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پيیشگفتارر مترجم  
 

"ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی" ااست. اايین  ششمددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ فصل سی وو  ووهه اایی کهھجز
تمامم کتابب ددرر اايین مکانن اامکانن پذيیر نيیست. بهھ ناچارر کتابب کالً شامل چهھل فصل می باشد وو اانتشارر 

فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن فاررسی 
جنبۀ عملی کتابب مقدسس بهھرمند شوند تا کليیسایی فاررسی ززبانن عيیسی  ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب اازز

.مسيیح نهھايیت فيیض وو ررحمت خداا رراا بهھ ددست آآوورردد  
شخصی کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر 

نيیز "مشاوورر" ناميیدهه شدهه ااست.  
شاهھھھرخخ صفویی  
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ششمسی وو فصل   
کمک بهھ کسانی کهھ می ترسند  

 
 

محبت وو ترسس  
 

ترسس “ چکارر می تواانم بکنم؟براایی شما ”نن می گردددد تا محبت کند؛ می پرسد: محبت ددنبالل آآ
کيینهھ بهھ ددلل نمی ”محبت “ خوااهھھھد کردد؟چکارر بمن ااوو ”می نگردد وو می پرسد:  محتاططانهھ بهھ نتايیج

 ررساند وو ووقت اانجامم میبهھ محبت کارر هھھھایی ررووززاانهھ رراا ؛ ترسس بهھ چيیزیی جز آآنن فکر نمی کند. “گيیردد
بهھ ند کارر هھھھایی اامرووزز رراا چونن ترسس تمرکز بر فردداا دداارردد٬، نمی توااااما نگراانی فردداا نداارردد.  براایی

اانجامم ررساند. محبت منجر بهھ محبت بيیشتریی می شودد؛ اانجامم مسئوليیت نشاطط وو آآرراامش وو ررضايیت رراا 
ً محبت بيیشتریی رراا  اايیجادد می کند. ااما ترسس٬، موجب ترسس بيیشتریی می بوجودد می آآوورردد٬، وو نتيیجتا

آآنهھا دداارردد. هھھھا اانجامم نشدهه٬، ترسس اازز نتيیجهھٴٔ شودد٬، چونن بخاططر آآنکهھ مسئوليیت   
يیافت می شودد: ١۱٨۸وو  ١۱٧۷: ۴جواابب ددرر ااوولل يیوحنا ؟ )١۱(قابل هھھھم قراارر ددااددهه ااممچراا ترسس وو محبت رراا م  

 
۴ااوولل يیوحنا   

چنيین ددرر ميیانن ما بهھ  محبت اايین: ١۱٧۷ کمالل ررسيیدهه ااست تا ددرر ررووزز ددااوورریی ااططميینانن ددااشتهھ باشيیم٬، ززيیراا  
اايیم کهھ ااوو هھھھست. گونهھ  ما ددرر اايین ددنيیا هھھھمانن  

ررااند؛ ززيیراا ترسس اازز مکافاتت   هھ محبِت کامل ترسس رراا بيیروونن میترسس نيیست٬، بلک محبتددرر : ١۱٨۸
ترسد٬، ددرر محبت بهھ  گيیردد وو کسی کهھ می  سرچشمهھ می کمالل نرسيیدهه ااست.   

 
ترسس اازز قيیامت  ٬،يیوحنابحث موضوعع قابل هھھھم قراارر دداادد. اازز آآنجا کهھ يیوحنا نيیز محبت وو ترسس رراا م

نچهھ رسس رراا اازز ميیانن بر می دداارردد٬، آآت ٬،خدااوو نشانن می ددهھھھد کهھ چگونهھ محبت اازز خداا وو براایی  ٬،ااست
محبِت کامل ترسس رراا (”د کهھ ااصل جامعی رراا سيیعتریی رراا دداارردد. يیوحنا بنظر می ررسگفتهھ کارر بردد وو

براایی موضوعع خاصی بکارر می بردد (ترسس اازز ددااوورریی خداا).   ٬،)“ررااند  بيیروونن می  
اازز ترسس ددشمن . )٢۲(ددترسس هھھھایی دديیگر رراا اازز ميیانن بر می دداارر مهھٴٔ ترسی ااست کهھ هھھھ ٬،ترسس اازز خداا
بهھ اايین ؛ ررااهه اازز خودد ددوورر کرددنن ترسس٬، بهھ خودد اافزووددنن محبت ااست. مشاوورراانی کهھ محبت دداارردد

. بهھ ترسس می باشد قدمم خوااهھھھند نهھادد  ددرر ررااهه حل بسيیارریی اازز مسائلی کهھ مربوطط ٬،حقيیقت پی برددهه ااند  
محافظت حالل ببيینيیم چگونهھ ترسس وو محبت مخالف يیکديیگرند. محبت اازز خودد ددااددنن ااست؛ ترسس 

محبت بهھ دديیگراانن نزدديیک می شودد؛ ترسس اازز آآنن هھھھا فراارر می کند. ااما مشاوورر . )٣۳(اازز خودد ااست کرددنن
چونن می توااند آآنن  ٬،د) کهھ محبت قویی تر اازز ترسس ااستاعد کنمتقبايید بيیادد ددااشتهھ باشد (وو متقاضی رراا 

“. بيیروونن برااند”رراا   
بهھ بچهھ ااشش  واانن ووحشی کهھ می خوااهھھھد٬، وولی ددرر مقابل حيیدممکن ااست اازز يیک موشش بترسماددرریی 

اررشش ااحمقانهھ باشد٬، وولی عشق وو محبتش بر ترسس ند٬، بی حرکت نخوااهھھھد ماند. شايید کدمهھ وواارردد کص
. بهھ اايین شکل ااست کهھ محبت خودد رراا قویی تر نشانن می ددهھھھد. بی حرکت نخوااهھھھد ماندغلبهھ کرددهه 

 اازز رروویی ددوو پل ٬،مرددیی کهھ اازز ررفتن رروویی پل ووحشت ددااشت٬، ووقتی شنيید کهھ فرززندشش تصاددفف کرددهه
ورر کردد تا خودد رراا بهھ فرززندشش برساند. ددرر آآنن هھھھنگامم٬، محبتش بر ترسس غلبهھ کرددهه بودد.عب  
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:اابتداا محبت خداا بهھ آآنهھا بوددمی خواانيیم آآنچهھ باعث محبت مسيیحيیانن می شودد٬،  ١۱٩۹: ۴ددرر ااوولل يیوحنا   
 

۴ااوولل يیوحنا   
کنيیم ززيیراا ااوو نخست ما رراا محبت کردد.  ما محبت می: ١۱٩۹  

 
آآنن ااست ططر می ررسد. آآنکهھ می ترسد بخا“ اللکم”حبت ررشد کرددهه بهھ ددرر مشاررکت با خداا نيیز اايین م

نشدهه:“ کامل”کهھ محبتش   
 

۴ااوولل يیوحنا   
ررااند؛ ززيیراا ترسس اازز مکافاتت   ترسس نيیست٬، بلکهھ محبِت کامل ترسس رراا بيیروونن می محبتددرر : ١۱٨۸

ترسد٬، ددرر محبت بهھ  گيیردد وو کسی کهھ می سرچشمهھ می کمالل نرسيیدهه ااست.   
 

می ساززدد:“ مطمئن”براابر خداا بی باکک وو  ا رراا ددررررشد ددرر محبت م   
 

۴ااوولل يیوحنا   
چنيین ددرر ميیانن ما بهھ  محبت اايین: ١۱٧۷ کمالل ررسيیدهه ااست تا ددرر ررووزز ددااوورریی ااططميینانن ددااشتهھ باشيیم٬، ززيیراا  

اايیم کهھ ااوو هھھھست.  گونهھ  ما ددرر اايین ددنيیا هھھھمانن  
 

شدهه وو جرعت  ترسمانن کمتر اازز ططرفف دديیگر٬، هھھھر چهھ با ااوو بيیشتر ررااهه می رروويیم (تجربهھ می يیابيیم)٬، 
. ترسس وو محبت معکوسس يیکديیگرند. هھھھر چهھ ترسس بيیشتر شودد٬، محبت کمتر می ما بيیشتر می شودد
گردددد٬، وو بعکس.   
چراا؟ چونن محبتش . )۴(عيیسی مسيیح ترسيید چهھ ززمانیکهھ ددرر کالمم خداا گفتهھ نشدهه  ٬،جالب توجهھ ااست

کامل بودد.  
 
 
 

ترسس وو تنبيیهھ  
 

نامم “ مکافاتت” ١۱٨۸: ۴آآنچهھ ددرر ااوولل يیوحنا ست (ززجر وو عذاابب نيیز هھھھ ٬،می گويید کهھ ددرر ترسس يیوحنا
برددهه شدهه معنی ززجر وو عذاابب رراا نيیز بخودد می گيیردد). اايین ززجر وو عذاابب رراا بيیشتر ددرر ترسس اازز 

  مرگگ می بيینيیم. نيیش مرگگ ااست کهھ ترسس دداارردد.
 

١۱۵ااوولل قرنتيیانن   
»اایی گورر٬، پيیرووززیی تو کجاست؟ وو اایی مرگگ٬، نيیش تو کجا؟«: ۵۵  
يیروویی گناهه٬، شريیعت.گناهه ااست وو ن مرگگنيیش  : ۵۶  
بخشد.  ووااسطۀ خدااووند ما عيیسی مسيیح بهھ ما پيیرووززیی می  ااّما شکر خداا رراا کهھ بهھ: ۵٧۷  
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د.ااننمی گذرر“ ددرر بندگی ترسس” رراابی اايیمانانن تمامم عمرشانن  ٬،پولوسس ددرر عبراانيیانن می گويید  
 

٢۲عبراانيیانن   
يیم شد تا با مرگگ خودد٬، اازز آآنجا کهھ فرززنداانن اازز جسم وو خونن برخوررددااررند٬، ااوو نيیز ددرر اايینهھا سهھ: ١۱۴

ززيیر ِکشد٬،  صاحب قدررتت مرگگ يیعنی اابليیس رراا بهھ  
ااند٬، آآززاادد ساززدد.  سر برددهه  وو آآنانن رراا کهھ هھھھمۀ عمر ددرر بندگِی ترسِس اازز مرگگ بهھ: ١۱۵  

 
تنهھا عيیسی مسيیح ااست کهھ با محبت خودد تواانائی نجاتت مرددمم خودد رراا دداارردد:  

 
٨۸ررووميیانن   
چراا: ١۱۵ اايید   ا بازز ترسانن باشيید٬، بلکهھ ررووحح پسرخوااندگی رراا يیافتهھاايید ت  کهھ شما ررووحح بندگی رراا نيیافتهھ 

»ااَبّا٬، پدرر.«ددهھھھيیم:   ووااسطۀ آآنن نداا ددررمی  کهھ بهھ  
 

شاووررههٴٔ مسيیحی ااساسس کارر محبت ااست بشاررتت ددرر مبر ترسس چيیرهه می شودد.  ٬،ددرر ااوو ااست کهھ محبت
 ٬،يیسیترسس اازز مرگگ. کسانی کهھ اازز ططريیق محبت عيیعنی ٬، کهھ بر بزررگتريین ترسس نيیز غلبهھ می کند

ددليیلی براایی ترسس اازز مرگگ ندااررند؛ آآنهھا می تواانند ددلشانن رراا ررااضی  ٬،پایی بر ملکوتت خداا نهھاددهه ااند
رراا ررهھھھا می کند. محبت ررشد يیافتهھ  کنند کهھ هھھھميیشهھ ددرر کنارر خداا خوااهھھھند ماند. محبت نيیش مرگگ

هھھھمرااهه  ٬، حتیشخص مسيیحی رراا ااميیدوواارر بهھ مرگگ ساززدد(يیا برگشت مسيیح)آآنن رراا دداارردد تا تواانائی 
:)۵(شاطط وو اانتظاررن  

 
١۱فيیليیپيیانن   
کشم وو ااميید ددااررمم کهھ ددرر هھھھيیچ چيیز سراافکندهه نخوااهھھھم شد٬، بلکهھ با   چنانکهھ مشتاقانهھ اانتظارر می: ٢۲٠۰

کمالل ددليیریی٬، ااکنونن نيیز چونن هھھھميیشهھ٬، چهھ ددرر مرگگ وو چهھ ددرر ززندگی٬، مسيیح ددرر بدنم جاللل 
خوااهھھھد يیافت.  

 
۴ددوومم تيیموتاووسس   

رراا بهھ اامم٬، مسابقهھ  جنگِ نيیکو رراا جنگيیدهه: ٧۷ اامم.  پايیانن ررساندهه وو اايیمانن رراا محفوظظ ددااشتهھ   
ااکنونن تاجج پاررسايیی براايیم آآماددهه ااست٬، تاجی کهھ خدااووند٬، آآنن ددااوورر عاددلل٬، ددرر آآنن ررووزز بهھ من عطا : ٨۸

نهھ ـ خوااهھھھد کردد ااند.  تنهھا بهھ من٬، بلکهھ بهھ هھھھمۀ آآنانن کهھ مشتاقق ظظهھورر ااوو بوددهه   
 

١۱ددوومم تسلونيیکيیانن   
ددرر مقّدسانن خودد تمجيید شودد وو ددرر ميیانن هھھھمۀ آآنانن کهھ اايیمانن  آآيید تا  ددرر آآنن ررووزز کهھ ااوو می: ١۱٠۰

ااند٬، مايیۀ شگفتی گردددد. اايین شامل شما نيیز خوااهھھھد بودد٬، چراا  آآووررددهه کهھ بهھ شهھاددتت ما اايیمانن  
اايید.  آآووررددهه  

وو تا نامم خدااووند ما عيیسی ددرر شما جاللل يیابد٬، وو شما نيیز ددرر ااوو جاللل يیابيید٬، بر: ١۱٢۲ حسب فيیض  
سيیح.عيیسی م خدااووندخداایی ما وو   

 
۴ااوولل پطرسس   

غايیت  هھھھنگامم ظظهھورر جاللل ااوو بهھ شويید٬، تا بهھ  بلکهھ شادد باشيید اازز اايینکهھ ددرر ررنجهھایی مسيیح سهھيیم می: ١۱٣۳
شاددمانن گردديید.  
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براايیش مشکل نخوااهھھھد بودد ترسس هھھھایی دديیگر رراا کنارر بگذاارردد. شخصی کهھ بهھ چنيین تواانائی ددست يیافتهھ 
ند.هھٴٔ دداارر٬، بدوونن ترسس اايیستاددوو چوب ددرر چنيین اايیمانی ااست کهھ مسيیحيیانن ددرر براابر شيیر٬،  

الززمم نيیست اازز ررووبروو شدنن اايیمانداارر دديیگر “. اايید تا بازز ترسانن باشيید  ررووحح بندگی رراا نيیافتهھ”مسيیحيیانن 
با خداا بترسد:  

 
١۱٠۰عبراانيیانن   

آآرریی٬، اافتاددنن بهھ ددستهھایی خداایی ززندهه چيیزیی هھھھولناکک ااست. : ٣۳١۱  
 

“:نترسس”نتيیجتاً عيیسی مسيیح سهھ بارر بهھ ااوو اامر می کند   
 

١۱٠۰متی   
بنابراايین٬، اازز آآنانن مترسيید. هھھھيیچ«: ٢۲۶ چيیِز پنهھانن نيیست کهھ آآشکارر نشودد وو هھھھيیچ  چيیِز پوشيیدهه نيیست کهھ  

عيیانن نگردددد.  
کشند ااّما قاددرر بهھ کشتن ررووحح نيیستند٬، مترسيید؛ اازز ااوو بترسيید کهھ قاددرر  اازز کسانی کهھ جسم رراا می : ٢۲٨۸

ااست هھھھم ررووحح وو هھھھم جسم شما رراا ددرر جهھنم هھھھالکک کند.  
٬، ززيیراا ااررززشش شما بيیش اازز هھھھزاارراانن گنجشک ااست.پس مترسيید : ٣۳١۱  

 
شدهه ااست.  دديیدهه خدااکالمم کيید ددرر بسيیارریی اازز آآيیاتت چنيین ترسی گناهه می باشد. اايین تا  

 
١۱٣۳عبراانيیانن   

خدااووند يیاوورر من ااست٬، پس نخوااهھھھم ترسيید. اانسانن بهھ من چهھ توااند « گويیيیم: پس با ااططميینانن می: ۶
»کردد؟  

 
١۱١۱٨۸مزمورر   

س نخوااهھھھم ترسيید. اانسانن بهھ من چهھ توااند کردد؟خدااووند با من ااست٬، پ: ۶  
 
 
 

محبت ررفع ترسس اازز ططريیق  
 

اايیجادد می  بخاططر آآنچهھ خداا يیا اانسانن می توااند بکند ٬،د کهھ ترسسددرر آآيیاتی کهھ ذذکر شدهه بنظر می ررس
صحبت اازز  رراا می گويید وو بسيیارر جالب ااست٬، چونن خالفف آآنننيیز . خالصهھٴٔ ااحکامم ددرر اايین رراابطهھ شودد
بر خداا٬، وو پرستش وو خدمت بهھ (ااططميینانن) يیعنی تمرکز  نن می کند. محبت بهھ خداابهھ خداا وو اانسا محبت

می باشد. بهھ دديیگریی ااوو؛ محبت بهھ هھھھمسايیهھٴٔ خودد نيیز تمرکز بر محبتی ااست کهھ شامل ددااددنن اازز خودد 
بهھ آآنن ررسيیدگی نمايید.  منشاء ترسس رراا باززجوئی کند وو با توبهھ وو محبت الززممددرر نتيیجهھ٬، مشاوورر بايید 

با خداا رراا  رراابطهھٴٔ ااوو ٬،اانسانن؟ ااگر ترسس متقاضی اازز خداا ااستاازز خداا ااست٬، يیا  شدهه٬،ترسی کهھ اايیجادد 
بايید تفحص کردد. مشاوورر بايید اايین سؤااالتت رراا ددرر نظر بگيیردد: آآيیا متقاضی حقيیقتاً اايیمانن دداارردد؟ آآيیا آآنچهھ 

ااططميینانن وو آآرراامش می آآموززدد رراا فهھميیدهه ااست؟ آآيیا گناهھھھی ددرر ززندگيیش باعث قطع کالمم خداا ررااجع بهھ 
) ٢۲٨۸(تثنيیهھ ؟ ااست بطهھ ااشش با خداا شدههرراا  
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ً ااگر ترسس متقاضی  بهھ اانسانن اانسانن ااست٬، ددرر نتيیجهھ بايید ااوو رراا تشويیق کردد وواارردد خدمت اازز ااساسا
شودد٬، جائی کهھ اازز خودد بهھ دديیگراانن خوااهھھھد دداادد. االبتهھ ممکن ااست موضوعع هھھھایی بيیشتریی ددرر ميیانن ب

وززدد چگونهھ بهھ هھھھمسايیهھٴٔ خودد محبت کند.مانی ترسس اازز ميیانن خوااهھھھد ررفت کهھ بيیآباشد٬، ااما نهھايیتا٬ً، ززم  
ااگر مانند سعيید٬، اازز برخورردد با دديیگراانن می ترسد٬، مشاوورر می توااند بهھ ااوو کمک کند هھھھديیهھ ااشش رراا پيیداا 

ددرر خدمت بهھ نوجواانانن کليیسا تواانست اازز  ٬،با نوااختن پيیانوکند وو آآنن رراا بهھ خدمت بگذاارردد. سعيید 
ااحتيیاطط  خدمت بخاططر خالصص شدنن اازز ترسسهھ نصيیحت ب ااشش خالصص شودد. ااما٬، مشاوورر بايید با مسئلهھ
محبت بدااند (وو ددرر اايین مثالل٬، ااستفاددهه اازز هھھھديیهھ براایی  ددررجاتت کممانند يیوحنا٬، بايید ترسس رراا ددرر کند. 

مانند  خودد (ررهھھھائی اازز ترسس) ااستفاددهه کند. سودد). ااوو نبايید اازز خدمت براایی بکند محبت بهھ دديیگراانن
ترسس ااوو اازز ززمانی ). ٣۳٩۹: ١۱٠۰وااهھھھد کردد (متی خ حفظرراا آآنن جانش٬،  ددااددنناازز ددست خدماتت دديیگر٬، با 

برکاتت خداا ددرر  فرخندهه تر ااست.د. ددااددنن اازز گرفتن کهھ ددرر محبت بهھ آآنهھا خدمت کنمرددمم کم خوااهھھھد شد 
بهھ دديیگراانن ااست. برکت آآنن نيیست٬، بلکهھ ددرر ددااددنن  يیا شدننجو  

 
 
 

ترسس اازز پيیامد هھھھا  
 

٢۲٨۸اامثالل   
اایی نيیست٬،  ههکنند  گريیزند حتی آآنگاهه کهھ تعقيیب  شريیراانن میاالف: ١۱  

 
نشانن  یووااضح . بگونهھٴٔ ددههربوطط بهھ ترسس می باشند رراا اافشا کرلی کهھ ماايین آآيیهھ ااساسس بسيیارریی اازز مسائ

گردددد. وو حتی ررفتارر نامانوسس می ددهھھھد چگونهھ ووجداانن مقصر می توااند باعث ااظظطراابب وو پريیشانی 
صر ااست ررنج رراا گرفتهھ ااند تنهھا بخاططر آآنکهھ ووجداانشانن مق“ ااسکيیزووفرنيیا”بعضی اازز کسانی کهھ لقب 
اا ططورریی مقشوشش کند رر وو ززندگی اانسانن رراايین ترسس اازز تقصيیر می توااند اافکامی برند٬، نهھ چيیز دديیگر. 

مثالل٬، ددااستانن ااگر متقاضی بعنواانن  بدست آآوورردد. رراا  ٬،کهھ فرقق ززيیاددیی با حقيیقت دداارردد کهھ ددنيیایی خيیالی
رراا ضبط می کند رراا پليیس مخفی ررووزز وو شب ااوو رراا تعقيیب می کند وو تلفن هھھھایی ااوو  آآنکهھ٬، غريیبی مانند

خودد رراا بهھ ددليیلی مقصر متقاضی  ٬،ددرر قديیم بشمارردد. شايید دديیواانهھااوو رراا ف کند٬، مشاوورر نبايید تعريی
کهھ ددرر گذشتهھ مرتکب  معلومم شوددتا ضميینهھ بکند  سؤااالتی ددرر اايینوو نتيیجتاً مشاوورر الززمم ااست دداانستهھ٬، 

 ههشامل ززندگی ااوو بودد بخاططر قانونن شکنی گذشتهھی کهھ شک وو اابهھامممکن ااست . خالفی شدهه يیا نهھ
. رراا ترکک کرددهه تی پس اازز آآنکهھ کارر هھھھایی گناهه آآلودد٬، حهھاادداامهھ يیافت ٬،)آآنن رردد يیابی وو پيیامد ترسس اازز(
 نيیز٬، ززندگی تاززهه اایی کهھ بر مبنی بخشش خصوصص. ددرر اايین ااستشامل ترسس٬، هھھھنوزز با ااوو  ندگیزز

 فق وو تشويیقعکس االعمل مواا . شايیدپيیش گرفتبايید دد رراا ومنجر بهھ خدمت می ش ااستواارر ااست وو
  .اايین باعث حل مسئلهھ خوااهھھھد شدکنندهه اایی رراا اازز دديیگراانن بدست آآوورردد. 

شت. وو رراا خوااهھھھد کُ فکر می کردد خداا اا ٬،دد. ليیالايید بی ددررنگ٬، غيیر ووااقعی برددااشت نموترسس هھھھا رراا نب
ددليیلی براایی چنيین ترسی ووجودد نداارردد. ااما ووقتی يیکی اازز کشيیش ااوو نيیز بهھ ااوو گفتهھ بودد کهھ بنظرشش 

ً کارر بسيیارر(”حی بهھ مسئلهھٴٔ ااوو ررسيیدگی کردد٬، ترسس ااوو رراا جدیی گرفت سيیممشاوورراانن   شما حتما
پس اازز سؤااالتت مربوطط بهھ آآنن٬، مکشوفف ). “رریی رراا اانجامم ددااددهه اايید کهھ چنيین فکریی رراا می کنيید!ناگواا

شد کهھ با مرددیی رراابطهھٴٔ نامشرووئی ددااشتهھ وو اازز ااوو حاملهھ شدهه وو حالل کهھ با مردد دديیگریی رراابطهھٴٔ 
 بگويید بچهھ مالل ااوو ااست تا با ااوو ااززددووااجج کند.وو خوااهھھھد ااوو رراا فريیيیب ددااددهه نامشرووئی دداارردد٬، می 

ااست. “شريیر”بی ددليیل فراارر می کند٬،  مسيیحی می دداانند٬، شخصی کهھ مشاوورراانن  
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)phobia( رااسسهھھھ  
 

ً نمی تواانن گفت فرقی رراا دداارردد٬،  ترسستمامم خصوصيیاتت هھھھرااسس  مگر با ترسس دداارردد٬، ااساسی وو نتيیجتا
. تا جائی کهھ من می دداانم کالمم خداا ررااجع بهھ ااست نن ددااددهه شدههی بهھ آآهھٴٔ بخصوصططبقبتواانن گفت شايید 
ً (بهھ نامم هھھھرااسس) ستهھٴٔ بخصوصی اازز ترسس دد  د٬، بنظر می ررسحل مسئلهھبراایی  صحبت نکرددهه. نتيیجتا
 نهھ بعنواانن ددستهھٴٔ بخصوصی اازز ترسس٬، بلکهھ ااصطالحی کهھ شامل ٬،(مانند ااسکيیزووفرنيیا)هھھھرااسس رراا  کهھ

  اايین حقيیقت رراا ثابت کرددهه ااست. اانجامم شدهه دد. تجربهھٴٔ مشاووررههکرزز ترسس هھھھا می باشد مربوطط گرووهھھھی اا
نن ددرر چو ٬،می ترسيید پلغلط اايیجادد می شوند. ميینا اازز گذرر اازز رروویی هھھھرااسس هھھھا اازز رراابطهھٴٔ اازز  بسيیارریی

گذشتهھ تجربهھٴٔ بدیی رراا بخاططر کمبودد خواابب بدست آآووررددهه بودد. ندااشتن ددوو يیا سهھ ررووزز خواابب عميیق 
. دی بر ررفتارر می گذااررنتاثيیر مستقيیم کهھرراا ددرر بدنن اايیجادد کند  تغيیيیرااتت شيیميیائینوعی ممکن ااست 

رروویی آآنن اازز نمی دديید٬، بلکهھ بخاططر پلی کهھ  ميینا تجربهھٴٔ ناگواارر خودد رراا بخاططر کمبودد خوااببااما٬، 
ر پلی اازز گذرر رروویی هھھھمربوطط بهھ هھھھمهھٴٔ پل هھھھا کرددهه بودد وو نيیز تجربهھٴٔ خودد رراا اايین می دديید. ااوو  هھ بوددگذشت

پس اازز مدتی  می دداادد.بخودد بر رراایی هھھھر پلی يیجادد هھھھمانن تجربهھٴٔ گذشتهھ رراا چونن اامکانن اا ٬،می ترسيید
گذرر اازز رروویی پل ترسس ااوو رراا بر می اانگيیخت. کرددنن ررااجع بهھ حتی فکر   

اايین ميیقاضی الززمم بودد برخی ررفتارر هھھھایی مسيیحی رراا ددررکک کند:  
 

. ترسس ااوو ووااقعی بودد.١۱  
بدست  ززندگیمعمولل اازز خصوصيیاتت  ی کهھاايین برددااشت ااشتباهھھھ . ترسس ااوو ااشتباهه وو گناهه آآلودد بودد.٢۲

بهھ  وو قابليیت حرکت ااوو رراا محدوودد کرددوو شدهه بودد٬،  ششبر خودد ییباعث تمرکز بی مورردد ٬،آآووررددهه بودد
بودد. ااوو شدههططرقی مانع ززندگی مسيیحی با مسئوليیت   

. اايین فرقق مهھمی ااست٬، وو ااگر آآنن ددررکک ددااشتپل  با رراابطهھ. ترسس ااوو اازز پل هھھھا نبودد؛ ترسی بودد کهھ ٣۳
هه شدنن بر ترسس هھھھایی بسيیارریی خوااهھھھد شد.گردددد باعث چيیر  

.بودد کهھ اازز پل ددااشتاایی  تجربهھ. ترسس ااوو اازز ۴  
 اايیجادد. ااوو خودد تجربهھ رراا کهھ تجربهھ رراا بخودد دداادد بوددااوو چنيین تجربهھ اایی رراا نمی ددهھھھد؛ خودد پل . ۵

ً ااوو می تواانست ارریی اازز بيیروونن بر ااوو وواارردد کند. هھھھيیچ فشنيیز ب جلوگيیرییاازز اايیجادد آآنن  کردد. نتيیجتا
.نشدهه بودد  

.يید٬، ترسس بودداازز آآنن می ترس حالل. آآنچهھ ۶  
بهھ  (کهھ مربوططددااشت اازز عبورر کرددنن اازز پل  بودد کهھد پيیش بيینی ططبيیعی يی. آآنچهھ اازز آآنن می ترس٧۷

تجربهھٴٔ قبلی ااوو بودد). چونن اايین موضوعع مربوطط بهھ خوددشش رراا نمی فهھميید (وو قدررتت الززمم براایی 
. ترسس اازز اايین ااحساست پيیش هه بوددکردد ٬، ترسس بر ااوو غلبهھررفتارر متقابل ددرر براابر خطر رراا ندااشت)

ترسس بيیشتریی رراا اايیجادد می کند  ٬،))۶(“بر من وواارردد شدهه” ااشتباهھھھاً می گويیندبسيیارریی کهھ بيینی شدهه (
 ً بهھ ووحشت می ررسد. وو نهھايیتا  

 
می باشد توجهھ کنيید: معرووفف هھھھرااسس اازز صحنهھٴٔ نمايیش اايین توضيیحاتی کهھ مربوطط بهھ مسئلهھٴٔ   

 
فشارر ااعصاببترسس وو   

 
 مسئلهھٴٔ اابتداائی کسی ااست کهھ می خوااهھھھد بر صحنهھ ررفتهھ وو معموالً  ٬،فشارر ااعصابب

قفس سيینهھ يیا عرقق کرددنن یی . بعضی موااقع شامل فشارر ررووی رراا اارراائهھ ددهھھھدصحبت
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قبل می توااند  شارر عصبی ووااکنش ططبيیعی ااست کهھ شخصی. فددست هھھھا نيیز می باشد
ی فشارر عصب. يیا اامتحانن ددااددنن ددااشتهھ باشداازز مصافرتت ططوالنی٬، مسابقهھٴٔ ووررززشی٬، وو 

کهھ نمی تواانن اازز . بنظر می ررسد ااست دديیدهه شدههنيیز  بهھ ددنيیا آآمدههددرر ططفل ددوو هھھھفتهھ 
بهھ اايین شکل  ٬،کثرتت ووقوععبهھ ددررجهھٴٔ نيیز نن پرهھھھيیز کردد. نشانهھ هھھھایی آآ فشارر عصبی
) بهھ ساددگی ٣۳ا؛ () تشنج ااعصابب ماهھھھيیچهھ هھھھ٢۲) ضربانن تند قلب؛ (١۱می باشند: (

) عرقق کرددنن.۵) خشکی ددهھھھانن؛ (۴( خشمگيین شدنن؛  
صحبت کرددنن  ااست کهھ ن رروویی صحنهھررفتهھ ددرر حقيیقت ااتفاقق می اافتد٬، ترسس اازز آآنچ
اايیجادد می ددرر بدنن کرددنن  عی کهھ قبل اازز صحبتارر ططبيیاانتظنن می ساززدد. ااناتورراا 

آآماددهه می کند.  رراا براایی پيیشآمدیی کهھ ددرر ررااهه ااست شخص شودد٬، بهھ نحوههٴٔ رروواانی
بدنن نن چو ٬،مم ااستمی دداانند کهھ اايین آآماددگی خوبب وو الزز نيیزگويیندهه هھھھایی با تجربهھ 

هھھھوشيیارر آآماددههٴٔ صحبت کرددنن بشودد. می دداانند کهھ خوبب صحبت کرددنن بستگی بهھ بايید 
یی صحنهھ ززخيیرهه می کنند. فشارر اانرژژیی رراا براایی ررفتن رروو بدنن دداارردد٬، وو اايین بوددنن

می کند.نيیز عصبی بعضی موااقع کمک بهھ فکر کرددنن   
گردددد٬،  موقعيیت خاصی اايیجادد میبخاططر اانتظارر اازز ددرر موقعی کهھ فشارر عصبی 

مغز اانسانن ددرر فکر کارریی کهھ بايید اانجامم شودد٬، پيیغامم هھھھائی بهھ قسمت هھھھایی مختلف بدنن 
 يیرند٬، وو بدنن اايین گونهھ اامکاناتت خودد رراا آآماددههمی ررساند تا آآماددگی کامل رراا بدست گ

(ددستگاهه عصبی پاررااسمپاتيیک) ددستگاهه هھھھمدررددیی  ٬،آآرراامم قعيیت هھھھاییددرر مومی ساززدد. 
ع آآوورریی تدااررکاتت بدنی ااست. ااما ووقتی ددستگاهه جمبکارر می اافتد. کارر اايین ددستگاهه 

رعت تنفس٬، ضربانن قلب٬، وو گرددشش پاررااسيیمپاتيیک براایی خدمت خوااندهه شودد٬، س
آآندررناليین ویی (باالیی کليیهھ) هھھھوررمونن دد فوقق ُکليیَ مناسب می کند. غد خونن رراا

)adrenaline( ،وواارردد خونن می ح می کنند. اايین هھھھوررمونن ترشُ رراا باالبرندههٴٔ فشارر خونن ٬
می گذاارردد. کسانی کهھ تحت فشارر عصبی تاثيیر بسيیارریی اازز ااعضایی بدنن شودد وو بر 

. ندحالت عاددیی ندااشتهھ ااند رراا بدست آآووررددهه اا بوددهه ااند تواانائی اانجامم کارر هھھھائی کهھ ددرر
يین هھھھوررمونی ااست کهھ قابليیت بدنی رراا بيیشتر اازز معمولل می کند. ووقتی وواارردد آآندررنال

شتریی رراا براایی مغز وو جگر می شودد٬، قند رراا وواارردد خونن می کند تا اانرژژیی بيی
عضالتت فرااهھھھم ساززدد. هھھھمچنيین ضربانن قلب رراا بيیشتر می کند تا خونن سريیعتر بهھ 

روونی رراا اازز ددستگاهه هھھھاضمهھ بهھ عضالتت بيی خونن الززمم ٬،مقصد برسد. ووقتی بدنن
ً اانسانن حرکاتت ماررپيیچی ررووددهه هھھھا متوقف می منحرفف می کند٬،  شوند وو نتيیجتا

ددهھھھانن ممکن ااست خشک شودد٬، مویی . می کندخودد ددرروونن شکم بر ک لااحساسس ِغلغِ 
عرقق کنند.نيیز بدنن سيیخ گردددد٬، وو ددست هھھھا   

الززمم لزوومی نداارردد اازز آآنن ترسيید٬، ااما وو اازز فشارر عصبی نمی تواانن ااحتراازز کردد٬، 
آآنن رراا شناخت. فشارر عصبی نشانهھٴٔ آآماددگی بدنن ااست٬، بگونهھ اایی کهھ خداا ما رراا  ااست

کند. فشارر ااعصابب  قاددرر بهھ موااجهھ شدنن با موااقعيیت هھھھایی مشکل وو ااضطراارریی می
کنند٬، مگر رراا کم فشارر ااعصابب خودد  می کند. ناططقيین نبايید سعی کنندما رراا هھھھوشيیارر 

فشارر ااعصابب رراا بايید تحط کنترلل خودد هھ ترسس رراا اايیجادد می کند. آآنن فشارریی ززيیاددیی ک
کردد. مسائلی کهھ مربوطط بهھ قراارر دداادد وو مقداارر آآنن رراا مناسب موضوعع صحبت خودد 

ً فشارر عصبی م جنبهھٴٔ ددررجهھٴٔ عصبی رراا ددااررند. ی باشند٬، ااساسا  
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آآننفشارر ااعصابب وو ددررجاتت   
 

تا جائی کهھ فشارر عصبی باعث کمک ناططق می شودد٬، خوبب ااست. بخاططر آآنکهھ 
ميیدهه وو نهھ ززيیادد اانهھ ززيیادد آآرر يیا نطق کردد٬، الززمم ااست هھھھوشيیارر بودد؛بتواانن خوبب ووعظ 

صبی الززمم ااست. اابتداا ددررکک . براایی اايین هھھھوشيیارریی٬، مقداارریی فشارر عبودد عصبی
با خبر ارر عصبی می کند موضوعع الززمم ااست. الززمم ااست اازز مقصودد وو کارریی کهھ فش

بودد.   
ترسس اازز  لی٬، وواازز فشارر هھھھایی عصبی دداارردد اططق ددررکک کافینااما ددرر صوررتی کهھ 

ن ک٬، مسئلهھ ممکن ااست جایی دديیگر باشد. مسئلهھٴٔ ااوو ممررفتن رروویی صحنهھ اادداامهھ يیافتهھ
ست اازز عکس االعمل حضارر سرچشمهھ گرفتهھ باشد. ممکن ااااست اازز غروورر يیا بزددلی 

د نخوااهھھھمی ترسد. اايین گونهھ ترسس هھھھا نهھايیتاً تبديیل بهھ نگراانی بيیش اازز حد براایی خودد 
رر کافی بر رروویی صحنهھ صحبت آآنکهھ آآماددگی الززمم رراا دداارردد٬، وو قبالً بقد شد. فرضض بر

آآيیا من اازز ”رروویی صحنهھ اادداامهھ دداارردد٬، بايید اازز خودد بپرسد: ررفتن ٬، ااما ترسس اازز کرددهه
. شکل شش می باشدممکن ااست نگراانن شکل ظظاهھھھر خودد“ ترسم؟ شنوندگانن خودد می

ظظاهھھھر ناططق معموالً اازز جانب حضارر موشکافی می شودد٬، وو ممکن ااست نگراانن 
نن برددااشت آآنن هھھھا اازز کارراايیی خوددشش اابرددااشت آآنن هھھھا باشد. يیا بهھ ااحتمالل قویی نگر

ً کسانسبت بهھ عقايیدشش می باشد. شايید نگراانن ووااکنش حضارر ااست نی کهھ ٬، خصوصا
يیا اامکانن دداارردد ممکن ااست اازز نتيیجهھٴٔ صحبت هھھھايیش می ترسد. يیا ااوو هھھھستند.  مخالف

بخاططر آآنکهھ نتواانستهھ آآنچهھ خداا اازز ااوو می خوااهھھھد رراا باززگو کند خودد رراا مقصر می 
شمارردد. ددرر اايین صوررتت نگراانی بخاططر گناهه بزددلی ااست. هھھھر يیک اازز اايین اامکاناتت 

هھ خوااستارر ررفاهه ایی آآنکنشانهھٴٔ تغيیيیر اافکارریی ااست کهھ ددرر ناططق بوجودد آآمدهه. بج
نوندگانن خودد باشد٬، يیا ددرر فکر ووفادداارریی بهھ خداا باشد٬، شرووعع بهھ فکر کرددنن بهھ حالل ش

حرفف می  قيیافهھ اامم چطورر ااست؟ چگونهھ”ااست. ووقتی ناططقی ددرر فکر شدهه  خودد 
بازز  بر رروویی ترسس اازز صحنهھرراا  ببددررمی گردددد٬، “ مم؟ززنم؟ چگونهھ برددااشت می شو

قبل اازز نطق٬، ددرر رراا  هھھھست٬، اايین موضوعع هھھھا يیک عالجج براایی آآننکرددهه ااست. تنهھا 
ررووحح بايید اازز مقابل خداا اازز خودد بپرسد ددليیل ترسس اازز چيیست. . بی آآووررددبراابر خداا 

االقدسس تواانائی پخش نورر خودد رراا بر رروویی مسئلهھ دداارردد٬، وو اايین چنيین کمک خوااهھھھد 
کردد تا ااصل موضوعع فاشش شودد. تمرکز بر خودد رراا تنهھا ددرر خلوتت بوددنن با خداا بايید 

دداادد. ددرر موقع صحبت رروویی صحنهھ٬، جز آآنچهھ مورردد بحث ميیباشد٬، بهھ چيیز اانجامم 
دديیگریی نبايید فکر کردد.   

خداا . ااتفاقق ااسراارر آآميیزیی ررخخ ندااددهه؛ کارر اازز کنترلل خداا خاررجج نشدهه؛ چيیزیی نيیست کهھ با فيیض ٨۸
چيیرهه شد.بر آآنن نتواانن   

اازز آآنن ترسيید وو  وو الززمم ااست آآنن رراا شناخت وو اازز آآنن ااستفاددهه کردد٬، نهھ ٬،. نگراانی عاددیی خوبب ااست٩۹
گردداابب  ٬،رراا ددااشتهھ باشد. تنهھا تیددوورریی کردد. آآنن رراا خداا فرااهھھھم ساختهھ تا اانسانن ززندگی با مسئوليی

ددرر حقيیقت٬، اازز بشودد.  کهھ خوبب نيیست وو بايید بهھ آآنن ررسيیدگیوو ااثر تضعيیف کنندههٴٔ آآنن ااست  ترسس
اازز ميیانن آآنن رراا ططريیق هھھھميین نگراانی عاددیی ااست کهھ خداا جرااتت می ددهھھھد تا با مسئلهھ ررووبروو شد وو 

بردد.  
. مسيیحيیانن با شيیراانن رربروو شدهه ااند. ااوو می خيیزدد (ااططميینانن) الززمم ااست. جرااتی کهھ اازز اايیمانن بر ١۱٠۰

خوااهھھھد تواانست با ترسس موااجهھ شودد.  
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وصص کم خواابی ااوو بدست ااططالعاتت الززمم ددرر خصمشاوورر . ددرر موررددیی کهھ مربوطط بهھ ميینا بودد٬، ١۱١۱
 پل اايیجادد کرددهه رراا با هھبطااناددررست رر. ااوو فهھميید چطورر بهھ صوررتت آآوورردد وو براايیش تعريیف کردد

ميینا تواانست با ددعا اازز رروویی پل عبورر کند. ااوو نگراانن بودد٬، ااما  . با دداانش اايین حقايیق بودد کهھبودد
ووحشت نکردد. اايین تجربهھٴٔ ااووليیهھ بهھ ااوو کمک کردد. سپس٬، بارر هھھھا رروویی پل عبورر کردد تا مسئلهھ 

د. براايیش حل شبطورر کل   
 

زااجی خوبی نداارردد. ززمانی کهھ زز می شوند کهھ اانسانن حالل ماايین گونهھ ترسس هھھھا معموالً ززمانی آآغا
نسيیب ااوو شدهه٬، چنيین ترسس هھھھائی ممکن ااست  ااندووهه٬، اافسرددهه٬، کم خواابی٬، وو غيیرههمارر ااست٬، غم وو بيی

می  يید. مغز اانسانن تمرکز بر شيیع يیا شخصیناکی بدست می آآآآنن نيیز تجربهھٴٔ ترس هھٴٔ ددنبال ند. ددررررخخ ددهھھھ
٬، ترسس باررهه پيیش می آآيیدددوو . ووقتی اايین موقعيیتصيیر گراائی)(تق کند کند تا ترسس رراا مربوطط بهھ آآنن

تجربهھ رراا بدوونن آآنکهھ اايیجادد شدهه  ٬،اايیجادد می شودد. نتيیجتا٬ً، اايین ترسس گذشتهھ ناککددووباررهه اازز تجربهھٴٔ ترس
٬، پيیش می آآوورردد. باشد  

يین مسائل ااوو٬، خوااهھھھند تواانست اايین گونهھ بر اامسيیحيیانن٬، ددرر عشق وو محبت بهھ خداا٬، وو ااططميینانن بهھ کالمم 
:)٧۷(شوندچيیرهه   

 
. ددعا وو توبهھ؛١۱   
. فرقق گذااشتن ميیانن ترسس اازز تجربهھ وو ترسس اازز شيیع (يیا شخص)؛٢۲   
؛(ددرر ددعا٬، چگونگی آآغازز ترسس وو پيیش آآمد هھھھایی بعدیی) چگونگی گردداابب حاصلهھ . ددررکک٣۳   
(پس اازز شناخت ددليیل ترسس٬، بايید آآنن رراا اازز . جرااتت وو ددليیریی مسيیحی ددرر مقابلهھ با مسئلهھ۴   

.ميیانن بردد)      
 

نکرددهه بودد (با مسئلهھ  اازز پل عبوررچهھارر الززمم بهھ تذکر بيیشتریی دداارردد. ااگر ميینا ددرر حقيیقت  شماررههٴٔ 
. ددرر نتيیجهھ٬، ررسيیدگی بپيیوندددکارر  اانجاممدداانش وو اايیمانن بايید بهھ  موااجهھ نشدهه بودد)٬، بر آآنن چيیرهه نمی شد.

. ااططميینانن وو ااططاعتبسيیارر ساددهه ااست؛ (ترسی) رااسی بهھ چنيین هھھھ  
 
 
 

ناککتميیز ددااددنن ميیانن ااشيیاء ترس  
 

باعث  ئی کهھططريیق دديیگریی کهھ مشاوورراانن می تواانند بهھ ترسس ررسيیدگی کنند اايین ااست کهھ ببيینند شيی
اازز نسريین می ترسد. چراا؟  بجا هھھھست يیا نيیست. مثالل دديیگریی رراا ددرر نظر بگيیريید. شيیريینشدهه ترسس 

 چونن بهھ ااوو٬، يیا پيیش ااوو باشد نسريین رراا ببيیند٬، با ااوو حرفف بزند ساسس جرمم. ااوو نمی خوااستبخاططر ااح
شد وو اانسانن بخوااهھھھد اازز آآنن ددوورریی بابوددهه اازز پلنگ ترسی مجازز  يیدننترس بدیی کرددهه ااست. ممکن ااست

بنظر ددليیل خوبی  ٬،شيیريین اازز نسريیناازز نسريین موضوعع دديیگریی ااست. ترسس ترسيیدنن وولی کند٬، 
. وو بطورریی کهھ آآوورردد)٬، ااما ددوورریی اازز ااوو مسيیحی نبوددبوجودد می براايیش ااحساسس بدیی رراا  (ااوو ددااشت

ز . ططفرهه ررفتن اازز آآنن نيی٬، بايید توبهھ می کردد وو آآشتی رراا بوجودد می آآووررددگفتهھآآنن رراابطهھ ددرر کالمم خداا 
کردد.  گناهه رراا بيیشتر وو بزررگتر می  

 
 
 



 12 

:کمبودد خواابب ممکن ااست بخاططر ترسس اايیجادد شودد  
 

٣۳مزمورر   
دداارردد.  من آآررميیدهه٬، بهھ خواابب ررفتم٬، وو بازز بيیداارر شدمم٬، ززيیراا خدااووند نگاهھھھم می: ۵  
ااند.  آآررااستهھ  ااهھھھم ترسيید کهھ اازز هھھھر سو بر من صفاازز هھھھزاارراانن هھھھزاارر نخو: ۶  

 
ترسس ممکن ااست بخاططر کمبودد خواابب بوجودد آآيید. وو مانند عاددااتت  ٬،کهھ دديیدهه اايیم٬، بطورریی بعکس يیا

(ناهھھھشيیارر) اايیجادد خوااهھھھد شد.  گاههناخودداا٬، ترسس شد) (وواارردد حافظهھ دديیگر٬، ووقتی االگویی آآنن يیادد گرفتهھ شد
نن د. اايین بخاططر آآنيیا تعميیم يیافتهھ باشب٬، بی ااساسس٬، ددرر نتيیجهھ٬، بعضی اازز ترسس هھھھا ممکن ااست عجيی

ااست کهھ بند تدااعی محو شدهه ااست.  
آآيیا ترسس . باعث ترسس شدهه چهھ٬، الززمم ااست معلومم شودد (تشخيیص ددااددهه شودد) ترسس االگو شکستبراایی 
ناکک سبهھ شيیئی کهھ ترکهھ ااشتباهھھھاً ) تجربهھ اایی ااست ٢۲(يیا ناکک می باشد؛ ) شيیئی ااست کهھ بحق ترس١۱(

يیادد  متقاضی رراا بهھ ٬،انن يیا چيیز هھھھائیجودد ااشخاصص خوااصص٬، مک) وو٣۳؛ (طهھ پيیداا کرددههررااب نمی باشد
٬، موقعيیتی ووااقعاً ترسس ناکک بوجودد آآمدههززندگی کهھ ددرر مداارر ) ۴؛ (گناهھھھش ااندااختهھ ی ااززنتايیج ترسس ناک
ی کهھ ل) عکس االعم۵(اادداامهھ يیافتهھ؛ تجربهھٴٔ آآنن نکهھ موقعيیت بخصوصص دديیگر ووجودد نداارردد٬، وو با ووجودد آآ

گی شدهه ااست.حالل هھھھميیش بودد٬، وو دد اايیجادد شدههخاططر اايیجادد موقعيیت مناسبی براایی خواابتداا ب  
می توااند محبت  هھھھر چهھ ددليیل بوددهه باشد٬، مشاوورر مسيیحی با ددرر ددست ددااشتن کالمم خداا کهھ اازز ططريیق آآنن

.ترسس رراا دداارردد خداا رراا ددرر عيیسی مسيیح نشانن ددهھھھد٬، ررااهه حل نهھائی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

ششم فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل سی وو  
 

 ااستفاددهه شدهه براایی بيیانن اانديیشهھ اایی ) ترسس وو محبت دداارراایی اابعادد متعدددیی می باشند. هھھھر چهھ کلمهھٴٔ ١۱(
. ترسس يیا محبت قسمت بزررگی اازز هھھھایی بيیشتریی رراا خوااهھھھد ددااشت متسَ کامل تر وو غنی تر باشد٬، 

دد:دداارراايین شکل رراا ترسس نمی تواانن گفت ززندگی رراا تشکيیل می ددهھھھند. ددرر نتيیجهھ   
 
 

 
 

َسمت هھھھایی ززيیاددیی رراا دداارردد٬، هھھھر يیک رراابطهھ هھھھایی متعدددیی رراا ددااررند وو ممکن ااست اايین ترسس چونن 
شکل رراا ددااشتهھ باشند:  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

بت وو ااحتراامم ززيیاددیی بهھ خداا بودد٬، بهھ آآنن بهھ هھھھيیااشاررهه (قديیم) ٬، ددرر آآغازز “ترسس اازز خداا”) ااصطالحح ٢۲(
زز ززمانی تبديیل بهھ ند می ترسيیدند. پس ااهھ اازز آآنچهھ خداا می تواانست بر عليیهھ آآنن هھھھا بکمعنی ک

اازز هھھھيیبت وو ااحتراامم بهھ آآنکهھ  ٬،حقيیقی شد. ااما بهھ هھھھر صوررتت “اايیمانن”يیا “ ززندگی اايیمنادداارراانن”
 ١۱١۱٢۲ . مزموررکم نشدهه ااست ٬،(خصوصٱً ددرر مورردد بی اايیمانانن) قدررتت قضاووتت وو تنبيیهھ رراا دداارردد

چنيین می گويید:   
 

١۱١۱٢۲مزمورر   
خوشا هھھھللويیاهه!: ١۱ بهھ  ترسد٬، وو اازز اانجامم فرمانهھایی   ااووند میحالل کسی کهھ اازز خد   

بَردد.  ااوو لذتت بسيیارر می       
اازز خبر بد نخوااهھھھد ترسيید؛ ددلش مستحکم ااست وو بر خدااووند توکل دداارردد. : ٧۷  
٬، تا آآنن هھھھنگامم کهھ پيیرووززمنداانهھ برددلل ااوو پايیداارر ااست وو نخوااهھھھد ترسيید: ٨۸  

بنگردد. نشخصما       
 

 

  

 تبحم
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خوااهھھھد بودد وو “ مستحکم”٬، ددلل ااوو “ترسيید اازز خبر بد نخوااهھھھد”فرددیی کهھ اازز خداا می ترسد 
مرااجعهھ کنيید. ١۱٣۳ـ  ١۱١۱: ٨۸هھھھمچنيین بهھ ااشعيیا  “.نخوااهھھھد ترسيید”٬، وو “پايیداارر”  

اازز خداا بودد (ااووليین ). نتيیجهھٴٔ آآنن فراارر وو پنهھانن شدنن ١۱٠۰: ٣۳ترسس ددرر باغغ عدنن آآغازز شد (پيیداايیش ) ٣۳(
نيیم). آآددمم وو هھھھواا سعی ميیبيی ١۱٠۰ـ  ٨۸: ٣۳بارریی کهھ ترسس ددرر کالمم خداا نامم برددهه شدهه رراا ددرر پيیداايیش 

ورر محبت عکس آآنن رراا بوجودد می آآوورردد اا اازز خداا مخفی کنند. دديیدنن آآنکهھ چطاهھھھشانن ررکرددند گن
کارر مشکلی نيیست:  

 
ترسس  ددوورریی کرددنن (اازز مسائل وو مرددمم)٬، مخفی شدنن وو ااستتارر کرددنن٬، اازز خودد حفاضت  

کرددنن  
  ییيیب پذيیر٬، آآسائل وو مرددمم)٬، آآشکارر وو مکشوفف بوددنننزدديیک شدنن (بهھ مس       محبت

)١۱٣۳(ااوولل قرنتيیانن   
 

. حتی خوبندهھھھمهھ وو  رراا بهھ ما دداادد ما ترسس بهھ خوددیی خودد ااشکالی نداارردد. خداا هھھھمهھٴٔ ااحساسس هھھھایی) ۴(
برددااشت می شودد نشانن می ددهھھھد کهھ ترسس می توااند مناسب باشد ااگر بهھ “ ترسس اازز خداا”آآنچهھ اازز 
ااحتيیاطط می بهھ مم . ترسس اازز خطر٬، کهھ باعث ااقداايیح اايیجادد شدهه وو بهھ مصرفف ررسيیدهه باشدنحو صح

. يیقيیناً وو ااعتمادد بهھ مشيیت االهھی نيیز تکيیهھ ددااشتهھ باشدشودد ددررست ااست٬، بهھ شرططی کهھ بر اايیمانن 
می کردد. ددرر اايین خصوصص عيیسی مسيیح ااحتيیاطط الززمم رراا  

.٧۷: ١۱؛ ددوومم تيیموتاووسس ۵: ٢۲َحّجی  آآيیاتت دديیگر مربوطط بهھ ترسس وو ررووحح االقدسس: ) ۵(  
ايید اازز ميیانن برددااشتهھ شودد.بکنيید کهھ ب “ططعمهھ شدنن” اانگيیزههٴٔ توجهھ بهھ ) ۶(  
٣۳۴مزمورر ) ٧۷(  
خدااووند رراا ُجستم٬، وو مراا ااجابت کردد؛ ااوو مراا اازز هھھھمهھ ترسهھايیم ررهھھھانيید.: ۴   

 


