت

نانی را کھ در تمام عمرشان در آ”.تواند یکی از دالیل عدم رشد روحانی باشدترس می

 بسیاری .)2:15عبرانیان (“وحشت مرگ بسر می بردند و اسیر ترس بودند، رھایی داد

 گرفتار می ،کسی کھ از انسان می ترسد”. آزاد شوندھا انسان ازنیاز دارند کھ از ترس

.)29:25امثال (“شود

،ر اساس تجربیات تلخ گذشتھھای آینده ب مصیبتبینیپیش دیگر نیاز دارند از بعضی

ام رسید، کھ روز نوبت بعدی ھمینداشتم؛ دندانپزشکی با بدی ھ تجرباخیرًا.آزاد گردند

.ترسممتوجھ شدم کھ می

ای از سوی شیطان برای فلج کردن ما و جلوگیری از تواند حملھھمچنین ترس می

 شبھایی طوالنی و ترسناک بسیاری از نوایمانان پس از تعمید یافتن با.اطاعت خدا باشد

.اندمواجھ شده
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مشاوره بھ افراد ترسان

ھای آن ترس را بیابیم، ھنگام ارائھ دادن مشاوره مسیح بھ افراد ترسان، نھ تنھا الزم است ریشھبھ

.گویدبلکھ باید بدانیم کالم خدا جھت غالب آمدن بر آن ترس چھ می

ھای خدااعتماد بھ وعده

وغ بنا شده است؛ بنابراین، درک حقایق الھی مؤثرترین راه برای خالصی از ترس بر مبنای در

ولی ھمۀ کسانی کھ بھ من گوش دھند، از ھیچ بالیی نخواھند ترسید و در امنیت ”.باشدترس می

ھنگام مشاوره با اینگونھ افراد، این یک روش بسیار مفید بھ).1:33امثال (“زندگی خواھند کرد

.شود، بھ ھمراه دلیل آن بنویسند بخواھیم فھرستی از آنچھ کھ موجب ترس در آنھا میاست کھ از آنھا

.گویند راھنمایی کنیدتوانید ایشان را در یافتن آیاتی کھ در رابطھ با آن ترسھا سخن میسپس می

یک بار با خانمی گفتگو داشتم کھ چون در فقر بزرگ شده بود، دائمًا در این ترس بھ سر می برد 

خدا ”: را حفظ کند4:19بھ او پیشنھاد کردم فیلیپیان .ھ پول کافی برای گذران زندگی نداشتھ باشدک

نیز بھ سبب جانبازی عیسی مسیح، تمام احتیاجات شما را با ثروت شکوھمند خود، رفع خواھد 

ھمینکھ شخص باورھای دروغ خود را با حقیقت کالم خدا جایگزین سازد، ترس مغلوب “.نمود

.شودمی

تکیھ بھ حضور خدا

منظور چیرگی بر ترس، توجھ بھ فرمایش مسیح بھ شاگردانش العاده دیگر بھکلید فوق

متی (“!نترسید؛ من ھستم”:باشد آن زمان کھ در دریاچھ طوفانی دچار زحمت شده بودندمی

 ترسان حقیقت این است کھ تنھا حضور مسیح زنده می تواند ترس را از قلب افراد).14:27

بنابراین بسیار بھ جا است بھ فردی کھ دچار ترس است، آموزش دھیم چگونھ .خارج سازد

برای این کار، مؤثرترین روش، پرستش خدا از طریق سرود و .حضور مسیح را تجربھ نماید

من ھمیشھ ترسی از قرار گرفتن در جاھای تنگ و بستھ در وجودم بوده است و .دعا است

مدت کوتاھی  در آسانسور گیر کردم و ھمان باعث شد بر ترس خود چیره  بھچندی پیش بود کھ

شروع بھ پرستش و نیایش خدا کردم و در ھمان لحظھ ترس از روی من بر داشتھ شد و .شوم
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تازه آنوقت متوّجھ شدم شخص دیگری کھ کنار من در آسانسور ایستاده بود، تعمیر کار 

! مرا حتی قبل از اینکھ از او بخواھم برایم فراھم کرده بودخدا را شکر، خدا نیاز!ساختمان بود

کنیم؛ و او اغلب اوقات کنیم، در واقع انگار بھ او نگاه میوقتی خدا را تمجید و ستایش می

.داردکند و ترسھای ما را بر میمداخلھ می

اھمیت خداترسی

.شود ھمھ ترسھای دیگر میآموزد کھ خداترسی  باعث عقب راندنکالم خدا ھمچنین بھ ما می

انسان از ھر آنچھ بترسد، ).14:26امثال (“گاه محکمی داردکسی کھ از خداوند می ترسد، تکیھ”

شخصی کھ گرفتار ترس شده، باید اعتراف کند کھ تحت کنترل .تحت فرمان ھمان قرار می گیرد

اش را بھ خدا بسپارد، ، زندگیچیزی بھ غیر از خدا در آمده است؛ اگر بھ گناھان خود اعتراف کرده

از آنجا کھ من مسافرت در ھواپیماھای .خدا قادر است ترسی را کھ از طرف او نیست، در ھم بشکند

خواھم می”:کوچک را دوست ندارم، بار قبل کھ الزم شد با یکی از آنھا  پرواز کنم، بھ خدا گفتم

سپارم تا تو از من  خود را بھ دستھای تو میترس تو بر ترسی کھ از این ھواپیما دارم فزونی یابد و

!در ھواپیما بھ خواب رفتم  و زمانی بیدار شدم کھ ھواپیما فرود آمده بود“.مراقبت کنی

اعتماد بھ محبت خدا

الزم ”:یوحنای رسول می نویسد.کلید نھایی دیگری برای غالب آمدن بر ترس وجود دارد

محبت کامل خدا ھر گونھ ترس را در ما . دوست دارد، بترسیمنیست از کسی کھ ما را بطور کا مل

اگر ھنوز می ترسیم، علتش اینست کھ ھنوز کامًال یقین نداریم کھ خدا حقیقتًا ما را .سازدریشھ کن می

قسمت اعظم ترس ما در این باور ریشھ دارد کھ چون گناه ).١٩-4:١٨اول یوحنا (“دارددوست می

.محبت نقطھ مخالف ترس است.  خدا مجازاتی برای ما در نظر  خواھد گرفتایم، بدون شککرده

تواند تاریکی را از یک اتاق بزرگ بیرون کند، محبت خدا نیز ھمانطور کھ یک نور کوچک می

باشند، در مورد محبت ھنگام ارائھ مشاوره بھ عزیزانی کھ گرفتار ترس میبھ.کندترس را دفع می

ند خود را بھ نشانھ محبت برای آنھا فرستاد تعلیم دھید، و آنھا را تشویق کنید کھ پدر آسمانی  کھ فرز

ھیچ دلیلی وجود ندارد کھ .این محبت را دریافت دارند و در سایھ فیض و پذیرش الھی زندگی کنند

.فرزند خدا اسیر ترس باشد
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بخش چھارم

 افراد خشمگینرایمشورت مسیح ب

).۴:٢۶افسیسان (“ گناه نکنیدشوید،ھنگامی کھ خشمگین می”

توان آن را بھ تواند بگیرد؛ یا میخشم، حسی است بسیار قوی کھ دو حالت بیش نمی

جھتی سوق داد کھ منتھی بھ اجرای عدالت و پرھیزکاری گردد، یا دامی مھلک شود کھ ما 

اعضای بسیاری در بدن مسیح وجود دارند کھ.افکندرا بھ اعماق تلخی و افسردگی 

دار شدن آنھا دانند چگونھ خشم خود را مھار نمایند و موجب قطع روابط یا جریحھنمی

شود و آگاھی ندرت روی این بحث تعلیم داده میکھ بھ است یک قسمت از مشکل این.شود

خشم حسی خدادادی است و  بھ تنھایی در ذات خود، .گردددرست از کالم خدا ارائھ نمی

خدا داور عادل است و ھر روزه خشمناک ”.انیم کھ خدا خشمگین شدخوما می.گناه نیست

کنیم کھ عیسی بر کسانی کھ خانھ خدا را در اناجیل مشاھده می).٧:١١مزامیر (“شودمی

گوید، پولس در مشاوره خود بھ ما می.گیردبھ مغاره دزدان تبدیل کرده بودند، خشم می

گناه در این نیست کھ خشمگین .گناه مورزیدمراقب باشید ھنگامی کھ خشمگین ھستید، 

سلیمان با نوشتھ خود، این گفتھ را .کینمشویم، بلکھ در این است کھ با خشم خود چھ میمی

سازد، اما مرد حکیم بھ تأخیر آن را فرو احمق تمامی خشم خود را ظاھر می”:کندتأیید می

اند کھ چھ عواملی موجب خشم شده، یک مشاور مسیحی باید بد).٢٩:١١امثال (“نشاندمی

.شوندچگونھ منجر بھ گناه می

عوامل خشم

سازد، ممکن آنچھ کھ یک شخص را خشمگین می.خشم موضوعی بسیار شخصی است

تأثیر باشد؛ بھ ھمین دلیل است کھ گاھی علت عصبانی شدن  روی دیگری بیاست بر

وامل عمومی را کھ موجب خشم توانیم عاما در کل می.دیگران برایمان مجھول است

.شوند مشخص کنیممی
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ضایع شدن حق

، اما )۵:١۵دوم قرنتیان (کنیم دانیم کھ ما در مسیح برای خود زیست نمیچھ میگر

کنیم چیزی بھ ما تعلق داشتھ و از ما گرفتھ شده، بسیار خشمگین کھ حس ھنوز ھنگامی 

فھای پارکینگی را برای پارک ماشین ھا برچندین سال پیش، مردی کھ ساعت.شویممی

 خود را در آنجا پارک کرد، از کرد، بھ شخص دیگری کھ آمده و ماشینخود پارو می

.شدت خشم، او را با تفنگ کشت

دار شدن غرورجریحھ

اخیرًا با مردی در یک زمان مشخص، قرار مالقات داشتم، اما زمانی کھ بھ آنجا 

 کھ بھ ھنگامی.ش ماندمھا منتظرار در منزل یکی از ھمسایھبھ ناچ.رسیدم، او خانھ نبود

گاھی اوقات ما نسبت بھ !خانھ رسید و متوجھ اشتباه خود شد، نسبت بھ من خشم گرفت

شویم، چرا کھ تکبر دھند، عصبانی میکسانی کھ نقاط ضعف و یا شکست ما را نشان می

).۴:۶یعقوب (شود دار میما با کار آنھا جریحھ

برآورده نشدن نیاز

شویم، این انتظار را در درون خود داریم کھ نیازھای ما کھ وارد یک رابطھ میھنگامی

اکثر اوقات، .کنداین امر در مورد روابط زناشویی بسیار صدق می.برآورده خواھند شد

ده آوردن آنھا، خشم بسیار زیادی بین زن و شوھرھا دیعلت عدم رسیدگی بھ نیازھا و بربھ

ترین علت خشم ما از مھم.دھدشود و این امر معموًال خود را بھ شکل طعنھ نشان میمی

.اندکنیم نیازھای ما برآورده نشدهکھ حس میآن است 

ھنگام دردھای روحی یا جسمیبھ

من با .اندتواند در برابر شرایط و یا افرادی باشد کھ باعث درد شدید ما شدهاین خشم می

دردناک در گذشتھ دور، یا نسبت بھ ام کھ با داشتن خشم نسبت بھ زمانی ی مواجھ شدهافراد

.اندکسانی کھ زندگی را بر آنھا غیر قابل تحمل کرده بودند، خود را از پای در آورده

.ھیچگونھ تردیدی نیست کھ درد، عامل اصلی خشم است
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ھنگام خشمواکنشھای متداول بھ

شده در ایجاد خشم، کم و بیش آشنایی داریم و حتی در وامل اشارهیقین دارم ھمھ ما با ع

سؤال بعدی .خوانیم، ممکن است با بعضی از آنھا درگیر باشیمحینی کھ این مقالھ را می

مقدس با آن برخورد اساس کتابقطعا اگر بر“با این خشم چھ باید کرد؟”کھ است این 

.نشود، باعث گناه خواھد شد

انکار

گونھ بنشانیم و اجازه ندھیم ھیچوانیم خشم خود را با ریختن بھ درون خود، فرو تمی

دھند؛ کار را انجام میبعضی از افراد با انکار خشم خود، ھمین .واکنش خارجی بروز دھد

شود، بنابراین از پذیرفتن شاید بھ آنھا تعلیم داده شده کھ یک مسیحی خوب خشمگین نمی

خواھان آرامش ھستند، حال بھ ھر قیمتی کھ ”بعضی دیگر .رزندوخشم خود امتناع می

گاه از آنچھ کھ باعث آزار ؛ از ترس اینکھ مبادا باعث آزار دیگری شوند، ھیچ“تمام شود

“)غیر فعال(مھاجمینی منفعل ”چنین افرادی معموًال بھ .زنندشود، حرفی نمیخودشان می

ممکن است .دھند در رو نشان نمیرا روشوند؛ بھ این معنا کھ خشم خود تبدیل می

.کنند یا برای انجام تعھدات خود دیر حاضر شوند“فراموش”اند، کارھایی را کھ قول داده

اندازپس

شده خود را کنند و سوابق فکری حسابانداز میبرخی دیگر درد و آزارھایشان را پس

اینگونھ .حساب شوند با دیگران بیکنند کھ یکباره ھمھ را نقد کنند وبرای زمانی حفظ می

صورت، ھر در .انداشخاص با جزئیات کامل بھ یاد دارند کھ چگونھ مظلوم واقع شده

ریزند، معموًال بھ سالمت خود آسیب رسانده، کسانی کھ خشم را بھ درون خود می

.اندازندھایشان را نیز بھ مخاطره میدوستی
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 خشمبروز سریع

بینیم کھ در ابراز خشم خود بسیار سریع زو، افراد دیگری را میدر کفۀ دیگر ترا

شود و پس از فوران آتش بر سر باشند کھ منفجر میآنھا مانند کوه آتشفشانی می.ھستند

ستایی دارند، -ھایی کھ تقریبًا جنبھ خودبا بیان واژه.کننداطرافیان خود، احساس بھتری می

مشکل این .ادق ھستند، باید افکار خود را بیان کنندتوضیح خواھند داد کھ صرفًا چون ص

 کھ گرچھ ممکن است این افراد احساس بھتری کنند، اما پشت سر خود،  استکار در این

گذارند کھ صرفًا از واھمھ انفجاری دیگر، ھم شکستھ با کسانی می پایی از روابط دررد

ا این توصیفات، امیدوارم برایتان ب.توانند دوباره با آنھا روراست و صادق باشندنمی

روشن شده باشد کھ نگاه داشتن و انکار خشم  و ھمچنین منفجر شدن و عدم حفظ حد و 

در ابتدای این مقالھ بیان کردیم کھ خشم بھ تنھایی در ذات خود .شودحدود، بھ گناه ختم می

ای کھ نکتھشوند؛ اما گناه نیست و عوامل بسیاری وجود دارند کھ موجب خشم ما می

العملی کھ ما در برابر خشم خود نشان کھ عکساست دانستن آن بسیار ضروری است، این 

کالم خدا چھ مشورتی را در مورد خشمگین بودن .تواند ما را بھ گناه بیندازددھیم، میمی

دھد؟    ولی گناه نکردن بھ ما می

مقدسمشورت کتاب

انکار نکنیم

کنیم  کھ خشمگین شدن خود آید، اما ابتدا از اینجا شروع می مینظر خیلی سادهگرچھ بھ

شخصًا این مطلب درس بسیار سختی برای من بود، چرا کھ ھمیشھ تصور .را انکار نکنیم

کردم کھ نسبت بھ پافشاری می.تر از آن ھستم کھ بتوانم خشمگین شومکردم روحانیمی

بعدًا متوجھ شدم کھ تکبر من، مانع ! عصبانیشوم اما نھامید میدیگران درمانده و یا نا

این مکاشفھ مرا کمک .شد کھ من آدمی عصبانی بودمام با این مطلب میبرخورد صادقانھ

سپس باید بیاموزیم با .طرز صحیح برخورد نمایمکرد یاد بگیرم چطور با این موضوع بھ

م؟ آیا بدون در نظر گرفتن آیا آن را بھ درون خود بھ درون خود بریزی.خشم خود چھ کنیم
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دھیم؟ ممکن است الزم باشد اعتراف کنیم کھ خشم اغلب ما را بھ گناه دیگران، آن را بروز 

).١٠-١:٨اول یوحنا (کشانده است 

حملھ بھ مشکل، نھ بھ فرد

شوند و افرادی را ھایی را کھ معموًال باعث عصبانیت شما میدر مرحلھ بعدی، موقعیت

اساس کتاب مقدس با آنھا روبرو ر تنازع ھستید شناسایی کنید تا بتوانید بر کھ با آنھا د

دل خود را بھ تمام نگاه دار، زیرا کھ ”.روزه قلب خود را بھ مسیح بسپاریدھر .شوید

مسیح ”.ھای خود را بھ مسیح بسپاریدخواستھ).۴:٢٣امثال(“ھای حیات از آن استمخرج

اند، دیگر اند یعنی کسانی کھ از او زندگی جاوید یافتھنی کھ زندهبرای ھمھ مرد تا تمام کسا

ھای خود زندگی نکنند، بلکھ برای خشنودی ھمان کسی برای خود و ارضای خواستھ

پس از اینکھ ).۵:١۵دوم قرنتیان (“زندگی کنند کھ در راه ایشان مرد و دوباره زنده شد

بھ عبارتی .د را بر روی مشکل متمرکز سازیدتوانستید خشم خود را کنترل کنید، توجھ خو

دھد کھ کالم خدا بھ ما تعلیم می.دیگر، بھ جای حملھ بھ مردم، بھ خود مشکل حملھ کنید

).۴:١۵افسسیان (راستی را با عشق و عالقھ باید بھ یکدیگر گفت 

اتاق شدم، طوری کھ کشید ھمیکبار با شخصی کھ خرناسھای بسیار بلندی می

شب مرا بیدار صبح آن روز از دست او بسیار عصبانی بودم  کھ تمام  .نستم بخوابمتوانمی

خاطر این بود کھ ھمینکھ علت خشم خود را بررسی کردم، متوجھ شدم بھ.نگاه داشتھ بود

 من دارد مرا بھ داشتن خواب خوب شب باور داشتم؛ در آن زمان بود کھ متوجھ شدم خشم

سازد، بنابراین تصمیم گرفتم بھ مشکل دار میبطھ دوستی مرا خدشھدارد و رابھ گناه وا می

دارم اما خرناسھای او مانع بھ دوست خود گفتم کھ گرچھ او را بسیار دوست .حملھ کنم

ای بھ دوستی ما لطمھ.شد، بنابراین ترتیبی دادم کھ در یک اتاق دیگر بخوابمخواب من می

 کھ بیاموزیم چگونھ خشم خود را ھدایت زمانی.شتمنخورد و استراحت شبانھ خوبی نیز دا

.یابیمنظیری دست میکنیم تا باعث حل مشکالت و بھبود روابط گردد، بھ آزادی بی
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بخش پنجم

 افراد دلسردرایمشورت مسیح ب

“بیایید نزد من، ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواھم بخشید”

).١١:٢٨متی (

دی و نومیدی و دلخستگی در میان مسیحیان ھمچون یک بیماری واگیردار است و دلسر

اند، نیاز دارند با عالئم آن آشنا شوند و ھمھ آنانی کھ برای خدمت بھ قوم خدا خوانده شده

واقعیت این است کھ اکثر .کھ دچار آن ھستند، چگونھ مشورتی الھی بدھندبدانند بھ کسانی 

افراد دلسرد در کلیسا، اغلب رھبران ھستند، زیرا ایشان نھ تنھا بار مشکالت خود را حمل 

شخص دلسرد کسی .کنند، بلکھ بار آنانی را نیز کھ در حوزه خدمت ایشان قرار دارندمی

او زیر بار سنگین .از الھی خود را از دست داده استانداست کھ شجاعت روحانی و چشم

مھم است کھ دالیل .اش شکست و اندوه روحانی استزندگی کمر خم کرده کھ نتیجھ

برخی تصمیمات نادرستی در .شوند، کشف کنیممختلفی را کھ باعث این دلسردی می

یگر مشکالت برخی د.کننداند کھ اکنون عواقبش را درو میزندگی خود اتخاذ کرده

کشند و این امر سبب شده کھ شادی و پویایی خود را از جسمانی دارند و دائمًا درد می

آلود است کھ شادی را از دلشان ربوده برای بسیاری دیگر، درد روابط زخم.دست بدھند

.گرددبرای خادمین دالیل اضافی دیگری نیز ھست کھ موجب دلسردی و نومیدی می.است

.شوددھد کھ بھ چھ علت دلسرد نمی، شرح می۴ دوم قرنتیان، فصل پولس رسول در

پس چون در نتیجھ رحمتی کھ بر ما شده است، از چنین خدمتی برخورداریم، ”:فرمایدمی

او در دنبالھ این فصل، در باره دالیلی دیگری سخن ).، ھزاره نو١آیھ (“شویمدلسرد نمی

دھد کھ دھد؛ ھمچنین شرح میدلی قرار میتھگوید کھ ما را در معرض دلسردی و خسمی

ھنگام بررسی دالیل بھ.گیری از فیض الھی، بر این موانع چیره شدتوان با بھرهچگونھ می

دلسردی و نحوه مشورت دادن بھ دیگران بر اساس حکمت الھی، این را مد نظر دارم کھ 

 داده باشید، زیرا شاید شما خواننده گرامی نیز ممکن است عشق خود را بھ خدمت از دست

از این رو، شاید این مقالھ را بھ این منظور .دیگران دلتان را مجروح ساختھ باشند
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شبانان زحمتکش بسیاری ھستند .خوانید تا شفای مسیح را در زندگی خود تجربھ کنیدمی

کھ نیاز بھ لمسی تازه و آسمانی دارند، و الزم است بھ درک جدیدی دست یابند در این 

.خصوص کھ چگونھ رحمت خدا را در بحبوحھ کشمکشھا تجربھ کنند

چھار علت بنیادین

دلی در کند کھ سبب بروز دلسردی و خستھپولس رسول بھ چھار علت بنیادین اشاره می

.گرددزندگی ایمانداران می

فریب و مکر

از روشھای پنھانی و”:نویسدپولس رسول می.دلسردی نتیجھ فریب و مکر است

مسیحی دلسرد ).، ھزاره نو٢آیھ (“.یازیمایم و بھ فریبکاری دست نمیننگین دوری جستھ

ممکن است بھ این باور رسیده باشد کھ خدا او را .اموری را باور کرده کھ درست نیستند

ھنگام کمک بھ شخص بھ.تواند شرایط موجود خود را تحمل کنددوست ندارد، یا اینکھ نمی

زند خوب گوش دھید، و بھ او کمک ھایی کھ او دائمًا بھ خود می بھ حرفدلسرد، مھم است

جای تکیھ بر احساسات خود، بر حقیقت ریزی کند و بھکنید تا تفکر خود را مجددًا برنامھ

.تکیھ کند

فشارھای غیر قابل تحمل

٨توجھ کنید کھ پولس رسول در آیھ .دلسردی نتیجھ فشارھای غیر قابل تحمل است

او در ادامھ ).ھزاره نو(“ایمما از ھر سو در فشاریم، اما خـُرد نشده”:فرمایدمی

اما .فرماید کھ توانستھ بر این مشکالت غیر قابل تحمل بھ کمک فیض الھی فایق آیدمی

کوشیم با فشارھا و مشکالت زندگی با تکیھ بر نیروی خودمان چیره شویم، زمانی کھ می

خورده مسیح است؛ او زیر بار  ایماندار دلسرد پیرو شکست.قطعًا شکست خواھیم خورد

او .فرسای زندگی خـُرد شده و نیاز دارد بار سنگین خود را بھ خداوند بسپاردشرایط توان

.نیاز دارد بار زندگی خود را با دوستی در میان بگذارد

Persian Christian Books by Talim Ministries to encourage, train, and equip Iranian ministers - www.farsinet.com/talim/



23

خیانت دوست

کند  اشاره می٩آیھ پولس بھ این نکتھ در .دلسردی اغلب نتیجھ خیانت یک دوست است

تواند چنان ما را خیانت از سوی دوستی مورد اعتماد می.“ایموا نھاده نشده”گوید کھ و می

احساس طردشدگی از سوی .مجروح سازد کھ منجر بھ اندوه و دلسردی بلندمدت گردد

یا کنند زمانی کھ دیگران عقاید ما را رد می:دیگران ممکن است از طرق گوناگون پدید آید

گیرند، یا ھنگامی کھ دیگران با ما وقتی تالشھای ما برای خدمت مورد تمسخر قرار می

بھ ھر شکلی کھ مورد خیانت قرار گرفتھ .ریزند تا از ما نفعی ببرندطرح دوستی می

.آورددیده کھ روحیھ دلسردی بھ وجود میقلبی زخم:باشید، نتیجھ ھمان است

مقدسعدم شناخت روشھای کتاب

مقدس برای مقابلھ با لسردی وضعیتی روحانی است کھ از عدم شناخت روشھای کتابد

گوید کھ ما با ، در باره این واقعیت سخن می١۴پولس رسول در آیھ .شودآن ناشی می

وقتی فرا .کنیمایم و در نتیجھ آن، در حضور ابدی او زندگی میمسیح بر خیزانیده شده

داوند جالل زندگی کنیم، خواھیم دید کھ دلسردی مانند گیریم کھ چگونھ در حضور خمی

.شودشود کھ در اثر نرسیدن آب بھ آن، پژمرده میگیاھی می

راھھای کمک بھ افراد دلسرد

توانیم بھ شخص دلسرد اکنون بھ بررسی راھھایی خواھیم پرداخت کھ بھ کمک آنھا، می

شھ دارد، بسیار مھم است کھ برای از آنجا کھ دلسردی در دروغھای شیطان ری.یاری دھیم

پس الزم است بھ چھار نوع احساس اشاره .خنثی ساختن آنھا، از کالم خدا استفاده کنیم

.گیرد، و بعد ببینیم پاسخ الھی بھ آنھا چیستخورده را میکنیم کھ گریبان شخص شکست

کندخدا ما را رھا نمی

کنند در اثر مشکالتشان دچار انزوا افراد دلسرد احساس می“.کنماحساس تنھایی می”

کنند؛ ھمچنین کند کھ ایشان از چھ مراحل دشواری عبور میاند و اینکھ کسی درک نمیشده
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بھ ھمین .ممکن است بھ این باور رسیده باشند کھ خدا نیز آنان را فراموش کرده است

اما باید بھ .مجھت، مھم است با دقت بھ درد دل آنان گوش دھیم و با ایشان ھمدردی کنی

تو را ھرگز وا نخواھم ”’:آنان یادآوری کنیم کھ خدا وعده داده کھ ھرگز ما را رھا نسازد

خداوند یاور من است، ’:گوییمپس با اطمینان می‘.گذاشت، و ھرگز فراموش نخواھم کرد

).، ھزاره نو۶-١٣:۵عبرانیان (‘“انسان بھ من چھ تواند کرد؟.پس نخواھم ترسید

ید بھ کمک خداام

دلسردی اغلب نتیجھ این باور است کھ گرفتار شرایطی “.کنم امیدی نیستاحساس می”

شخص .نمایندحاصل میھمھ راھھای انسانی بی.خاص ھستیم و راه گریزی وجود ندارد

فرد ایماندار .کندکوشد از شرایط موجود بگریزد، بیشتر احساس عجز میھر چقدر می

خواھد از طریق این شرایط دشوار، ودگی است، اما شاید خدا میمشتاق رھایی و آس

آموزیم خدا چگونھ رسد کھ میامید زمانی فرا می.تغییراتی مھم در شخصیت او ایجاد کند

و خدا .آید کھ مناسب بشر نباشدھیچ آزمایشی بر شما نمی”:کنددر چنین شرایطی عمل می

ن خود آزموده شوید، بلکھ بھ وقت آزمایش، راه دھد بیش از تواامین است؛ او اجازه نمی

؛ ھزاره ١٠:١٣اول قرنتیان (“سازد تا تاب تحملش را داشتھ باشیدگریزی نیز فراھم می

بخشد تا شود کھ در یابیم تنھا نیستیم و اینکھ خدا فیض میامید زمانی حاصل می).نو

.دھدبحران را تحمل کنیم یا راه گریزی پیش پایمان قرار می

توکل بھ خدا

کنند قادر بھ بسیاری از افراد احساس می“.کنم قادر بھ انجام این کار نیستماحساس می”

دانند بر دوش ایشان است بگریزند؛ خواھند از مسؤولیتی کھ میمی.انجام کاری نیستند

ایشان زیر فشار شکستھا .کننداند کھ احساس دلسردی کامل میایشان آنقدر شکست خورده

شکست .توانند دست بھ کاری بزننداند کھ دیگر نمیاند و بھ این باور رسیدهمر خم کردهک

پولس رسول .احساس خردشدگی یا تکیھ مجدد بھ خداوند:ممکن است دو نتیجھ داشتھ باشد

افسسیان (“باری، در خداوند و بھ پشتوانھ قدرت مقتدر او، نیرومند باشید”:فرمایدمی

شود کھ در مسیح قوت قیامت ھست، اما بر ما است کھ  پولس یادآور میدر اینجا).١٠:۶
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توانیم بھ دھد کھ اگر بھ خدا توکل کنیم، میمقدس تعلیم میکتاب.بیاموزیم در او قوی باشیم

.ھای خود عمل کنیممسؤولیت

تحت محکومیت نیستیم

نظر شود و بھوقتی زندگی دشوار می“.کنم خدا از دست من عصبانی استاحساس می”

یابیم تصور کنیم کھ خدا از ما خشمگین رسد کھ ھمھ چیز بر علیھ ما است، گرایش میمی

این تصور ناشی از این تعلیم نادرست است .کندخاطر گناھانمان تنبیھ میاست و ما را بھ

لذا وقتی .کھ چنانچھ از مسیح پیروی و اطاعت کنیم، زندگی پر از برکت و رفاه خواھد شد

ایم، اما ھنوز مشکالت فراوانی بر سر راھمان قرار دارد، دانیم کھ شاگردان خوبی بودهمی

در چنین مواردی، فرمایش پولس در .کنیم خدا سھم خود را انجام نداده استاحساس می

پس اکنون برای آنان کھ در ”: برای شخص خودم کمک بزرگی بوده است٨:١رومیان 

).ھزار نو(“یچ محکومیتی نیستمسیْح عیسی ھستند، دیگر ھ

شود کھ حقیقت وارد زندگی عاطفی امیدوارم مالحظھ کرده باشید کھ مشاوره سبب می

آزادی از قدرت .ھا گردد و ایشان را بر آن دارد کھ بھ شیوه الھی تفکر کنندانسان

.شودبخش حقایق الھی حاصل میرھایی
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بخش ششم

 خطامشورت مسیح برای گرفتاران در حس

باشد بھ جھت نجات كھ از آن پشیمانی ست منشأ توبھ می ازیرا غمی كھ برای خدا”

.)7:10دوم قرنتیان (“.نیست؛ اما غم دنیوی منشأ موت است

 مورد بررسی مقدسکتابدرستی درک نشود و از دیدگاه  وقتی بھاحساس خطالھ أمس

کشد و ت شخص را پایین میسرع خواھد ساخت کھ بھاز احساساتیقرار نگیرد، گرداب

 درباره اینکھ چگونھ 32:4د در مزمور وداو.برددر افسردگی و حس شکست فرو می

كھ دست تو روز چون”:نویسدونھ میگ قوت و شادی او را تضعیف کرده، ایناحساس خطا

این را رسول  پولس “.بتم بھ خشكی تابستان مبدل گردیدرطو.بودو شب بر من سنگین می

بیند کھ از شود و آن را در تضاد با غمی میخواند کھ بھ مرگ منتھی میدنیوی مییغم

مطمئنًا در جمع ما .کشد و شرمساری بیرون میخطاست و سرانجام فرد را از حس  اخدا

اند؛ پس ما  و سپس شرمساری حاصل از آن شدهحس خطاافراد بسیاری ھستند کھ مغلوب 

 ھستند، حس خطاھا را در ایماندارانی کھ گرفتار شکستگیدلھای اینباید بتوانیم کھ نشانھ

.تشخیص دھیم

تعریف حس خطا

 راجع بھ مقدسکتاببرای شروع باید اطمینان حاصل کنیم کھ درک صحیحی از تعالیم 

 بھ شما این حس خطا.کھ خون مسیح تنھا عالج آن است، داریم و اینحس خطاقدرت 

اید، و این احساس در اثر شکستن اوامر ومیت واقع شدهدھد کھ مورد محکاحساس را می

و چون ”:گیردچشمھ میالقدس سر از روح خطاحس حقیقی.آیدکاری پدید میخدا و تقصیر

 اما ھر .)16:8یوحنا (“او آید، جھان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواھد نمود

بسیاری وجود دارد کھ خدا آنھا را باشد، چون کارھای ی بر پایھ حقیقت نمیخطایاحساس 

حقیقی احساس غیر. باشدخطاحقیقی کند؛ در نتیجھ این شاید یک احساس غیرمحکوم نمی

Persian Christian Books by Talim Ministries to encourage, train, and equip Iranian ministers - www.farsinet.com/talim/



27

القدس سرچشمھ دارد، با این تفاوت کھ از  مشابھ ھمان احساس گناھی است کھ از روحخطا

. است کھ اطالعات نادرستی بر آن داده شدهوجدانی نشأت گرفتھ

س خطاوجدان و ح

ش اعلت وجود چنین احساسی در بسیاری از افراد این است کھ دیگران در طول زندگی

پولس رسول در .کند میخطااند کھ مدام احساس روی وجدان او اثر گذاشتھبر طوری 

حدی یا بھھایی ضعیفدھد کھ ممکن است وجدان بھ ما ھشدار می8:7رسالھ اول قرنتیان 

ایی شویم و اصًال احساس گناه نکنیم؛ یا ھ کھ بعضًا مرتکب خطاداشتھ باشیمشده سرکوب

. کنیمخطاشویم، مدام احساس از سوی دیگر وقتی اصًال خطایی مرتکب نمی

ھای ما بھ حدی کند کھ امکان دارد وجدانپولس این مطلب را خیلی زیبا بیان می

ل، او در رسالھ اول در مقاب.القدس را حس نکنیمھای روحخاموش شده باشد کھ رھنمود

بینم، لكن از این عادل شمرده زیرا كھ در خود عیبی نمی”:نویسدمیگونھ  این4:4قرنتیان 

دھد کھ اگر وضوح توضیح می در اینجا او بھ“.من خداوند استكننده شوم، بلكھ حكمنمی

من .ایدکنید، الزامًا بدین معنا نیست کھ مرتکب ھیچ خطایی نشدهشما احساس گناه نمی

ھای خود آرامش درونی دارند، از ام کھ چون از بابت انتخابایمانداران بسیاری را دیده

کند آیا اما فقط قلب خودتان نیست کھ تعیین می.کنندراحتی دفاع میبھآلود خود اعمال گناه

تان را القدس بخواھید تا درون از روحد ونگریب بھ آینھ کالم خدا دبای.کار ھستید یا نھخطا

.تفتیش کند

عواقب حس خطا

، با )مقدسکتابیعنی از دیدگاه ( رسیدگی نکنیمخس خطالھ أ بھ مسیدرستاگر بھ

 شرمساری است کھ بھ شما احساس ،اولین مشکل.مشکالت روحانی مواجھ خواھیم شد

؛ این احساس  استحل نشدهاحساس خطایی است کھ ناشی از و دھدارزش بودن میبی

ھنگامی .رساند کھ انسان بسیار بدی است و لیاقت بخشش نداردبھ این نتیجھ میشخص را 
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 بھ خداوند برسد، یستکھ شیطان ایمانداری را متقاعد کند کھ ذاتًا انسان بدی است و قادر ن

.واقع تمام امید او را از بین برده استدر

 دیگران آزاد برخی مایلند تا با سعی و تالش، خود را از سنگینی بار سرزنشھای

 راه ،ھای مالی یا افزایش خدماتشان در کلیساسازند، و برخی دیگر سعی دارند تا با کمک

گویند کھ کنند و بھ خود میتراشی میای بھانھعده. را برای خود بخرندحس خطاخروج از 

و عده دیگری ھم .کنند، و بدینسان گناه خود را تبرئھ و توجیھ می“ما انسان ھستیم”

.ندناندازند تا از سرزنشھای احتمالی فرار کستھای اخالقی خود را بھ گردن دیگران میشک

تنھا چاره برای پاک شدن وجدان ما، !ھا چاره کار نیستتراشیاما ھیچیک از این دلیل

.خون مسیح است

چاره کار

بھای مسیح است کھ اندیشیده، صلیب و خون پرحس خطالھ أای کھ خدا برای مسچاره

ایمانداری کھ در گناه است، باید یک بار دیگر با محبتی کھ .بھ جھت گناھکاران ریختھ شد

قید و شرط بود؛ خداوند زمانی کھ ما محبت خدای ما بی.در جلجتا ظاھر شد، مواجھ شود

چیز درون ما نبود کھ شایستھ ھیچ.ھنوز گناھکار و دشمنان او بودیم، ما را محبت کرد

محبت او بھ حدی فداکارانھ بود کھ .اما او با این حال ما را محبت نمودمحبت وی باشد، 

ھای ما شکستگیدلعیسی کرسی جالل خود را ترک کرد و لباس بشریت بر تن نمود تا در 

او گناھان ما را بر خود گرفت، و جریمھ موت  را کھ ما سزاوارش بودیم، .دوشریک ش

.پرداخت

كھ خود گناھان ”:فرماید و میکنددار بسیار بیان میپطرس فواید مرگ مسیح را با اقت

اول (“ما را در بدن خویش بر دار متحمل شد تا از گناه مرده شده، بھ عدالت زیست نماییم

 و خطایای خود را در حضور بیاییم ھنگامی کھ ما با فروتنی نزد صلیب .)2:24پطرس 

س آیا چند مرتبھ زیاده، خون مسیحپ”:شود از ما برداشتھ میحس خطاخدا اعتراف کنیم، 

عیب بھ خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاھر  بھ روح ازلی خویشتن را بیکھ

.)9:14عبرانیان (“نخواھد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید؟
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 بیاورید، زیرا اوخواننده عزیز، در ھمین لحظھ گناھان و شکستھای خود را نزد عیسی

. بر صلیب میخکوب شدشما ھمان دستانی کھ بھ خاطر شما است،ی باز منتظر با دستان

دھد تا وجدان خود را ھمواره با خون مسیح پاک نگھ کالم خدا نھ تنھا بھ ما پند می

دھد کھ مدام سعی کرده وجدان  بھ ما ارائھ مینیزداریم، بلکھ نمونھ اعترافات پولس را 

دھم تا پیوستھ ضمیر خود را بھ  در این امر ریاضت میو خود را”:خود را پاک نگاه دارد

 پولس این مطلب را در باب .)24:16اعمال  (“.لغزش نگاه دارمسوی خدا و مردم بی

در اصل منظور وی این .کند و داوری نھایی مطرح میتدفاع از ایمان خود در روز قیام

دارم، چون در حضور خدا در اکنون وجدان خود را با اطاعت از خدا پاک نگھ می”:است

“.گو ھستمقبال اعمال خود پاسخ

:توانیم برای طلب بخشش بھ سمت او بشتابیمکنیم، مدافعی داریم کھ میوقتی گناه می

اگر بھ گناھان خود اعتراف كنیم، او امین و عادل است تا گناھان ما را بیامرزد و ما را ”

توانیم با پاک نگھ داشتن وجدان  اما ما می.)1:9اول یوحنا (“.از ھر ناراستی پاک سازد

 قادر خواھیم ھانین با دوری از این خطاچھم. بگیریم کھ مرتکب گناه نشویمخود، تصمیم

بود کھ از بار گناه رھا شویم، چون نتیجھ انجام کارھایی کھ در نظر خداوند صحیح است، 

.آرامش، خوشی و آزادی از گناه است

کشند، دعوت  را بر دوش میخطا آنانی کھ سنگینی بار بھ طور خالصھ، مسیح از

 و شروع بھ انجام ،آمیز او را دریافت کنندرفتھ، تقدیس و بخشش محبتنزد او کند تا می

کنیم، احساسی بد اطاعتی میوقتی ما از خدا نا.اعمالی کنند کھ در نظر خداوند نیکوست

دھیم، احساس آزادی و عمال نیکو انجام میاما وقتی ا.آیدھمراه با دلسردی در ما پدید می

.گرددآرامش خواھیم یافت؛ و حیات ما با خداوند تازه می
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بخش ھفتم

مشورت مسیح برای داغداران

خبر باشید کھ مبادا مثل دیگران خواھیم شما از حالت خوابیدگان بیاما ای برادران نمی”

).4:13 تسالونیکیان 1(“کھ امید ندارند، محزون شوید

فرسای آن است کھ در اثر پدید آمدن یک فقدان، در داغداری ھمان غم در مرحلھ طاقت

کند و اگر بھ درستی درک و بدان رسیدگی نشود، صدمات زیادی بھ قلب شخص طغیان می

ھنگامی کھ انسان، عزیزی را از دست .آوردسالمت روانی و جسمانی شخص وارد می

این احساس تنھا محدود بھ از دست . طبیعی استدھد، حزن برای وی یک احساسمی

من .شود، بلکھ ممکن است ھنگام از دست دادن ھر چیزی پیش آیددادن عزیزان نمی

دلیل از دست دادن فرزند بھ اوج رسید کھ شناختم، کھ زمانی حزنشان بھمادرھایی را می

ی کھ ازدواج مجدد ای کھ فرزندشان ھم در آن بود، نقل مکان کردند، یا زماناز خانھ

ام کھ ھنگام از دست دادن یک توانایی فیزیکی، و یا شغل، دچار و مردانی را دیده.کردند

.اندحزن شده

اما بھ طور کلی بزرگترین غمی کھ ما در تمام دنیا شاھد آن ھستیم، داغ از دست دادن 

 کھ شاھد شده باشد؛ ھمانطوربینیتواند گاھی پیشمرگ می.عزیزان و نزدیکان است

ھمچنین .روندشوند و از میان ما میکم ضعیف میمان کمھستیم کھنساالن در خانواده

تواند باشد؛ ھمانطور کھ در تصادفات یا فجایع دیگر دیده منتظره نیز میمرگ، غیر

.شودمی

حال، وقتی مرگی اتفاق بیفتد، حتمًا حزن و اندوھی نیز بھ ھمراه خواھد داشت و ھربھ

 است بدانیم چطور باید تسلی مسیح را وارد کنیم الزامیما کھ در نام مسیح خدمت میبرای 

بسیار باعث تسلی است کھ بدانیم .اندزندگی آنانی کنیم کھ در چنین وادیھایی گرفتار شده

اشعیای نبی .آشنا نبوددھنده ما عیسی ھم در زندگی خود با حزن، غریب و نانجات

خوار و نزد مردمان مردود، و صاحب غمھا و ”:کندگونھ معرفی میدھنده ما را ایننجات

.ما دیدیم کھ عیسی بر سر قبر ایلعازر محزون گشت و گریست“.رنجدیده
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گریند، ما نیز اشک بریزیم و بگرییم و تسلی توانیم ھمراه با داغدارانی کھ میچطور می

 است؟ ساس حزن چگونھ احساسیھای رنجدیده بیاوریم؟ احمان را بھ سمت قلبدھندهنجات

شاید این سؤال، سؤال کاملی بھ نظر رسد، اما حزن تنھا یک احساس مشخص نیست و 

برای بسیاری از مسیحیان این وسوسھ .تواند خود را بھ طرق مختلفی ظاھر سازدمی

وجود دارد کھ حزن خود را انکار کنند و این حالت انکار را یک تجلی از زندگی 

ظاھر بینیم کھ خانواده متوفی بھھا میما گاھی در عزاداری. در مسیح بپندارندپیروزمندانھ

ما نبایستی .دانندخیلی قوی و سخت ھستند و این را بھ ایمان پیروزمندانھ خود مربوط می

مقدس آن را یک واکنش نبود حزن در زندگی را بھ پیروزی ارتباط دھیم، چرا کھ کتاب

ایم تا گاھی ھم محزون باشیم؛ کھ متعلق بھ مسیح ھستیم تشویق شدهداند و ما نیز طبیعی می

اندوه بھ ھیچ عنوان نباید سرکوب .منتھا نھ مانند آنانی کھ ھیچ امیدی در وجودشان نیست

شود، بلکھ ما مسیحیان موظفیم طرق مختلف ابراز حزن و اندوه را بشناسیم و بھ اشخاصی 

. حزنشان را پشت سر بگذارندترکھ گرفتار آنند کمک کنیم تا راحت

راھھای بروز حزن

شود و شخصی کھ متحمل حزن از  ھمراه میاحساس گناه حزن بعضی اوقات با ●

اگر برای کمک پیش او :ھای بسیاری روبرو است“اگر” است با دست دادن عزیزی

.شدپایان باتواند بیھا می“اگر”این .بردمبودم؛ اگر او را نزد پزشک بھتری میمی

کھ نوعی حس محکومیت است و “گناه حقیقی”:در حقیقت دو نوع گناه وجود دارد

چاره این .آوردایم پدید میخاطر گناھی کھ در حق خدا ورزیدهالقدس آن را در ما، بھروح

“گناه غیر حقیقی”در آن سو، .نوع گناه توبھ و نتیجھ آن بخشیده شدن توسط خدا است

مشابھ احساس گناه حقیقی است و در مواقعی مانند از دست دادن وجود دارد، کھ احساسش 

چاره .ایدآید، یا درباره مسائلی کھ شما کنترلی روی آنھا نداشتھیک عزیز  بھ وجود می

افتد مسؤول نیستیم آن، آگاه شدن از این واقعیت است کھ ما در برابر ھر اتفاق بدی کھ می

.میت خدا بر تمامی مسائل استو تنھا تسلی برای آن، اعتماد بھ حاک
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 شده، مدام دنبال کسانی میلبی افراد محزون و داغدار معموًال نسبت بھ دیگران خیلی ●

غم از دست دادن نزدیکان بھ .خاطر مرگ عزیزانشان سرزنش کنندھستند کھ آنھا را بھ

ای مونھما ن.شود درد خود را کمتر حس کنندحدی سنگین است کھ این کار آنھا باعث می

مریم بھ حدی پریشان بود کھ عیسی را .از این اتفاق را در زمان مرگ ایلعازر شاھد بودیم

بودی، برادر من ای آقا اگر در اینجا می”:کندخاطر مرگ برادرش سرزنش میبھ

کرد، چون عیسی قادر بود از مرگ مریم عیسی را متھم می).11:32یوحنا (“مردنمی

.ند؛ پس او جدًا نسبت بھ خداوند عیسی عصبانی بودبرادر او جلوگیری ک

چندان غیرمعمول نیست کھ در ھنگام از دست دادن یک عزیز، اشخاص از دست خدا 

کنیم کھ بھ نوعی با مرگ آن ما در اکثر موارد کسانی را سرزنش می.عصبانی شوند

نین افرادی بخش مھمی از خدمت ما کمک بھ چ.اند، مثل تیم پزشکیمتوفی درگیر بوده

کنند در این است تا با قضیھ از دست دادن عزیزشان کنار بیایند و کسانی را کھ فکر می

.باره تقصیری دارند، ببخشند

 کسانی کھ متحمل سنگینی غم از دست دادن شخصی نزدیک ھستند، معموًال ●

ا در حزن غالبًا ھر لذت و خوشی ر.دھندشان را برای ادامھ زندگی از دست میانگیزه

شود کھ شخص بر خود تحمیل سازد و گاه تبدیل بھ نوعی مجازات میانسان خاموش می

ام کھ ھیچ چیز دیگری گوید آنقدر چیز مھمی را از دست دادهکند؛ بدین ترتیب کھ میمی

حدی عمیق است کھ گاه افراد اشتھای خود را در اثر آن از این غم بھ.برایم ارزش ندارد

می پس از مرگ شوھرش آنقدر وزن کم کرد کھ بعد شروع بھ خان.دھنددست می

.سوگواری برای این حقیقت کرد کھ شوھرش دیگر زنده نیست تا او را چنین الغر ببیند

در .کشند تا در آن غم بیشتر غرق شوندھای عادی نیز کنار میھا خود را از فعالیتبعضی

اگر این حاالت افسردگی بیش از حد دھد، اما اکثر موارد، گذر زمان افراد را شفا می

.ھای شبانی بیشتری نیاز استطول بینجامد، مراقبتبھ

شود، بدین ترتیب کھ در درون  حزن بعضی وقتھا با یک حس خودخواھانھ ھمراه می●

آید و این خشم ممکن است بھ خود متوفی خاطر این فقدان نوعی خشم پدید میشخص بھ

د حتی وقتی متوفی کنترلی ھم بر مرگ خود نداشتھ، باز گوینھا میبعضی.معطوف شود

وقتی کودکی .در بسیاری از موارد، این حالت قابل درک است.اندکردهچنین احساسی می
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پندارد کھ پدر یا مادری کھ دھد، در ذھن خود اینطور مییکی از والدینش را از دست می

ھار فرزند، بیوه شد و منبع درآمدی زن جوانی کھ با چ.فوت کرده، او را فریب داده است

نیز نداشت، از مرگ شوھرش بسیار عصبانی بود، طوری کھ در یک جلسھ دعا بلند شد و 

او چطور توانست این کار را با من بکند؟ او ترکم کرد و من اآلن باید بھ تنھایی این ”:گفت

ک درد یا حزن خشم اغلب اولین واکنش اشخاص در برابر ی“!چھار تا بچھ را بزرگ کنم

بایستی در مسیری درست قرار گیرد تا منجر بھ گناه است و نباید انکار شود؛ بلکھ می

.نگردد

داغدارراھھای کمک بھ شخص 

:چطور باید بھ یک شخص داغدار یا سوگوار کمک کنیم؟ چند پیشنھاد برایتان دارم

موعظھ نکنید

واھید تا قلب شما را در برابر بلکھ از خداوند بخ.برای شخص داغدار موعظھ نکنید

اکثر مواقع .ایشان نرم کند تا بتوانید با آنان ارتباط برقرار کرده، در غمشان شریک شوید

.بھترین کار این است کھ در سکوت بنشینیم و دعا کنیم

بھ درد دل او گوش کنید

ت کھ الزم اس.شخص داغدار را تشویق کنید تا حرف بزند و شما ھم بادقت گوش کنید

).1:19یعقوب (شخص داغدار، تمام وقایعی را کھ بھ مرگ عزیزش منجر شده بازگو کند 

کنند؛ بنابراین میل شما برای در اثر گذر زمان، مردم شخص از دست رفتھ را فراموش می

شنیدن صحبتھای آن داغدار در مورد عزیزی کھ از دست داده، تسلی بسیاری برای او بھ 

.ھمراه دارد
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 بھ خانواده داغدارکمک

اگر کمک ”:لطفًا نگویید.بھ خانواده داغدار، برای انجام کارھا، پیشنھاد کمک دھید

بھترین کار این است کھ برای انجام کارھای الزم، دست بھ “.خواستید، بھ من زنگ بزنید

.کار شوید

القدسشفای واقعی از روح

ھمچنین باید .یابدار چگونھ شفا میست کھ بدانید شخص سوگواین امر بسیار حیاتی ا

القدس است کھ بر اساس حقایق دھنده ما، روحآگاه باشید کھ شفای واقعی از سوی تسلی

:فرماید می14:1خداونْد عیسی در انجیل یوحنا .بخشدکالم خدا بھ ما اطمینان خاطر می

 شفا آنچھ کھ دلھای مضطرب ما را در چنین موقعیتی“!دل شما مضطرب نشود”

میرند، مکانی در حضور خود آماده بخشد، دانستن این است کھ خداوند برای آنان کھ میمی

چون جدا شدن از بدن، رفتن بھ حضور خدا .سازدکرده و ھیچ چیز آنان را از وی جدا نمی

میرند، آرامش آنانی کھ در خداوند می.باشداست و رفتن بھ حضور خدا، کمال خوشیھا می

و ما بازماندگان ھستیم کھ نیاز بھ تسلی داریم، و یافتن این .ربھ خواھند کردکامل را تج

.تسلی مستلزم گذر زمان است
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بخش ھشتم

خوردگان شکسترایمشورت مسیح ب

“پس زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرافراز نماید”

)۶:۵پطرس ١(

.و بس  یاری از ایمان  داران ص  ادق را مغل  وب س  ازدتوان  د خیل  ی دش  وار باش  د  م  یزن  دگی

 احس  اس ،نمای د  م ی ش  ود ب ھ نظ ر غی ر قاب ل ح ل      م ی ب ا آنھ ا مواج ھ   ف رد  وقت ی مش کالتی ک ھ    

گی ری  ترین مسیحی نیز رسوخ کند و شاید چنین نتیج ھ     شکست حتی ممکن است در دل قوی      

.زن د  م ی  کار س ر ب از   اما از انجام این،تواند بھ وی کمک کند میشککند کھ گرچھ خدا بی   

طور یقین این شخص چن ین تفک ری دارد چ را ک ھ تم امی گامھ ای روح انی را ک ھ توس ط                       ھب

 ب ھ نف ع او مداخل ھ     خ دا ظ اھراً  ، اما ب ا وج ود دعاھ ای زی اد     ،داشتھبررھبرانش توصیھ شده  

. در چنین وضعیتی بود،حسین، دوست من.نکرده است

غرور:ریشھ

وقتی در ات اق ب ھ ھ م ریخت ھ او     .ن در استانبول مالقات کردم  حسین را در ھتلی ارزا    من

،آم د  ھ یچ کمک ی از دس تم ب ر نم ی     ،نشستم و از پس دود غلیظ سیگار بھ صورتش نگریس تم  

حس ین  .داد می گویی بھ زحمت حضور مرا تشخیص  ،آنکھ بھ نگاه مبھوت او توجھ کنم      جز

ا ترک کرده و از ھرگونھ تماسی امتناع اما خیلی زود کلیسا ر،چند ماه قبل ایمان آورده بود

رن ج  درو مرا نزد او بردند ش اید ب ھ نح وی بت وانم ب ھ وض عیت ای ن ب رادر فقی ر            .ورزیدمی

سری تص میمات   معلوم شد کھ بھ دلیل یک     ،  ش را بررسی کردم   اوقتی زندگی .رسیدگی کنم 

او در .ه ب ود خ ورد شکس ت بست رسیده و اکن ون ی ک م رد ک امالً         بھ بن  ،نادرست در زندگی  

فھمید کھ غ رورش او را ب ھ   حسین نمی.کل اعتقاد داشت کھ ھیچ راھی برایش  وجود ندارد    

 اما کلی د آن در درک حس ین از تعل یم    ، برای او گذاشتھ بودراه فراریخدا .دام انداختھ است  

.قرار داشتمقدسکتابفروتنی در 
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فروتنی:کلید

اگر یک . تجربھ کرده بود  خود  در زندگی  پطرس رسول مردی بود کھ بارھا شکست را       

وقتی نسنجیده بھ عیسی . او پطرس بود کرد،شاگرد وجود داشتھ باشد کھ خداوند را مأیوس         

،ھنگ ام دس تگیری عیس ی   . ب ا ت وبیخ ج دی او مواج ھ ش د           ،توصیھ کرد کھ بھ اورش لیم ن رود       

آنچ ھ م را   .ردی د پطرس آنجا حضور داشت و او را انکار کرد و در نتیجھ بسیار شرمسار گ   

 خ  ود،ب  ا وج  ود تم  امی شکس  تھا و ناکامیھ  ای  پط  رس  ک  ھ ای  ن اس  تدارد  م  یب  ھ تعج  ب وا

پ س زی ر   ”، گوی د  م ی پط رس اس ت ک ھ   .ھ ا را در خص وص فروتن ی دارد    ت رین نوش تھ   جامع

.)۵:۶پطرس-١(“دست زورآور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرافراز نماید

مفھوم فروتنی

 ک ھ توس ط اف راد م افوق ب ر م ا        ایالبت ھ ن ھ فروتن ی     ،  ست ا ید رھایی از شکست فروتنی    کل

اگ  ر معن ی فروتن  ی را در  .س ت  ا ی ا فروتن ی ک  اذبی ک ھ ناش  ی از چاپلوس ی    ،ش  ود م ی تحمی ل 

تعظ یم در حض ور   )١:س ھ مفھ وم از آن اس تخراج کن یم    توانیم  ، می  بررسی کنیم  مقدسکتاب

ط ور ایثارگران ھ ب رای ج الل دیگ ری        ھترک زندگی ب  )٢؛یک پادشاه و اقرار بھ عظمت او      

مقایس ھ خ ود ب ا    )٣؛واسطھ خالی کردن خود و س عی در نش ان دادن مس یح در ھ ر م ورد                 ھب

بنابراین وقتی پطرس راجع بھ فروتن شدن زیر .خدا و مواجھھ با حقیقت ناتوانی کامل خود

مح ور  -ب ر خ الف طبیع ت خ ود     ک ھ  گویدسخن می از مفھومی ،نویسد می دست زورآور خدا  

 ب رای خ ود زن دگی کن یم و ب ھ ق درت       ش ود ، طبیعتی کھ سبب میھای گناھکار است  ما انسان 

 ک  ھ راھ  ی ب  رای خ  روج از داردعرض  ھ م  ی او امی  د را ،ای  نوج  ود ب  ا .خ  ود وابس  تھ باش  یم

 و راھھای   نیم در حضور خدای قادر مطلق تعظیم ک       ،بدین شکل کھ با تواضع    .شکست است 

 ج الل خودم ان تخص یص یافت ھ و     ھ کھ ب، راھھاییمگوییمیز را درزندگی خود ترک  غرورآ

.رساند میما را بھ شکست کامل

کن  د و  م  یخ  دا ب  ا متکب  ران مقاوم  ت”:چرخ  دم  ی۵درک پط  رس از فروتن  ی ح  ول آی  ھ 

س  ت ک  ھ ھن  وز بس  یاری درک   اای  ن یک  ی از اص  ول زن  دگی “.بخش  د م  یفروتن  ان را ف  یض
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کن د ت ا ف یض او را در زن دگی تجرب  ھ      م ی  فق ط در ص ورتی م  ا را دع وت   ان د ک ھ خ دا   نک رده 

.نماییم کھ خود را در حضور او فروتن سازیم

دو نمونھ از فروتنی

اول یحیی  . دو نمونھ مھم برای فروتنی وجود دارد       ، عالوه بر خود مسیح    مقدسکتابدر  

د خ  ود را در حض  ور ک  رد ک  ھ انتخ  اب ب  والق  دس پ  ر ق  دری از روحتعمیددھن  ده اس  ت ک  ھ ب  ھ

:بین  یم، م  ی ای  ن فروتن  ی را در س  خنانی ک  ھ یوحن  ا درب  اره او نوش  ت  .خداون  د ف  روتن س  ازد

 یحی ی تعمیددھن ده انتخ اب       .)٣:٣٠یوحن ا (“باید کھ او افزوده ش ود و م ن ن اقص گ ردم            می”

 در نتیجھ خدا فیض را در زندگی او جاری       .کرد تا خود را در حضور خداوند فروتن سازد        

.ساخت

تف اوت در  . عھدعتیق استشخص درترین  کھ او افتاده   شدهگفتھ.موسی نمونھ دوم است   

زن دگی  .ف روتن س اخت   خ دا    بلک ھ او را      ، کھ موسی ف روتن ش دن را انتخ اب نک رد           این است 

دان د و    م ی  ک رد ھم ھ چی ز را       م ی  ش ک ھ فک ر    ادوره تکبر جوانی  )١:موسی سھ بخش داشت   

ھ ای  ن طری  ق،در ای  ن مرحل  ھ ب  ود ک  ھ م  ردی را کش  ت و ب   .س  ت اق  ادر ب  ھ ح  ل ھ  ر مش  کلی

خ دا تم ام   .دوره بیاب ان ک ھ درآنج ا بس یار ف روتن ش د      )٢.ط ور ک ل تغیی ر ک رد     ھش ب ازندگی

 او را ،غرور را از وج ود او زدود و وقت ی دیگ ر چی زی ب رای ت رک ک ردن وج ود نداش ت                      

ش  د در اکث  ر م  وارد،  ھم  ین ام  ر س  بب   )٣.را ھ  دایت کن  د اس  رائیل دع  وت ک  رد ت  ا ق  وم    

.داشش در اتکای کامل بھ خدا بازندگی

موارد فروتنی

در اعتماد بھ خدا

 بای  د از خ  ود بپرس  یم چگون  ھ ب  ھ اینج  ا      ،گ  ردیم م  یمغل  وب   وقت  ی در زن  دگی ک  امالً  

ای م ک ھ خ دا م ا را ب ھ پای ان       یافت ھ ک ردیم و اکن ون در    م ی  آیا ما مانند موسی زندگی    .ایمرسیده

.مفید استفصل پنجم رسالھ اول پطرس در این مرحلھ مطالعھ دقیق انده است؟خودمان رس

.)۶آی ھ (د تا خود را در حضور خدا فروتن س ازیم کن میتوجھ کنید کھ پطرس ما را تشویق   
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توانید زندگی خود را خودتان مطمئن بودید کھ میآیا ”:این استد کن میسؤالآنچھ او واقعًا

تم ام نگرانیھ ای خ ود را ب ھ او واگ ذار      آیا واقعًا شما بھ خدا بوده است؟  یا اعتماد  اداره کنید، 

“کشید؟ میاید یا ھنوز برای راھھای خود نقشھکرده

در روابط با دیگران

ھم ھ ب ا یک دیگر    ”:مگوید کھ باید در روابط خود با دیگران ف روتن ش وی    می سپس پطرس 

 زم انی  ،آورد م ی  پطرس باالخانھ را بھ یاد    طور قطع   ھب.)۵آیھ(“فروتنی را بر خود ببندید    

ش اید ش ما در زن دگی    .ای دور کم ر خ ود پیچی د و پ ای ش اگردانش را شس ت      کھ عیسی حولھ  

خود را فروتن .مغلوب باشید برای اینکھ در ارتباطات خود با دیگران بسیار مغرور ھستید          

ید و صلح و آشتی را ب ھ   اگردید کھ آنھا را از زندگی خود دور کرده         و نزد کسانی بر    زیدسا

.ندکنبیاموزید بھ دیگران خدمت کنید و بگذارید دیگران بھ شما خدمت .آنھا تقدیم نمایید

در شرایط زندگی

 بھ مش یت الھ ی ی ا    پاسخد در  ندھد کھ بپذیر  می تذکر گان خود در نھایت پطرس بھ خوانند    

زی ر دس ت زورآور خ دا       ”:ندف روتن باش    ،  دھ د  م ی  آنچھ کھ او اجازه وقوعش را در زن دگی        

کن د ک ھ خ دا وارد زن دگی          می دست زورآور خدا بھ شرایطی اشاره     .)۶آیھ(“فروتنی نمایید 

توانی د   تم امی آنچ ھ را ک ھ نم ی         ، ک ھ ب ا تواض ع      این اس ت  درخواست پطرس   .شما کرده است  

ب  ھ ھ  ر ح  ال در ھ  ر زن  دگی   . اص  الح کنی  د،توانی  د م  ی و آنچ  ھ را ک  ھ،بپذیری  دتغیی  ر دھی  د

ت وانیم آن را از دس تان بخش نده خ دا بپ ذیریم و ی ا در         م ی  گ ردد ک ھ ی ا      م ی  ھ ایی ح ادث   یسخت

.گردیم میتوز کنیم کھ در این صورت نسبت بھ خدا تلخ و کینھ“مقاومت”برابر آن 

 او ،اگر خود را  در حضور خدا فروتن سازی” کھ این استوعده بھ ایماندار مغلوب 

یعنی دست یافتن بھ خود خدا از طریق پسرش عیسی فیض “.تو را فیض خواھد بخشید

وقتی نور درخشان خود مسیح در دلھای ما.کھ استحقاقش را نداریممسیح در حالی

. دیگر شکست نمی تواند وجود داشتھ باشد،درخشدمی
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“تعلیم”سایر نشریات مؤسسھ 

)نوشتھ لوئیس برکھوف( خالصھ اصول اعتقادات مسیحیت ●

یش تـَت استیوآرتھای کشنوشتھ

 تشخیص اراده خدا●

 در جستجوی اھمیت و بزرگی●

مقدسی موعظھ کتاب●

 ازدواج مسیحی●

مقدس و تربیت فرزند کتاب●

مقدسی قدرت بخشش کتاب●

انداز کلیسای پرزبیتری آیین تعمید از چشم●

 پرستش خدا●

 تشخیص دعوت الھی برای خدمت●

)القدسدھنده روحنگیزشبررسی عطاھای ا( تجھیز مقدسان ●

 مسیح، مشاور نیک●
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Tat Stewart

Christ,

The Good Counselor

TALIM Ministries
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