
بر امـواج احساسات



درس دوم

موج ترس



1 - آیا در زندگی شــخصی شــما موضوعی هســت که باعث شــده در دلتان احســاس 
تــرس کنیــد  ؟  

2 - آیــا در خانــواده شــما و جامعــه ای کــه در آن زندگــی میکنیــد، مــوردی وجــود دارد 
کــه باعــث تــرس شــما بشــود ؟

3 - آیا موضوعات مالی شما را ترسان می کند ؟
4 - آیا در مورد وضعیت تحصیلی خود نگران هستید ؟

از یکدیگر یم شنویم 





گفتگو
لطفا به سواالت زیر در یک برگه پاسخ دهید:

 
1-غول پیکران زندگی شما چه چیزهایی هستند ؟

2-باور شما نسبت به آن غول پیکران چیست؟
3-واکنش شما در برابر آن باور، ایمان است یا ترس؟



بیاییم دیدی مانند یوشع و کالیب داشته باشیم تا بتوانیم واکنش ایمان از خود نشان دهیم.
نگاه و دید کالیب و یوشع این بود که با قوت خدا میتوانند بر غول پیکران غلبه کنند.

- غول پیکران زندگیتان باور دارند که شما فرزندان خداوند هستید ، کافیست که خود شما هم به این باور برسید 
که غول پیکران زندگیتان از شما می ترسند و در برابر شما توانایی مقابله ندارند ،چرا که شما فرزندان شاه شاهان و 

شاهزاده هستید.
- کالیب و یوشع دونفر از بین دوازده نفر بودند که واکنش ایمان از خود نشان دادند، همیشه افرادی که واکنش 

درست از خود نشان می دهند در اقلیت هستند. قدرتی که واکنش ایمان دارد بسیار بیشتر از واکنش ترس است، 
پس در نهایت بخاطر واکنش ایمان کالیب و یوشع، آنها و نسل بعد توانستند سرزمین وعده را ببینند.

- بیاد بیاوریم که خدا با ماست و ترسان نباشیم.اعداد باب ۱۴ آیه ۹

تغییر زاویه دید

نتیجه گیری  



آیه کلیدی برای حفظ کردن 

یوشع ۹:۱

»آیا تو را امر نکردم؟ قوی و دلیر باش.
مترس و هراسان مباش،

زیرا هر جا که بروی، یهوه خدایت با تو خواهد بود.«



   از روح القدس بخواهید که شما را کمک کند تا بر ترس هایتان غالب آیید.
به یاد بیاورید که خداوند همیشه با شما هست و شما هرگز تنها نیستید، او عمانوئیل است .

یوشــع بــاب ۱ آیــه ۹ را بــا صــدای بلنــد بخوانیــد و بــر زندگــی خــود اعــام کنیــد و حتــی می توانیــد آن را بر روی 
یــک کاغــذ یادداشــت کنیــد تــا هــر زمــان کــه تــرس بــه ســراغ شــما آمــد، با خوانــدن آن آیه قــوت بگیرید.  

در نهایت می تونید این دعا را به خداوند اعالم کنید :
خداونــد ایمــان دارم کــه تــو زنــده هســتی و تــو بــا مــن هســتی و تــو عظیــم تــر و بزرگتــر از هــر ترســی در زندگی 

من هســتی. 
خداونــدا بــه تــو ایمــان دارم و از تــو مــی خواهــم کــه مــن را کمــک کنــی و قــدرت ببخشــی تــا بــر تــرس هایــم 

غلبــه کنــم و مــن را از همــه ترســهایم رهایــی ببخشــی. 

هم چنین هر زمان نیاز به دعا و مشورت داشتید با مربی خود تماس بگیرید و با ایشان صحبت کنید 
و از آنها مشورت بگیرید.

ما تنها نیستیم و همه در کنار هم و با کمک هم می توانیم از شرایط سخت عبور کنیم .

قدم عمیل



آنــگاه بــه مکانــی بــه نــام ِجتْســیمانی رفتنــد و در آنجــا عیســی به شــاگردان 
خــود گفــت: »در اینجــا بنشــینید، تــا مــن دعــا کنــم.« ســپس پطــرس و 
یعقــوب و یوحنــا را بــا خــود بــرد و پریشــان و مضطــرب شــده، بدیشــان 
گفــت: »از فــرط انــدوه، بــه حــال مــرگ افتــاده ام. در اینجــا بمانیــد و بیــدار 
باشــید.« ســپس قــدری پیــش رفتــه، بــر خــاک افتــاد و دعــا کــرد کــه اگــر 
ممکــن باشــد آن ســاعت از او بگــذرد. او چنیــن گفــت: »اَبـّـا، پــدر، همــه 
چیــز بــرای تــو ممکــن اســت. ایــن جــام را از من دور کن، امّا نه به خواســت 
مــن بلکــه بــه ارادۀ تــو.« چــون بازگشــت، آنــان را در خــواب یافــت. پــس بــه 
پطــرس گفــت: »َشــمعون، خوابیــده ای؟ آیــا نمی توانســتی ســاعتی بیــدار 
ــا در آزمایــش نیفتیــد. روح مشــتاق  بمانــی؟ بیــدار باشــید و دعــا کنیــد ت
اســت امـّـا جســم ناتــوان.« پــس دیگــر بــار رفــت و همــان دعــا را کــرد. چــون 
بازگشــت، ایشــان را همچنــان در خــواب یافــت، زیــرا چشمانشــان بســیار 
ســنگین شــده بــود. آنهــا نمی دانســتند چــه بــه او بگوینــد. آنــگاه عیســی 
ســوّمین بــار نــزد شــاگردان آمــد و بدیشــان گفــت: »آیــا هنــوز در خوابیــد و 
اســتراحت می کنیــد؟ دیگــر بــس اســت! ســاعت مقــرر فــرا رســیده. اینــک 
ــم.  ــد، بروی ــه دســت گناهــکاران تســلیم می شــود. برخیزی پســر انســان ب

اینــک تســلیم کنندۀ مــن از راه می رســد.«

مرقس۱۴: ۴۲-۳۲

منت کتاب مقدس را بخوانید



۲۳ زیرا من از خداوند یافتم، آنچه به شما نیز سپردم که عیسی 
خداوند در شبی که او را تسلیم کردند، نان را گرفت

۲۴ و شکر نموده، پاره کرد و گفت، بگیرید بخورید این است بدن من 
که برای شما پاره می شود. این را به یادگاری من بجا آرید.

۲۵ و همچنین پیاله را نیز بعد از شام گرفت و گفت،این پیاله عهد 
جدید است در خون من.هرگاه این را بنوشید،به یادگاری من بکنید.

۲۶ زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را 
ظاهر می نمایید تا هنگامی که بازآید.

اول قرنتیان ۱۱ : 26-23 

کتاب مقدس چه یم گوید


