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 ترس از مردن 
   لو پریولو   نویسنده: 

پردازیم ترسند؟ در این جا به شش ترس رایج می مسیحیان از چه چیز فرایند مرگ و نتایج آن می 
 کند ذکر خواهیم کرد. مقدس ارائه می ها به اختصار راه حلی را که کتاب از آن و براي هر یک 

 . ترس از مرگی دردناك (فرایند مرگ) 1

 ي آخر این مسیر وحشت دارم.» «بیش از آن که از مردن بترسم از مرحله 

او توان   با فیض  نکند، و ما را در آزمایشی که  یا رها  خداوند وعده داده که هرگز ما را ترك 
آزمایش مقابله تحمل  براي  الزم  فیض  و  کرد،  نخواهد  روبرو  باشیم  نداشته  را  و  اش  ها 

دهد به ما عطا کند. اما این بدین معنی نیست که مرگ  هایی را که وقوعشان را اجازه می وسوسه 
هاي ما  دهد که وسوسه وعده می   13:  10سخت یا دشوار نیست، ولی خداوند در اول قرنتیان  

ها) هم از جهت وسعت و هم از جهت زمان محدود خواهند  هاي مرتبط با آن مایش مسیحیان (و آز
 بود. 

   . ترس از به پایان رسیدن لذات دنیوي 2

آور باشد. منظورم این است که مطمئناً نشستن بر ابرها و پرستش خدا  ترسم بهشت مالل «می 
 د.»روبخش است، ولی اگر فقط همین باشد به نظرم حوصله آدم سر می لذت

از آن جا که به محض ورود به بهشت با آن مکان انطباق خواهیم داشت، حتی اگر تنها کارمان  
مقدس  هاست. کتاب بخش خواهد بود. اما کار ما بیش از اینپرستش خدا باشد برایمان لذت 

یاد  می  و  کرد  خواهیم  حکومت  کرد،  خواهیم  کار  خورد،  خواهیم  خواند،  خواهیم  آواز  ما  گوید 
ي هاي جالل یافته گرفت. به عالوه، زمین جدید شبیه به زمین کنونی خواهد بود و بدن خواهیم  

مان شباهت خواهد داشت. آیا آدم و حوا در باغ عدن از زندگی لذت  هاي زمینیجدیدمان به بدن 
برابر لذت می  بار چند  این  باغ عدن را تصور کنید ولی  براي  بخشبردند؟ همان  تر. هر آن چه 

 ت ضروري باشد در بهشت منتظر ماست.  شادي و لذ 

 . ترس از تا ابد زیستن 3
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کنند دچار احساس ترس از فضاهاي بسته  بعضی از مردم وقتی مدتی طوالنی به بهشت فکر می 
خواهد در نوعی  دانم از بهترین رویاهایم هم بهتر است، ولی بخشی از وجودم نمی شوند. «می می 

 تصور زندگی ابدي ترسناك است.»  – ي ابدي محدود شود فضاي بسته 

انسان  ما  براي  ابدیت  کامل  نمی درك  که  این  واقعاً  شاید  است.  ناممکن  محدود  توانیم هاي 
تصویرناپذیر است. در بهشت    پایانی» را درك کنیم ترسناك باشد. اما بهشت سرزمین شادي «بی

ب  نیست.  جا  آن  در  ترسی  چنین  زیرا  ندارد  معنا  بسته  فضاهاي  از  که  ترس  چیزهایی  به  نا 
گوید، امکان ندارد خداوند بگذارد فرزندانش در آن جا حتی  ي بهشت می مقدس درباره کتاب 

هایی وجود ندارد زیرا  هاي خودمحورانه بشوند. در بهشت اصالً چنین ترس اندکی دچار ترس 
 ).  2: 3عاري از گناه (اول یوحنا    –شویم گردد، ما نیز مانند او می وقتی عیسی ظاهر می 

 مان.  . ترس از مواجه شدن با تمامی گناهان گذشته 4

ام و از گناهانم علیه من استفاده نخواهند شد، ولی راستش تصور  دانم که بخشیده شده«می 
شود شوق رسیدن به تمامی چیزهاي خوبی  بایست بابت گناهانم توضیح بدهم باعث می این که می 

 در من کم شود.»  که پس از داوري خداوند در انتظارمان هست

و هر کس که این    تواند دلیل خوبی باشد. «اي شود تا از گناه بپرهیزیم می اگر این ترس انگیزه 
). از سوي  3:  3» (اول یوحنا  .که او پاك است  سازد چنان امید را بر وي دارد، خود را پاك می 

مان، بلکه افکار و  تصور این که در حضور خداي تثلیث بایستیم و نه تنها تک تک گناهان دیگر،  
هایمان را نیز مالحظه کنیم وحشتناك است. شاید بهترین راه براي از بین بردن (یا دست انگیزه

کم آرام کردن) این ترس آن باشد که فوراً از خدا تشکر کنیم که به عیسی ایمان داریم و مجبور  
را پاك خواهد کرد    ما   هاي نیستیم غصب ابدي او را بر دوش بکشیم و این که او تمامی اشک 

 (حتی در طی داوري نهایی اطمینان داریم که به خاطر عیسی، محکوم نخواهیم شد.)

 . ترس از این که عزیزانمان پس از مرگ ما نتوانند موفق شوند 5

ام از بسیاري جهات به شدت به من وابسته است. از نیازهاي مادي گرفته تا راهنمایی  «خانواده 
 عاطفی و برآورده شدن نیازهاي روزانه.» و مشورت، حمایت  

توانیم شرایط را مهیا سازیم. باید  بهتر است از پیش به این موضوع فکر کنیم و تا آن جا که می 
این    –ي خود نیز به عیسی توکل کنند  به عزیزانمان یاد بدهیم براي نیازهاي روحانی و روزمره 
است. مسیحی  یک  عنوان  به  ما  مسئولیت  از  بخشی  اگر    کار  حتی  (و  کردیم  را  کار  این  وقتی 
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توانیم عزیزانمان را به خدا بسپاریم و دعا کنیم تا او هر آن  نکردیم) براي کاهش اضطرابمان می 
 ها بهترین و باعث جالل خودش است انجام دهد.  چه براي آن 

 . ترس از این که شایستگی پاداش نداشته باشیم 6

ین تصور این که همه یا حتی بخشی از چیزهایی که ام، براي همهاست سخت تالش کرده «سال 
 ام از دست برود ترسناك است.»برایشان کار کرده 

درباره اول  پولس  دیگران؛  براي  کردن  موعظه  از  (پس  است  گفته  سخن  شایستگی  عدم  ي 
گوید که باید بداند اگر بر اساس قواعد بازي نکند، ممکن  ). او به تیموتائوس می 27:  9قرنتیان  

تالش است   تیموتائوس  بابت  (دوم  نگیرد  پاداشی  فراوانش  می 5:  2هاي  یوحنا  براي  ).  گوید 
پاداش کامل باید سخت تالش کرد، و این یعنی بعضی ممکن است برخی از آن چیزهایی را که  

 ).  8اند به دست نیاورند (دوم یوحنا  برایشان زحمت کشیده 

اندیشم. اما  تقریباً هر روز به این ترس می مطمئن نیستم که بخواهم این ترس از بین برود. من  
کنید بدون آن که مرتکب اشتباهی شده باشید بیش از حد دغدغه این مسئله را  اگر فکر می 

مقدس این اضطراب  تان غیر ضروري است و باید یاد بگیرید به کمک کتاب دارید، احتماالً نگرانی 
می  کنید. حدس  مدیریت  نگرانی را  بگیرید  یاد  اگر  این  زنم  کنید،  مدیریت  کلی  طور  به  را  ها 

 الذکر) کاهش خواهد یافت. نگرانی خاص نیز (به همراه تقریباً تمامی موارد فوق 

 

پریولو لو  کتاب مدیر مشاوره   دکتر  او  ي  است.  آتالنتا  در  کاوننت  کرایست  کلیساي  در  مقدسی 
 نوشته است.   The Complete Husband and Resolving Conflict چنیدن کتاب از جمله 

 

 منتشر شده است.  تاكتیبل این مقاله در مجله 
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