
 

 .دیازاد باش ،  دیباشداشته شجاعت 

 ۱۰ـ ۱ ،   ۱ تیموتائوس ۲
 

زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه  

 .“یا ”خویشتنداری 1:7روح قّوت و محبت و انضباط

 .است

از شهادت بر خداوند ما عار مدار، و نه از من که   پس،8

در   تو نیز با اتکا به نیروی الهی خاطر او در بندم، بلکهبه

ما را نجات داده  خدا9 .م باشرنج کشیدن برای انجیل سهی

 خوانده است. این نه به سبب اعمال و به زندگی مقدّس فرا

خاطر قصد و فیض خوِد اوست، فیضی که در  ما، بلکه به 

ولی اکنون  10 به ما عطا شده بود،  مسیْح عیسی از ایام ازل

  -ست دۀ ما مسیْح عیسی عیان گشته ادهنبا ظهور نجات

 .و حیات و فناناپذیری را آشکار ساخت .«اثر ساخت»بی یا: 1:10مرگ را باطل کرد همان که به واسطۀ انجیل،

 

 

. مرگ و  بود از مردم  یاریو باعث کشته شدن بس ه بودرخ داد هیلرزه در شرق ترک نیزم نیچند  ۱۲۷۳سال  انیدر پا 

را  ریعر معروف  در حال مرگ بود و شاعر زالنا شا مدت مو نیشد. در ا ی م گسترشترس از مرگ در همه جا 

 نوشت: 

 مرا درد این جهان باشدگمان مبر که             به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

 به دوغ دیو درافتی دریغ آن باشد                 برای من مگری و مگو دریغ دریغ

 وصال و مالقات آن زمان باشد ا مر                  ام چو ببینی مگو فراق فراقجنازه

 که گور پرده جمعیت جنان باشد                 مرا به گور سپاری مگو وداع وداع

 غروب شمس و قمر را چرا زبان باشد                    فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر

 لحد چو حبس نماید خالص جان باشد               تو را غروب نماید ولی شروق بود 

 چرا به دانه انسانت این گمان باشد             کدام دانه فرورفت در زمین که نرست

 ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد                     کدام دلو فرورفت و پر برون نامد

 که های هوی تو در جو المکان باشد          و بستی از این سوی آن طرف بگشا دهان چ 

   یبه زندگ مانیهم سخت است. و ا  دیپس از مرگ دشوار است. ام یزندگ نشیو خطر بزرگ ، بدر برابر مرگ  ژهیبه و

 یآن چه اتفاقبعد از  میدان ی. ما هم نمم یبه پشت آن نگاه کن میتوان یاست. نم  یبتون وارید ک ی! مرگ مانند ست یممکن ن

.  میده ی، خود را در آن از دست م مینیب یرا م ا یند نی. و چون فقط امیاند یم ا یدن نیافتد. ما فقط درد و رنج را در ا یم

را از دست داده اند.   تیابد نشیبلند مرگ ، ب یادها یاز مردم در برابر فر یاری. بسمیهست تیامروز دوباره در آن وضع

  ده یدکنم تا آنچه را که  وتخواهم دع یبا چشمان متفاوت دعوت کنم. من م ا یدن دنیخواهم شما را به د یمن م نیبنابرا

غلبه دارد. پولس رسول ، مانند موالنا ، در   یبشر یکه بر همه تجربه ها  یمانیو ا  دی، ام ی. زندگمینیشود ، بب ینم

نه. آهنگ او از   ا یدانست که از زندان دوام خواهد آورد  ی کرده بود. او در زندان بود و نم ریمحکم مرگ گ یوارها ید

خواند. به پولس داده شد   یم یابد یدرباره زندگ یو ترانه ا دیدرباره ام ینه ا. او ترادیآ یم رونیاسارت ب یوارها ید نیا

او   یو تمام زندگ  حیمس  یسیع  است.  حیمس یسیخود ع  ندیب یم سمرگ است. آنچه پول واریفراتر از د یزیچه چ  ندیتا بب

که در آن قرار  یتیقعشده بود   در هر مو زیکه مرده بود و رستخ  یسی. عجوانه زدنددر قلب رسول   یقیعم های شهیر



از شهادت   پس،کند. " یو ما را صدا م تیموتائوساو شاگرد خود  نیو شکل داد. و بنابرا نییرسول را تع یداشت ، زندگ

تو نیز با اتکا به نیروی الهی در رنج کشیدن برای    خاطر او در بندم، بلکهبر خداوند ما عار مدار، و نه از من که به 

را از دست داده   یبه زندگ دیام دیبه نظر برسد! شا  زیغم انگ اریبس نیشما در زم ت یعاست وض !" ممكنانجیل سهیم باش

. ممکن است آنها شما را به  دیکن یدر آن زندگ دیکه بتوان دیکن دایپ نیزم نیرا در ا ییجا  دیشما نتواناست  . ممکن  دیباش

 ینم اتیتجرب نی، اما همه ا فتدیاق باتفاست مکن  موارد م نیو شکنجه کنند ... .. همه ا ندازندیب   زندان در کشور خود

را به ما داده   خدا او رایکند ز یرا از ما دزد یسیتواند خداوند ع یکس نم چیه   را از شما دور کنند!  یسیتوانند خداوند ع

آغاز و  . از آنجا که خداشدما زنده   یعاد یدهد و زندگ  یما را نجات م یفرستد ، او زندگ یرا م یسیخدا ع یاست. وقت

د!  دازند! خدا ما را نجات  یصدا م امپولس مد لیدل نیتواند آن را متزلزل کند. به هم یکس نم چیعمل است ، ه نیا انیپا 

مردم به اشتباه فکر   ی. و وقتست یبدون خدا ممکن ن   یو نجات ابد  یفراخوانده است. زندگ لیانج  قیخدا ما را از طر

کرد: "نجات از   دیباشند ، پولس مرتباً تأک یمستحق رستگار گرید یکین یکارها  ا ی یقو مانیا قیاز طر دیکردند که با 

 لیدل  نی! و به هممیازاد هست یما واقع نی بنابرا کند ،  ی، بلکه کار خداست!" از آنجا که خدا ما را آزاد م ستیما ن یکارها 

  میتوان ی. ما نممیبدان دیاست که با  زیچ  کیباشد. فقط  دهیترس ا یدن یو زندانها  ا یتواند از دن ینم   گر یاست که پولس د

 دیبا  زیپنهان مانده است! ما ن زین انیح یما مس ی. اعمال خدا برابدهیم  زیتشخ  ا یدعوت خداوند را با ذهن انسان خود درک 

ما    وجود ، نیجهان پنهان مانده است. با ا نیاز مصائب ا یاریدر بس ی، خدا حت انیح یما مس ی. و برامیمرگ را تجربه کن

  ی. ندام یده ی سمت خدا سوق م  ه، بلکه خود را ب میکن ینم  یریجهان وجود دارد ، جهت گ نیکه در ا ییتوجه به ترسها با 

خواهد به ما منتقل   یم یفور یلیخداست که پولس خ  یندا نیاست. و ا تریدر جهان بزرگتر و قو یگرید زیچ خدا از هر 

توانم بکنم   یکه م ی، کمک می. و صادقانه بگودیبه من مراجعه کرده ا یادیاز شما با سواالت ز یاری، بس زانیکند. عز

شوم که در برابر  یوقتها متوجه م یلیخ  نیکند. من همچن جادیا یادیتواند تفاوت ز یقطره کوچک  است و نم کیفقط 

جهان صحبت بزرگ  یاز بحران ها  یاریدر مورد بس یاز مشکالتها ، چقدر درمانده هستم. و سپس ما حت یاریبس

.  میکن یادیکمک ز  میتوان یو نم میناتوان هست اریبس  سا یما در کل رایز دیشده باش دیاز شما ناام یبعض دی. شا مینکرده ا

 گرید یاریولس و با بسپ  تواند به من کمک کند. با  یواقعاً نم  سا ی: کلندیها دوباره رفته اند. و آنها بگو یبعض یحت دیشا 

   است!  حیمس یسینام دارد. نام او ع ک یکمک  نی: کمک در آنجاست! و امیخواهم به شما بگو یم  ،  لیاز مبلغان انج 

  یخواهد بخش ی م یسیع نگاه کند.  حیمس نیتواند به ا یم   دیبگو یزیچ  ا یدر دن که بخواهد خالف همه مشکالت   یهرکس

احساس کرده است که   نیرا بر دوش گرفت. همچن ا یدن نی زندان ا لیدل  نیاز مشکالت ما در جهان باشد. به هم یاریاز بس

فقط   حیمس یسیخداوند ع . کندر ا فراوان ما زفت  یداند   چگونه با ما و با ترسها  یم او   خود خدا  او را ترک کرده است.  

 نیخود چن یدر زندگ یتباشد. مخصوصاً وق کیخواهد تنگ وتنگ  نزد یالگو باشد ، بلکه م ا یفکر  ک یخواهد  ینم

. او  ردیخواهد که شما او را بگ یخاطره باشد. او م ا یفکر  کیفراتر از  یزیخواهد چ  یم حی! مسدیدار و مشکالت موانع  

  دیباشد که با  ییخواهد همان جا  یم نی. او همچندیو به خانه ببر دیبه قلب خود ببر سا یکل نیخواهد که شما او را از ا یم

کند تا شما   خواهد چشمانتان را به آسمان باز یخواهد با شما باشد و م ی. همان جا ، او مدیرا تجربه کن  ریطرد و تحق

ملموس مشاهده   اریرا بس دهیعق نیا میتوان ی ، م ی و یریقبل از دستگ ی، اندک ی. در باغ گتسماندیقدرت او را تجربه کن

.  میدان  یم یاست که همه ما به خوب یهمان احساس قاً یرس دقت نیبود. ا دهیترس اریبس یسی، ع یمانی. در باغ جتسمیکن

.  ستادندیدر برابر او ا طانی: جهنم ، مرگ و شایستادعواقب مرگ  مامت روبرو   شتری. بلکه بدینه تنها از مرگ ترس حیمس

  یدیهمه ناامنشود ،  پس پشت   ده ید یدیو ام یهدف چیشما ه  ی. اگر در زندگمیدشمنان سر و کار دار نیبا ا قاً یو ما دق

در برابر  میتوان ی!. و ما نم طانی: جهنم ، مرگ و شستادندیا یسیوجود دارند که در آن زمان در برابر ع یهمان دشمنان

که با وحشت زده فرار  دندیچنان از آن ترس یسی!  شاگردان عدییکار از دستم  بر نا  چی. همیانجام ده یکار یدشمنان نیچن

  یبا خدا ارتباط دارد. عشق او را به آغوش خدا سوق م ازین نیتر قیدر عم یداند که حت یم فرار نکرد. او حیکردند. مس

 زیداند که همه چ  یم نیاو همچن نی. بنابرادعا کرد خدا سوی به  نی که خدا او را دوست دارد و بنابرا اندد یدهد. او م

  دیگو یهر شود! "اراده تو انجام شود" ... او مبزرگتر از خدا ظا در آن لحظه  طانیگر شا یحت دارد ،   قیعم یمعن کی

ترس و   قیاز طر یسیکرد که ع زیاو تشخ   کرد یاشاره م یسیع نی... پولس ، که در زندان است ، بارها و بارها به ا

 یزها ی. همه چ درد خود نه تنها ترس و درد مردم را درک کرد ، بلکه بر آنها غلبه کرد. حکم زندان ، ترس از مرگ .. 

،   انیرو دارد. در پا  شیپ یابد یزندگ انیو در پا  ستین  یاتفاق زیچ  چیدارند. ه یدارند و هدف یقیعم ی... آنها معنا  گرید

کند. پولس دوست   یادآوری یموتیموضوع را به دوست خود ت نیخواهد ا یبا برکت خود در کنار ماست. پولس م ندخداو

اساس خود را   زی. همه چ ست یبدهد. همه آنها بدون سرچشمه ن یوتمیبه دوست خود ت  ی، عشق و شجاعت یدارد خردمند

و   مانیبه ا دیناام تیکه او در وضعکرد   افتیدر   راروح القدس  نیاو پولس همچن قیقرار داده است.  از طر حیدر مس

به این است.  سا یکل  تیهو نیاست و همچن لیکند در مرکاز انج  یم فیتوص نجا یکند. آنچه پولس در ا یم لیتبد  دیام

به   دیبا ام رندیبم دیبا  ا یهستند  ماریکه مردم ب ی.   و سپس هنگاممیکن یم شهادت   دیام نیا در موردما در هر قبر  خاطر 

است که بر مرگ با تمام   یسیع نی. امیاشاره کن حیمس نیکننده است ، به ا دیاوضاع ناام یوقت ی. حتمیرو یم  داخ  یسو

 عواقب آن غلبه کرد.

شما به شما   طیشرا نیدر ا میکه بتوان دیباش دواریشما ام  دی. شا دیشده باش دیاز شما اکنون ناام یاریدانم ممکن است بس یم

.  میام دهو در مورد آن  تالش  را انج   میکن یکمک م ینیزم یازها یبه افراد در ن  میخواه یم نی. البته ما همچنمیکمک کن



ل الح  طیشرا ی. متاسفم اگر  در بعضداشته باشیم پاسخ  یطیرادر هر ش سا یاقرار کنم که نه من و نه کل دیاما متأسفانه با 

صحبت  یاست که درمورد زندگ یزمان نیم. و ایکن ینم  رذع ت یموقع  کی. اما در نمی کنیم.  إحساسمشکالت را ن بود

ما    ندهیآراه در  نی! اابدی ی م حی، بلکه در مس ابدی ینم ینیقدرت زم ا یکه اساس خود را در ثروت  ی ا ی. زندگمیکن یم

  حیمس نیبرساند. من از ا گرید یا یبه دن یزندگ نیا قیما را از طر یمتوان ی است که م یادیبن تنها  نیاست. ا ح یمسدر 

 ن ی! آمستمیشرمنده ن

 
 


