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2. Timotheus 1,7-10: 
 ۷  هیآ اول باب  موتائوسیت دوم

 .را ب یتأد   و محبّت  و قّوت  روح بلکه است  نداده ما به را جبن روح خدا رایز  ۷

 عنوان به  تواند   یم  نیا."  داد   ما   به  را  ریتدب   و عشق  و  قدرت   بلکه  ،  نداد   ما  به  ترس روح  خدا"   ،  زیعز  جماعت

 در   ،  ها  سازمان  و  ها  شرکت   در.  گردد   لحاظ  سایکل   و  یح یمس  جماعت   کل  و  یحیمس  کی  یزندگ  یبرا  ییالگو

 د یبا  آنها.  است   شده  لیتبد   یت ی ریمد   مهم  ابزار  کی  به  ریاخ   یها   سال  در  موضوع  نیا  ،  یت یر یمد   یها  یسخنران

 یفراخوان  پولس سخن نیا ، معنا  نی ا به. دهند  لیتشک  یاتیعمل اقدامات  و اهداف ، ها  یاستراتژ یبرا  یچارچوب

 وه ی ش  نیچن  ،   واقع  در.  بود   خواهد   سطح  هم  و  یداشتن  دوست   ،  نفس  به  اعتماد   با  ،  ترس  بدون  یزندگ  کی  یبرا

 را  روزمره  اقدامات   د یبا  که  ،  بود   خواهد   ارزشمند   اریبس   یهدف  سایکل   یکل  طور  به  و  یحیمس   هر  یبرا  یزندگ

 . رد یگ بر در زین

 بلکه   ،  ریتدب  و  عشق  ،  قدرت   ،  ترس  ید یکل  کلمات   نه:  است   مهم  من  یبرا  که  یمتفاوت   اریبس  یزیچ  ،  همه  از  اول

 و  جامعه  انیبن   و  ما  یحیمس  یزندگ  اساس".  است   داده   ما  به  خدا: "است   شده  نوشته  آنجا  در   که  کلمه  کی  فقط

 ن ی ا  رایز  ،  دانم  یم  مهم  اریبس  را  ن یا   من.  هستند   خداوند  هیهد  بلکه  ،  ستند ین   ما  یها  برنامه  و ها  ،قطعنامه  سایکل

 نفس  به  اعتماد   ،   شجاعت   ،  د یام  ،  سازش  ،  تفاهم  ،  عشق  ،  اعتماد :  ستند ین  ما  دسترس  در  یزندگ  یضرور  موارد 

 و   ها  یاستراتژ   هم  هرچند   ،  م ی بند   کار  به  را  آنها  ای  میده  انجام  را  کارها  نیا  یسادگ  به  می توان  ینم  ما.  ت یامن  ،

 .باشد  یعال  ما میمفاه 

 نی ا   و.    خالق  و  سازنده:    است   توانا   او. ((  است   کرده  عطا   ما  به  خدا: ))دهد   یم  وعده  ما  به  رسول  اکنون  اما

 م ی هست  مکان  نیا  در   اصلا   ما   نکهیا.    میده   انجام  یکار  م یبتوان   ای   میبخواه   یحت  نکهیا   از  قبل  ،  است  درست   قایدق

 یم  که  ست ی ن  یکار  و  است   ه یهد   کی  نهایا  ی  همه  م،یا  شده   جمع  مانمانیا   واسطه  به   نجایا  در  و  میدار  مانیا  و

  متولد   ،  میکرد   افت یدر  روح  ،  می شد   مخلوق  ما:  م یآور  دست   به  و  می ده  انجام  یخود   یخود   به  خودمان  میتوانست 

 و "   ،  د یدم   خاک  از   یتل  در  خود   روح  با  خداوند :  است   آمده   مقدس   کتاب   آغاز  در  خلقت   شرح  در   قبلا .  میشد 

.   د یدم  ما  به  خود   روح  از  خدا:  م یشد   انسان  نگونهیا(.  ۷:۲  شیدایپ" ) شد   لیتبد   زنده  یموجود   به  انسان  نی بنابرا

 یمستعد   افراد   ما.    می ده  انجام  یکار  که  ست ی ن  یاج یاحت  بودن   موجود   یبرا   یحت  ایو  یز یچ  داشتن  یبرا  ما  همه

  آن   ما  خواه  -  داد   روین  ما  به  خود   عشق  از  و  قدرت   از  او   ما  د یتعم  در.    خداوند   روح  واسطه  به  مستعد   -  میهست 

 نکه یا  از  فارغ  او  ،  کشنبهی  هر.  رفت یپذ   شرط  و  د یق  بدون  را  ما  او.  ریخ  ای  میباش  کرده  یدرون   و  درک  آگاهانه  را

 ی زندگ   تا  کند   یم  جاد یا  ما  یبرا  را  نهیزم  او  قیطر  نیا  از.  دهد   یم   ما  به  تازه  یآغاز  ،  است   افتاده  یاتفاق  چه

 .می ده شکل جهان و سایکل در یح یمس  کی عنوان به را خود 

 ،   زمان  آن  در.  باشد   یم  موتائوسیت  شاگردش  و  پولس   زمان   از  متفاوت   -  خدا  لطف  به  -  امروز  ی  ایدن  اکنون

  را   مرگ  و  شهادت  برد   یم  سر  به  زندان  در   که  پولس.  گرفتند   ی م  قرار  تیاذ   و  آزار  تحت   دولت   توسط  انی حیمس

 یبرا  گرید .  است   کینزد   زی ن   موتائوسیت  یبرا   سرنوشت   نیا  که  د ید   یم  او  و  ،   د ید   یم  خود   چشمان  یجلو  در

 ترو   فشرده  کلمات   ،  شود   یم   کمتر  یآزاد   قدرت   که  ییجا  در  اما.    نداشت   وجود   ی اد یز  یآزاد   بودن  یحیمس

: د یگو  یم  او  ،  کلمه  یواقع  ی معنا  به: .  اند   آمده  بوجود   کلمات   نیا  که  است   نی چن  نیا  و.    گردند   یم   تر  مخفف

ا    ترس  روح.  است   نداده  ما  به  را  ترس  روح  خداوند   که   اوست   دشمن  طرف  از  بلکه   ،  ست ین  خدا  جانب   از  قطعا

 . بترساند  را ما مرگ  با  ای دادن دست  از درد  ، خشونت  به د یتهد   با خواهد  یم

 در.  ند ی بگو  باره نیا  در  یاد یز   یزهایچ  توانند   یم  ،  دوسلدورف  و  کلن  در  مثال  عنوان  به  ،  ما  یپارس انی حیمس

 ی زندگ در مانیا داشتن نگه استوار ، وجود  نیا با.   دارد  وجود  یتوجه قابل  آزاد  یفضا  - شکر را  خدا - آلمان

 توجه   جلب   میخواه  ینم  ما.  است    بوده  دشوار  شهیهم  ما  یبرا  یح یمس  عنوان  به  خود   کردن  یمخف  و  روزمره

. خانواده  و  ازدواج  درمورد   خصوص   به  و  کار  محل  در  نه  ،  یعموم  انظار  در  نه  -  می نشو   خاطر  آزرده  که  ،  می کن

 به   یوقت  ،  می خور  یم  رستوران  ای  یغذاخور  در   را  خود   ییغذا  وعده  یوقت  که  دارد   وجود   بزرگ  خطر  نیا

  حد   تا  را  خود   ،  میکن   یم  یزی ر  برنامه  خانواده  در  کشنبهی  ژهیو   به  ،  هفته  آخر  ای  می کن   یم  یدگیرس   مهم  مسائل



 را یز   میکن  جدا  خود   یاعتقاد   منابع   و  شهیر  از  را  خود   می توان  یم  ما  نی بنابرا.  میکن   شنود   قابل  ریغ  و  یمخف  ممکن

 . می شو آزرده می خواه ینم

  نجا یا  در  را  موارد   از  یاری بس  امروز  من.  است  قدرت   روح   او  هیهد   بلکه.  نداد   را  ما  ترس  روح  خدا  حال  نی ا  با

 اما  ،  همه  نی ب مشترک  یشاد  و  دعا  و  آواز  ،  یق یموس   گروه  ،  قیدق  کنترل  و یسازمانده   جهت   کمک:  نم ی ب  یم

 امروز   ما  روهاین  نی ا  بدون.  ارتباط   یبرقرار  به  لیتما   و  د یام  ،  استقامت   و  صبر  ،  مداوم  مبارزه  یروهاین  نیهمچن 

 . میباش  جا کی   میتوانست   ینم هم با  نجایا

 ت یواقع  نیا.  آورد   یم  در   حرکت   به  را  زیچ  همه  که  ییروین  ،   است   محرک  یرو ین  کی  واقع  در  روح  نیا  نی بنابرا

. است   ز،صادقین  میبده  دست   از  را  خود   د یام  است   ممکن  و  رسد   یم   انی پا  به  ما  یرهایمس  تمام  که  ییجا   در  یحت

  ترسو   کی  مانند   شدن  یمخف  و  دنیترس   به  یازین   لیدل  نیهم   به.  شکند   یم  هم  در  زین  را   قبرها  یحت  روین   نیا  رایز

 ی کیتار  از م یتوان  یم  ما.  میندار  یاعتقاد  ترس روح به و   میهست   او رحمت  یلوا در ما ، فتد یب  یاتفاق  هر . میندار

 در  و   زده  کنار  ،  دارد   یم  نگه   یکیتار  در  مارا  که  را  آنچه  میتوان   یم  ما   م،ی کن  ان ی نما  را  خود   و  شده  خارج

 همه .  می ا  داشته  مشکل  گریکد ی   با  اگر  یحت   ،  می باش   متفاوت   ی لیخ اگر  یحت  م،یر یبگ  قرار  گریکد ی  کنار  در  ت ینها

 صحبت  یوقت م،ی ده سوق گریکد ی   یسو و سمت  به وضوح  به را مسئله نیا د یبا  ما  همه. میدار استعداد  هم با ما

 . می ده شکل جهان و سایکل در را خود  ت یحی مس می توان یم چگونه که است  نیا از

 ،  کند   ینم  شجاع  و  مبارز  تنها  را  ما  او  نی بنابرا.  باشد   یم  هم  عاشقانه  یا  هیروح  حال   نیع  در  روح  نیا  رایز

 گونه  چیه   مورد   در  ،  کند   یم  صحبت   عشق   از  مقدس  کتاب   ی وقت.    سازد   یم   تر  کی نزد   گریکد ی  به  را  ما  بلکه

 یناگسستن   یوند یپ    با  گریکد ی   با  عمل  در  مشارکت   به  رغبت   ،  از  نشان  احساس  نیا   بلکه.  ست ین  شدن  یاحساس

 قی طر   از  که  میا  گرفته  اد ی  ر یاخ   یها  ماه   نیدرهم  ما.  است   رییتغ  مورد   در  نیا  ،  همه  از  اول.  دارد   سخن

 حفظ  را  خود   فاصله  د یبا  ما.  است   چقدر  مسئله  نیا  ت یاهم  ،   کورونا  روسیو   یریگ  همه  از  یناش  یها  ت یمحدود 

 مجاز   ها  مارستانیب  و  سالمندان  خانه  از  د یبازد   یحت  ها  هفته.  مینکن  بغل   را  گریکد ی   یحت  ای  مینده  دست  ،  می کن

 ریپذ   امکان  یرییتغ  و  چرخش  نی چن  که  ابد ی  یم  و  کند   یم  جستجو  را  یا  خلقانه  یها  راه  شهیهم  عشق  اما.  نبود 

 فرا گوش او به و شده کینزد  او به  و می کن درک می بتوان یسادگ به را مقابلمان شخص  که نیا ابتدا در.باشد  یم

  ن ی ا.    می کن   درک  م ینتوان    یخوب  به   را  ی و  است   ممکن  اگر  ی حت  -  می کن  تلش  مقابلمان  شخص   درک   یبرا  و  داده

 ینظر  اختلف نی ب  نیا در اگر یحت ، است  یگر ید  به متقابل احترام  مورد  در ، است  احترام  مورد  در موضوع

ا   اگر  یحت  ،  د یباش  داشته  زین  گذاشتن   اشتراک  به  مورد   در  نیا.  د یباش  ده ید   صدمه  هدف  نیا  به  دنیرس  بابت   شخصا

 .است  یگر ید  با ترس

 ی م   آغاز  دنید   با  عشق  او  یبرا .  است   شده  یمعن  یدارا  چگونه  حی مس  یسیع  در  عشق  نیا  که  شود   یم  روشن

 او   به  تا  دهد   یم  اجازه  و  کند   یم  محبت   او  به  ،  کند   یم  درک  خود   خاص   ت یموقع  در  را  خود   یهمتا   او.  شود 

 به  را   ما  یزندگ  بلکه  ،  نماند   خود   بهشت   در  که  یطور  به  ،  است  مند   علقه  ما  به  شدت   به  او.  شود   کینزد 

 ن یآخر   تا  سازد   یم  همراه  خود   با   را  ما  هدف  و  آرمان  او.  گذاشت   اشتراک  به  ما  با  را  خود   و  کرد   ک ینزد   گریکد ی

 .است  عشق کند  یم یمعن مقدس کتاب  که همانطور   محبت  نیا.  لحظه

 یهمدل    به   فقط   د یبگذار.  کنم  درک   خود   یسا یکل  در  را  عشق  ه یروح  نی ا  از   یزیچ   توانم یم  جاها   از  یار یبس  در

 ی برا را  ما  خواهد   ی م  اکنون  هیروح   نیا .  کنم  اشاره  یمال  ت یحما   و   یعمل   کمک  ،  گریکد ی  از  مراقبت   ،  گسترده

 .می ریبگ قرار هم  کنار و  میست یبا  گریکد ی  کنار در همه ندهیآ در تا دهد  شکل گریکد ی با و گریکد ی

 با   را  نیا   رسول.  کند   یم  وحفظ  اریهوش    را  ینی زم   یزها یچ   بلکه  ،  ست ین   شناور   آسمان   در"  عشق   روح"  نیا

 یا العاده خارق طور به یحت   اول  بار د یشا ،  را خدا روح که  کند  یم روشن او .زد  گره نجایا در ریتدب هی روح

. کند   یم  متصل  ما  به  را  خود   آنها  قی طر  از  او  که  هستند   یلیوسا    کلم  و  آب   شراب،  و  نان.    میکن   احساس  می نتوان

 معروف"  هفتم  حس "  به   غالبا   که  باز  گوش   و  چشم   به   شما.    ماست   به  یو  یک ینزد   یها   نشانه   از  مراقبت   و   توجه

 مددکار  طرف  از  تنها  نه  -  طلبد   یم  را  ها  ت یمحدود   رشی پذ   و  یآگاه  کار،  نیا".  احساس"  د یدار  ازین  باشد،  یم

 که  است   عشق  کی  یضرور  عنصر"   ریتدب   ،  مفسر  کی   گفته  به.  طور  ن یزهم ین  ازمند ین  فرد   طرف  از  بلکه  ،

 یونان ی  کلمه  رو  نیا  از".  سازد   متعادل  کندو  تحمل  را  گریکد ی  با  فاصله  و  یفداکار  ان یم  تضاد   و  تنش  تواند   یم

 انجام  که  ییکارها  در  وتفکر  یی راهنما .  شود   ترجمه"  یشتنداریخو "  یمعنا   به  تواند   یم  زین  است   آمده  نجایا  در  که

 و  ها  خواسته  د ینبا  -  دهم  انجام  گرانید   یبرا  ست ی با  یرام  کار  نی ا  کنم  یم  فکر  یوقت   خصوص   به  -  دهم  یم

  به  ریتدب ای  یشتنداریخو   روح.  باشد   داشته   وجود  من  در  د ینبا   زین    ترس  روح  طور نی هم  ،  باشد   خودم  ی ازهاین

 . میکن  دایپ الزم یمرزها  نیی تع  و  حیصح مراقبت  یبرا  یمناسب اریمع تا دهد  یم را امکان نیا ما



 بر   تأمل  روح  نی بنابرا  ریتدب  روح.  کرد   ریتعب   عشق  روح  و  قدرت   روح  نیب   ارتباط   عنوان  به  توان  یم   را  نیا

 قدرت   روح  ،  دارم  ازین   شتریب  روح  كدام  به  حاضر  حال  در  كه  د یفهم   خواهم  ،  كنم  تأمل  خدا  در  اگر.  است   خداوند 

 یی جا  در  طور  نیهم  و  است   ازین  مقاومت   و  یمرزبند   ،  روشن  و  شفاف  ت یموقع  به  كه  ییجا  در  ،  عشق  روح  ای

 مرور   و  باز  د ید   ،  تعادل  ،  آرامش  ،  یدار  شتنی خو  شامل  اطیاحت  هیروح .  است   ازین  تفاهم  و  محبت   ،  یهمدل  که

 ی اطیاحت   نی چن.    گردد یم   زین  شی خو  یها   ت یمحدود   رشیپذ   و  یخودآگاه  شامل  نیا.  است   مراقبت   و  اطیاحت  ،  یکل

ا   که  همانگونه   است،  ت یواقع  به  نسبت   ینگرش  ک یاستراتژ   یزیر   برنامه  ای   محتاطانه   یبررس  محصول  صرفا

 .شود  ی م  اعطا انیح یمس ما به و شود  یم داده روح با که است  یا هی هد  نگرش نی ا. ست ین

 خوانده  خود   سمت   را  ما  و  کند   یم  حفظ  ،  است   دهیآفر  را ما  که  ییخدا  با  رابطه  در  را   ما  خرد   و  ریتدب   روح  نیا

 و    ها  یسخت  و ها  ی تنگ  همه  از بزرگتر  که ، خداوند  ، خود  معبود  کنار  در را ما  روح نیا .  کند  ی م ییراهنما و

 در  روح نیا. دارد  یم نگه ها  یداریپا همه از اتریپو ، رات ییتغ همه از تر ثبات  با ،  است  الوقوع ب یقر  عیفجا

 از   بزرگتر  یحت   ،و   ها  یکاست  و  ها  یینارسا   همه  ،  گناهان   همه  مقابل   در  تر   مقاوم  و  بزرگتر  خداوند   معاشرت 

  و  می ریبپذ  و می نیبب را ت یواقع می بتوان  تا گرداند، یم پاک  ترس  از را ذهن روح نیا. است  مرگ یحت  یزیچ هر

 ی نگرش  عنوان   به  ست یبا   یم  ،  خدا  مورد   در  تأمل  عنوان  به  ریتدب   ،  حال  نیا   با.  می نشو   آن  غرق  حال  نیع  در

  ی ها   واژه  ریتدب  کلمه  از  که  ست ی ن  یتصادف  نی بنابرا  و.  شود   نی تمر  زین  یزندگ  ت یواقع  به  نسبت   باورمندانه  و  آرام

 .است  گرفته نشات "  ی شتنداریخو  ،"  تامل" ،"  حواس " در"  چون یدشوار

 را   آن  می توان  ینم  ما.    میهست   ریوتدب   عشق  افت یدر  مستعد   د یتعم   غسل  قیطر  از  یهمگ  ما  ،  قدرت   روح  نیا  با

 خود   یوفادار و  عشق  وعده ما  به  که  یوقت   کند   د یتجد   ما  در  دوباره  را  آن  خواهد   یم  خدا  اما.  می کن  حفظ  ای   ضبط

  دهد   یم  قرار  شده  داده  جهت   راه  در  را  وما  دهد   یم  هدف  و  جهت   ما  به   خود   کلم  در   که  ی هنگام  ،  دهد   یم  را

 هنگام  همان ، می کن تجربه شراب  و نان  افت یدر توسط را شرط و د یق بدون رشیپذ  دهد یم اجازه که یهنگام ،

  عنوان   به  را  خود   یزندگ  می توان  یم  ،  مستعد   نی بنابرا.  د،ینما  یم  اعطا   ز ین  ما  به  را  خود   برکت   نهایا   با  همراه

 ن یآم . میده شکل جهان و  سایکل در یحیمس


