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ُوَ هب ایي جولَ سا ؽٌیذٍ این کَ کی صیجبعت ّ کی صیجب ًیغت .هشدم اغلت ُضاساى ُضاس دالس ّ دُب عبػت ّلت صشف هی کٌٌذ تب
کبسی کٌٌذ صیجب ثٌظش ثشعٌذ.ثکؼٌ خْؽگلن کي.
دس ّالغ هي االى دس ساٍ آسایؾگبٍ ُغتن تب کوی خْػ تیپ تش ثؾن.
اهب ّالؼب صیجبیی حمیمی چیغت؟ ًظش کتبة همذط دس ایي هْسد چیغت؟دیذگبٍ هب چمذس اص آًچَ کتبة همذط ثَ هب ًؾبى هی دُذ
فبصلَ داسد؟.
صیجبیی – اص دیذگبٍ هغیحی چَ چیضی صیجب اعت؟.
صیجبیی ثبطٌی سا هی تْاى الِی خْاًذ ّ صیجبیی ظبُشی سا هی تْاى ثب کلوَ طجیؼی تْصیف کشد.هتبعفبًَ دًیب صیجبیی سا دس یک یب
دّ هؾخصَ خالصَ کشدٍ ّ دس ًتیجَ ثغیبسی اص صیجبیی ُبیی کَ کوتش دس هؼشض دیذ ُغتٌذ ّلی دس ػیي حبل هِن تش هی ثبؽٌذ ؛
اص ًظش ُب پٌِبى هبًذٍ اعت.دسعت اعت  -صیجبیی ُبی ظبُشی گبُی ًفظ سا دس عیٌَ ُب حجظ هی کٌذ – اهب ثبیذ ثَ آى صیجبیی ُبی
ثبطٌی کَ اص آى سیؾَ گشفتَ ُن تْجَ کشد.
ّلتی صیجبیی دسًّی آؽکبس هی ؽْد تبثیش آى ثغیبس ُیجبى اًگیض تش اص تبثیش صّدگزس صیجبیی ظبُشی اعت.

هثبل
صى ّ ؽُْشی کَ اص یک صیجبیی ظبُشی هتؼبدل ثشخْسداس ُغتٌذ ثؼذ اص ایٌکَ هذتی ثب ُن صًذگی هی کٌٌذ ّ اص صیجبیی ثبطٌی
ؽخصیت ّ للت یکذیگش ُن آگبٍ هی ؽًْذ ؛ طشف همبثل سا ثغیبس صیجب هی ثیٌٌذ.
دس همبثل صّج صیجبیی کَ ظبُشی دلشثب داسًذ ّلی للت ؽبى هولْ اص گٌبٍ اعت ؛ ثؼذ اص ایٌکَ ثَ صؽتی ُبی ثبطٌی طشف همبثل پی
هی ثشًذ  .دیگش تحت تبثیش صیجبیی ظبُشی اّ لشاس ًوی گیشًذ ّ اّ سا صیجب ًوی داًٌذ.

دیذگاي اوظان در مُرد سیبایی متفاَت اطت
حمیمت ایي اعت کَ اص طشف خذا ثَ ُوَ هب ؽکل ُبی هختلفی اص صیجبیی دادٍ ؽذٍ اعتّ.ثذیي تشتیت ُوَ اًغبًِب هغبّی ُغتٌذّ.
خْؽجختبًَ اگشچَ ثؼضی اص اؽکبل صیجبیی ثغیبس ّاضح ُغتٌذّ .لی ُویؾَ ػالیك ّ الْیت ُبی افشاد هختلف ثب ُن هتفبّت هی
ثبؽذ.

دیذگاي ٌای اشتباي در مُرد سیبایی
ثؼضی اّلبت هشدم ثخبطش ایٌکَ خْد سا صیجب ًوی داًٌذ ًب اهیذ هی ؽًْذ.آًِب خْد سا دس پشتْ یک ًْس ساعتیي ًوی ثیٌٌذ .ثذّى ؽک
سعبًَ ُب ّ تصْیشی کَ آًِب اص صیجبیی تشعین هی کٌٌذ ثب لشاسداى افشاد هؾخصی کَ خصْصیبت یب ظبُش خبصی داسًذ دس
کبًْى تْجَ ػوْم ً ،مؼ ثضسگی دسایجبد ایي احغبط حمبستی کَ اًغبًِب داسًذ ثبصی هی کٌٌذ.الجتَ ایي خصْصیبت ثب اعتفبدٍ اص
اهکبًبت ثش ًبهَ فْتْ ؽبپ ّ ّیشایؼ ُبیی دس صْست ّ ثذى ایي افشاد ثِجْد هی یبثذ.

صیجبیی ظبُشی ثی هؼٌی اعت اگش آًچَ ثَ آى اؽبسٍ هی کٌذ صؽت ثبؽذ.
صیشا خذا ثَ للت اًغبى ًگبٍ هی کٌذ ًَ ثَ ظبُش ثیشًّی آى.
اّل عوْئیل 16:7
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دًیب ًوی تْاًذ صیجبیی حمیمی سا تؼشیف کٌذ؛ ثلکَ ثبیذ آًشا دس چیضی ّسای ایي دًیب جغتجْ کشد.یؼٌی خْد خذا.
خذا صیجب  ،هتحیش کٌٌذٍ ُ ،یجبى اًگیض ّ جزة کٌٌذٍ اعت.اّ ػبلی اعت ّ سًگ ًْ ،س ّ حیبت اص اّ هی دسخؾذ(.هکبؽفَ )4
پظ ثب خذا ُوَ ایي تْاى ثبلمٍْ سا داسًذ کَ صیجب ّ هحجْة ثبؽٌذ .دس ًِبیت ایي ثَ خْد ؽوب ثش هی گشدد کَ
ثخْاُیذ هحجْة یب هٌفْس ثبؽیذ.
چطْس؟ ایي ً 10کتَ کلیذی کبسثشدی هی تْاًذ ثَ ؽوب کوک کٌذ.
ببیىیذثؼٌْاى یک ایوبًذاس ّلف ؽذٍ  ،اگش ؽوب هی خْاُیذ ثذاًیذ
.
 -1یاد بگیزیذ کً خُدتان را ٌماوطُر کً خذا شما را می بیىذ
چطْس ثشای ثشّ ثچَ ُب  ،دختشُب  ،هشداى ّصًبى ّ ُوَ جزاة ثبؽیذ.ثبیذ اص ایٌجب ؽشّع کٌیذ.خذا ثَ للت ًگبٍ هی کٌذًِّب یتب ایي
چیضی اعت کَ ثشای لْم خذا ُن جزاة هی ثبؽذ.

 -2خُدتان باشیذ -ثَ خْدتبى فؾبس ًیبّسیذ کَ کغی کَ ًیغتیذ ثبؽیذ.
 -3بً تُاوایی ٌای خُد اعتماد داشتً باشیذ .ؽوب هی تْاًیذ کبسُبیی سا اًجبم دُیذ کَ دس اثتذا هوکي اعت غیش لبثل تصْس ثٌظش
ثشعذ ّ .سعیذى ثَ یک ُذف ساٍ هطوئٌی ثشای ثذعت آّسدى یک اػتوبد ثٌفظ ّالؼی هی ثبؽذ.
 -4مٍارت ٌای ٌای خُد را بٍبُد ببخشیذُ -ش کبسی سا ثب توبم تْاى خْد اًجبم دُیذ.
 -5بز رَی َقایع جاری بایظتیذ .یؼٌی ؽوب ًجبیذ اص هکبلوَ ثب کغی کَ هی خْاُیذ ثب اّ صحجت کٌیذ طفشٍ ثشّیذ.
 -6تىبل وباشیذ -تٌجلی یکی اص ثضسگتشیي دؽوٌبى اًغبى اعت .دسعت یب ًبدسعت فؼبلیت ًذاؽتي ًَ ثشای جغن خْة اعت ًَ ثشای
رُي.تٌجلی ثغیبس ثبػث ػذم هحجْثیت هی ؽْد.
 -7اس طزد شذن وتزطیذ.ثؼضی اص سّاثط دس ُیچ ؽشایطی پبیذاس ًوی هبًذ.ثخصْؿ ّلتی افشاد ًمطَ اؽتشاک کوی داسًذ -سد
ؽذى تْعط کغی ثَ هؼٌی جزاة ًجْدى ًیغت-ثلکَ ثیؾتش ثخبطش ًبُوبٌُگی اعت.
 -8احظاص عذم امىیت خُد را بپذیزیذ َ بز رَی آن متمزکش وشُیذ.اًتظبس داؽتَ ثبؽیذ خذا آى هؾکالت ساحل کٌذُ.وَ ضؼف
ُبیی داسًذّ دس ًِبیت هب خْد ّ دیگشاى سا اص طشیك ُویي ضؼف ُب هی ؽٌبعینً.کبت لْت ّؽخصیت خْد سا تکبهل ثجخؾیذ.ثب
یک دّعت هْسداػتوبد هؾْست کٌیذ.
 -9بیه کار َ تفزیح خُد تعادلی ایجاد کىیذ.عؼی کٌیذ ػالیمی داؽتَ ثبؽیذ.اگشچَ عخت کبس کشدى ثطْس طجیؼی اتفبق هی افتذ ،
عؼی کٌیذ ثب داؽتي ّلت ُبیی ثشای اعتشاحت ّالغ ثیي ثبؽیذ.
ٌ -10یچ َقت اجاسي وذٌیذ رطاوً ٌا معیارٌای سیبایی را تعزیف کىىذ.
مصاحبً:
هشدی کَ دعت ّ پب ًذاسد دس هْسد ایٌکَ چطْس احغبط هی کشد هْسد ثی اػتٌبیی ّ ثی تْجِی ّ ػذم پزیشػ اص عْی جبهؼَ
لشاس گشفتَ ّاػتوبد ثٌفظ کوی داؽت صحجت هی کٌذ.
هشدی کَ پب ّ دعت ًذاسد دس هْسد ایٌکَ خذا خال اّ سا پش کشد؛ صحجت هی کٌذ .کَ چطْس ثؼذ اص ایٌکَ اّ ثَ هغیح ایوبى آّسد
دسیبفت کَ ػلیشغن ُش ّضؼیتی اّ اص ًظش خذا صیجب اعت  ّ .حتی ػلیشغن ایي ؽشایط خذا اص اّ ثیؾتش ثشای جاللؼ اعتفبدٍ.ایي
هشد حبال دس جلغبت ثضسگ صحجت هی کٌذ جبیی کَ ُضاساى ًفش اص هشدم آهذٍ اًذ تب ثکوک ؽِبدت اّ خذا سا ثؾٌبعٌذ.
مقصُد سیبایی
صیجبیی هؼوْال ثَ چیض هِوتشی اؽبسٍ هی کٌذ.ثشای هثبل صهیي صیجب اعت اهب ثَ خبلمی صیجب تش ّ ًبهحذّد اؽبسٍ هی کٌذ .ؽبیذ صیجبیی
ثتْاًذ ثَ هؼٌبی ّالؼی کلوَ هب سا دس ثِت ّ حیشت فشّ ثجشدّ .لتی هب چیض صیجبیی سا هی ثیٌین هی خْاُین ثَ دیگشاى ُن ثگْیین کَ
چَ چیضی سا کؾف کشدٍ این .هب دّعت داسین کَ اص صیجبیی تؼشیف کٌین ّ دس هْسد آى ثب دیگشاى صحجت کٌین.صیجبیی هب سا دػْت
هی کٌذ تب خْثی چیضی سا هْسد عتبیؼ لشاس دُین ّآًشا ثَ دیگشاى اػالم کٌین.اخیشا دس آهشیکب یک دختش هیغحی ثشًذٍ جبیضٍ دختش
ؽبیغتَ آهشیکب ؽذ .اّ دس یک هصبحجَ گفت کَ چطْس هی خْاُذ صیجبیی اّ ثبػث جالل یبفتي خذاًّذ ؽْد.
پض آیا می تُان سیبایی ظاٌزی را کامال مُرد بی اعتىایی قزار داد؟
ایي جولَ هؼشّف کَ ثبیذ ثَ صیجبیی ظبُشی ثی اػتٌب ثْد اؽتجبٍ اعت.ایي حشف اص دیذگبٍ کتبة همذط دسعت ًیغت.ثغیبسی اص
هخلْلبت خذا داسای صیجبیی ظبُشی ُغتٌذ ّ ثخبطش صیجبیی ؽبى دس کتبة همذط هْسد تْجَ لشاس گشفتَ اًذ.اهب صیجبیی ظبُشی
ُویؾگی ًیغت ّلی دس همبثل صیجبیی دسًّی یک اهش اثذی اعت.چْى ُوَ هب پیش هی ؽْین ّ ُش چمذس ُن کَ ؽوب جشاحی پالعتیک
ثکٌیذ تبثیشػ دائوی ًیغت.
هثبل صیجبیی:
دس ّلبس صیجبیی اعت  ،دس فشّتٌی صیجبیی اعت ،دس ُْػ ّ رکبّت صیجبیی اعت  ،دس عبدگی صیجبیی اعت  ،دس پیچیذگی صیجبیی
اعت.
کتاب مقذص درباري سیبایی چً می گُیذ:
هٌؾب صیجبیی اص دسّى اًغبى اعت.اّل پطشط 4-3:3
ثشای صیجبیی  ،ثَ آسایؼ ظبُشی ًظیش جْاُشات ّ لجبعِبی صیجب ّ آسایؼ گیغْاى ،تْعل ًجْئیذ،ثلکَ ثگزاسیذ ثبطي ّ عیشت ؽوب
صیجب ثبؽذ .ثبطي خْد سا ثب صیجبیی پبیذاس یؼٌی ثب سّحیَ آسام ّ هالین صیٌت دُیذ کَ هْسد پغٌذ خذا اعت.
دس ّلبس صیجبیی اعت.اّل تیوْتبّط 10-9:2
صًبى ًیض ثبیذ دس طشص پْؽبک ّ آسایؼ خْد ثب ّلبس ثبؽٌذ.صًبى هغیحی ثبیذ دس طشص پْؽبک ّ آسایؼ خْد ثب ّلبس ثبؽٌذ.صًبى
هغیحی ثبیذ ثشای ًیکْ کبسی ّ اخالق خْة خْد هْسد تْجَ لشاس گیشًذ ًَ،ثشای آسایؼ هْ ّ یب آساعتي خْد ثَ صیْس آالت ّ
لجبعِبی پشصسق ّ ثشق.
صیجبیی ثبطٌی هِن تش اص صیجبیی ظبُشی اعت.اّل پطشط 4:3
ثلکَ ثگزاسیذ ثبطي ّ عیشت ؽوب صیجب ثبؽذ .ثبطي خْد سا ثب صیجبیی پبیذاس یؼٌی ثب سّحیَ آسام ّ هالین صیٌت دُیذ کَ هْسد پغٌذ خذا
اعت.

دعا
ای ػیغی چؾوبى دلن سا ثبص کي تب هي خْد سا آًگًَْ کَ تْ هی ثیٌی ثجیٌن .هي ایي حمیمت سا اػالم هی کٌن کَ هي دس چؾن تْ صیجب
ُغتن ّ اص دسّغی کَ چیض دیگشی جض ایي سا هی گْیذ تْثَ هی کٌن.
خذای پذس هي ثٌضد تْ هی آین ّ اص تْ هی خْاُن تب رُي هشا تبصٍ ثغبصی ّ هشا اص حمیمت صیجبیی هي ثشای تْ پش ثغبصی .خذایب
ُویٌطْس اص تْ هی خْاُن خْدت سا ثیؾتش ثش هي آؽکبس کٌی  .هي هی خْاُن اص صیجبیی تْ هولْ گشدم .هي تٌِب یک آسصّ دس
صًذگی خْد داسم تب تْ سا ثؾٌبعن ّ هحجت کٌن.دس ًبم ػیغی ،آمیه!

