مشزوةت الکلی
ا
ؽِبدت کْسّػ ثطْس خالصَ :اّ دس سّصُبیی کَ دس اسّپب صًذگی هی کشد ّ اص خبًْادٍ اػ دّس ثْد ّ دس یک
هغبصٍ هؾشّة فشّؽی کبس هی کشد  ،دچبس اػتیبد ثَ الکل هی ؽْدّ .لی ثَ کوک خذاًّذ ثش ایي اػتیبد غلجَ پیذا
هیکٌذ .ؽِبدت اّ ثش ایي حمیمت تبکیذ هی کٌذ کَ هغیح هی تْاًذ خالئ دسًّی هب سا پش عبصد.
ثغیبسی اص خْاًبى دس خؾي ُب  ّ ،گشدُوبیی ُبی خْاًبى  ّ ،یب دس تٌِبیی ؽبى  ،خزة الکل هی ؽًْذ.آًِب ًوی
خْاٌُذ الکلی ؽًْذ  ،ثلکَ فمط هی خْاٌُذ ثشای دلبیمی اص فؾبس ّالؼیت ُبی صًذگی ساحت ثبؽٌذ.ثب ایٌْخْد آهبس ًؾبى
هی دُذ ثغیبسی اص خْاًبى ایشاًی دس دام اػتیبد ثَ الکل گشفتبس ؽذٍ اًذ.اهب ػلت گشفتبس ؽذى دس دام الکل چیغت؟ آیب
سیؾَ ػویك تشی ّخْد داسد کَ اص چؾن ُب هخفی اعت؟آیب ُیچ ساُی ثشای ایٌکَ ثشاحتی اص ایي اعبست ًدبت پیذا
کشد ّخْد داسد؟ّ ثبالخشٍ آیب کالم خذا ًمؾَ ای ثشای غلجَ ثش اعبست الکل داسد؟

آیب درمبوی وجود دارد؟
ّلتی صحجت آصادی اص الکل یب اػتیبد ُبی دیگش پیؼ هی آیذ ،ثغیبسی فکش هی کٌٌذ ؛ ثبیذ ساٍ حلی ثغیبس عشیغ ثشای
ایي هؾکل ّخْد داؽتَ ثبؽذ ،هثل فؾبس دادى یک دگوَ  ،یب یک داسّ کَ ثؼذ اص ًْؽیذًؼ  ،ؽخص اص ایي هؾکل آصاد
هی ؽْد.
ّلتی ؽوب ثخبطش یک ثیوبسی ثَ پضؽک هشاخؼَ هی کٌیذ  ،دکتش هوکي اعت ثشای لطغ ؽذى دسد یب ثِجْد ؽوب،
داسّیی سا تدْیض کٌذ.اهب ثشای ایٌکَ ثطْس کبهل ثش آى ثیوبسی غلجَ کٌیذ ّ دّثبسٍ دچبس آى ًؾْیذ  ،احتوبال ثبیذ
تغییشی دس تغزیَ  ،فؼبلیت ُب ،هحیط ّ ًحٍْ صًذگی خْد ثذُیذ.
پظ آصادی اص الکل دس اغلت هْالغ ثب فؾبس دادى یک دگوَ صْست ًوی گیشد.هوکي اعت ثشای کْتبٍ هذت داسّیی
ثبؽذ کَ ثتْاًذ ثَ ؽخص کوک کٌذ  ،اهب پیشّص ؽذى ثش اػتیبد احتیبج ثَ یک ثشًبهَ ثلٌذ هذت ّ تغییش دس سّػ صًذگی
داسد.

ریشه عمیق الکل:
دس پؾت اػتیبد ّ ؽِْت یک تؾٌگی ػویك ّخْد داسد.یک ػطؼ خبهْػ ًؾذًی ثشای چیضی کَ اسضب کٌٌذٍ ثبؽذ ،
چیضی کَ دسد سا اص ثیي ثجشد ،چیضی کَ ُیدبى اًگیض ثبؽذ.سیؾَ ُش اػتیبدی صخن ُبیی دس احغبعبت اعت کَ احتیبج
ثَ دسهبى داسًذ.یک ًیبص سّاًی یب فیضیکی ثشای یک احغبط اّج  ّ.یک تؾٌگی سّحبًی ؽذیذ ثشای خْاثِبیی
دسهْسد صًذگی ّ ساثطَ ثب خذاّ .لی ؽوب دس خغتدْی خْاثِبیی ثَ ػویك تشیي ًیبصُب دس هکبًی اؽتجبٍ ُغتیذ.
خذاًّذ دس کتبة اسهیب  13: 2هی گْیذ،

۱۳زیرا قٕو يٍ دٔ کار تذ کردِاَذ .يرا کّ چشًّ آب دیاتى ترک ًَٕدِ ٔ ترای خٕد دٕضٓا کُذِاَذ ،یعُی
دٕضٓای شکطتّ کّ آب را َگاِ َذارد.

چَ کغی ثدض خذا هی تْاًذ آى احغبط سضبیت ػویك سا ثَ صًذگی هب ثیبّسد؟.هشدم عؼی هی کٌٌذ تؾٌگی سّحی
خْد سا ثب ُشچیضی ثدض خذا ثشطشف کٌٌذ ّ .حفشٍ ای کَ دس آى گشفتبس ؽذٍ اًذ سا ثضسگتش  ،ػویك تش ّ ّعیؼتش
کٌٌذ.ػیغی دس یْحٌب  35: 6گفت:
۳۵

عیطی تذیشاٌ گفت« :يٍ َاٌ دیات ْطتى .کطیکّ َسد يٍ آیذْ ،رگس گرضُّ َشٕد ٔ ْرکّ تّ يٍ ایًاٌ آرد
ْرگس تشُّ َگردد.
ّ ُویٌطْس دس یْحٌب  51: 6گفت :

۵۱

هي ُغتن آى ًبى صًذٍ کَ اص آعوبى ًبصل ؽذ .اگش کغی اص ایي ًبى ثخْسد تب ثَ اثذ صًذٍ خْاُذ هبًذ ّ ًبًی کَ هي
ػطبهی کٌن خغن هي اعت کَ آى سا ثدِت حیبت خِبى هیثخؾن».

پظ ؽوب دس ایي دام گشفتبس ؽذٍ ایذ ّ حبال ثذى ؽوب اص ًظش فیضیکی ّ سّحی هؼتبد ؽذٍ اعت.ؽوب ثَ یک کوک هبفْق
طجیؼی احتیبج داسیذ تب آصاد ؽْیذ.ؽوب ایي فصل خذیذ سا ثبیذ ثب خذا آغبص کٌیذ ّ.ثبیذ ایوبى ثیبّسیذ کَ هی تْاًیذ تغییش
کٌیذ.ؽوب ثَ هؾْست ّ حوبیت احتیبج داسیذ.
دس ایٌدب چٌذ لذم ػولی ثشای کوک ثَ ؽوب رکشؽذٍ اعت تب ؽوب دالیل اػتیبد سا دسک کٌیذ ّ دس هغیش ثِجْد گبم
ثشداسیذ:

 -1رابطه بب عیسی مسیح:
ثشای ؽشّع ثب هطبلؼَ اًدیل یْحٌب دس ػِذ خذیذ ،دسیبثیذ کَ ػیغی چَ کغی ثْد ّ ثشای آصاد کشدى ؽوب اص گٌبُبى
ّاعبستِب چَ کبسی اًدبم دادٍ اعت (.الصم ثَ تزکش اعت کَ اگش ؽوب کَ خْاًٌذٍ ایي هطلت ُغتیذ ثَ اًدیل دعتشعی
ًذاسیذ  ،هی تْاًیذ اص طشیك تلفي یب ایویل ثب ثشًبهَ خبدٍ خْاًبى توبط ثگیشیذ تب ثشای ؽوب کتبة ػِذ خذیذ فشعتبدٍ
ؽْد).آصادی اص ػبدات صؽت یب اػتیبد ثشاثش استجبط ثب ػیغی هغیح ثْخْد هی آیذ.کتبة همذط هی گْیذ:
اًدیل لْلب : 19 - 18: 4

 «۱۸رٔح خذأَذ تر يٍ اضت ،زیرا کّ يرا يطخ کرد تا فقیراٌ را تشارت دْى ٔ يرا فرضتاد ،تاشکطتّ دالٌ را
ستمذیذگبن را ،آزاد ضازو ٔ۱۹ ،تا شفا تخشى ٔ اضیراٌ را تّ رضتگاری ٔ کٕراٌ را تّ تیُایی ،يٕعظّ کُى ٔ
از ضال پطُذیذِ خذأَذ يٕعظّ کُى».
غالطیبى : 1 : 5

 ۱پص تّ آٌ آزادی کّ يطیخ يا را تّ آٌ آزادکرد اضتٕار تاشیذ
یْحٌب : 37 – 34 : 8
۳۴

عیطی تّ ایشاٌ گفت« :یقیٍ تذاَیذ كّ ْرکطی كّ گُاِ يیکُذ تردِٔ گُاِ اضت  ٔ۳۵تردِ ًْیشّ در يیاٌ اْم
خاَّ ًَیياَذ ٔنی پطر ًْیشّ يیياَذ ۳۶ .پص اگر پطر ،شًا را آزاد ضازد ٔاقعاً آزاد خٕاْیذ تٕد.
ّلتی کغی ثَ هغیح ثؼٌْاى خذاًّذ ّ ًدبت دٌُذٍ خْد تْکل هی کٌذ  ،اّ هی تْاًذ ثْعیلَ ػیغی اص اعبست گٌبٍ آصاد
ؽْد صیشا اّ خذا اعت ّ ّػذٍ دادٍ اعت:

یْحٌب : 36: 8

پص اگر پطر ،شًا را آزاد ضازد ٔاقعاً آزاد خٕاْیذ تٕد
یْحٌب : 10 : 10

 ۱۰دزد يیآیذ تا تذزدد ،تكشذ ٔ َاتٕد ضازد .يٍ آيذِاو تا آديیاٌ دیات یاتُذ ٔ آٌ را تّ طٕر كايم داشتّ
تاشُذ.
ػیغی هشدم سا آصاد هی کٌذ ّ ثَ عْالِبی ػویك صًذگی آًِب خْاة هی دُذ.......عْال ُبیی هثل ّ:لتی کَ هي هی
هیشم ثَ کدب هی سّم ؟ ّ ثشای چَ ثش سّی ایي صهیي صًذگی هی کٌن؟ اّ ُوچٌیي ّلتی ثَ اّ ایوبى هی آّسین ّ صًذگی
خْد سا تغلین اّ هی کٌین ثَ هب لذست هی دُذ تب ثش ّعْعَ ُب ّ اعبست ُب غلجَ ًوبیین.هشدم احتیبج ثَ تغییشی داسًذ
کَ اص دسّى آًِب ؽشّع ؽْد.
ػیغی هی خْاُذ ثب ؽوب یک ساثطَ ؽخصی داؽتَ ثبؽذ .فمط ثْعیلَ اّ ّ لذست اّعت کَ ؽوب هی تْاًیذ ثَ ایي آصادی
حمیمی دعت یبثیذ ّ ثش اػتیبد غلجَ کٌیذ.

 -2پبسخگویی و مسئولیت:
اّلیي لذم ثشای غلجَ ثش اػتیبد چیغت؟
پذیزفته ایىکه شمب دارای مشکلی در رابطه بب اعتیبد هستیذ .دیگش ّلتؼ سعیذٍ کَ اص اًکبس کشدى ّ پٌِبى کشدى
حمیمت دعت ثشداسیذ.پٌِبى کبسی ؽوب سا اص حل کشدى هؾکل دّس هی کٌذ .تظبُش کشدى تٌِب ثبػث هی ؽْد کَ ایي
دسّؽ اداهَ پیذا کٌذ ّ ایي اهش ؽوب سا اص سعیذى ثَ اُذاف صحیح دس صًذگی تبى هثل تْکل ّ صذالت هحشّم هی
عبصد.ایي ثغیبس تشعٌبک ثٌظش هی سعذ کَ ؽوب اّلیي لذم سا ثشداسیذ ّ لجْل کٌیذ کَ ثَ الکل اػتیبد داسیذ.اهب تب ؽوب
ایي لذم سا ثشًذاسیذ ً ،وی تْاًیذ ثب خذا سّ ساعت ثبؽیذ ّ ًوی تْاًیذ صًذگی خْد سا دس هغیش ساعتی لشاس دُیذ.ایي
ثغیبس ضشّسی اعت کَ ؽوب ثبیذ تغییش ًوبییذ ّ ؽوب هی تْاًیذ ثب لجْل هغئْلیت ّ داؽتي صذالت ؽشّع ثَ تغییش
کٌیذ .ؽوب ًوی تْاًیذ ثش اعبط دسّؽ ّ هْاد هخذس سّاثطی عبلن ّ صًذگی ای عبلن سا ثٌب کٌیذ.
هْضْع اصلی صًذگی ایوبى ّ ،لبس  ،هحجت  ،استجبط  ،احتشام ،صذالت  ،هغئْلیت  ،ثخؾؼ  ،عخبّتوٌذی  ّ ،صیغتي
ثشای هغیح اعت.

 -3مشورت و حمبیت :
حمیمتب ؽوب هی تْاًیذ اص هؾْست ّ حوبیت یک گشٍّ ثِشٍ هٌذ ؽْیذ.ثْعیلَ هؾْست ّ حوبیت یک گشٍّ ؽوب هی
تْاًیذ ثجیٌیذ دس پؾت هؾکل ؽوب چَ حمیمتی ّخْد داسد ،چطْس اص آى خلْگیشی کٌیذ ّ چطْس ثش آى غلجَ
ًوبییذ .هؾْست ّ حوبیت ثَ ؽوب کوک هی کٌذ تب دس ساثطَ ثب هؾکل خْد پبعخگْ ّ هغئْل ثبؽین.ؽوب لبدس خْاُیذ ثْد
تب خالئی سا کَ عؼی هی کٌیذ ثْعیلَ الکل پش کٌیذ  ،ثؾٌبعیذ .ؽوب لبدس خْاُیذ ثْد تب سّی هؾکل کوجْد اػتوبد ثٌفظ
 ،افغشدگی  ،آعیت سّحی ّ فمذاى چیضی کَ ؽوب سا سًح هی دُذ  ،کبس کٌیذ.ؽوب لذس خْاُیذ ثْد تب یبدثگیشیذ چطْس
اص ّعْعَ فشاس کٌیذ ّ ؽشّع ثَ یک صًذگی عبلن تش ّ ؽبدتش ثکٌیذ.

 -4دعب و مشبرکت:
دػب کلیذ اعت .دػب کشدى ّ دسخْاعت لذست کشدى اص هغیح ثشای تغییشکشدى ّ ثذعت آّسدى ًیشّ ثشای ایغتبدگی دس
ثشاثش ّعْعَ ُب  ،ثغیبس هِن اعت.
ػیغی دس هتی  13-9 : 6گفت:

۹پص شًا ایٍطٕر دعا كُیذ':ای پذر آضًاَی ياَ،او تٕ يقذّش تاد۱۰ .پادشاْی تٕ تیایذ.ارادِٔ تٕ ًْاٌطٕر كّ در
آضًاٌ اجرا يیشٕد ،در زيیٍ َیس اجرا شٕدَ ۱۱ .اٌ رٔزأَّ يا را ايرٔز تّ يا تذِ ۱۲ .خطاْای يا را
تثخش،چُاَکّ يا َیس خطاکاراٌ خٕد را يیتخشیى ۱۳ .يا را در ٔضٕضّْا يیأر تهکّ يا را از شریر رْایی دِ،
آصادی ّالؼی ّلتی ًصیت هب هی ؽْد کَ هب صًذگی ّ للت خْد سا ثَ خذاًّذ تغلین کٌین ّ لجْل کٌین کَ هب ًوی تْاًین
ثذّى کوک ّ هذاخلَ اّ ثشگٌبُبًوبى غلجَ کٌین.
هشلظ : 38: 14

 ۳۸تیذار تاشیذ ٔ دعا کُیذ تادر آزيایش َیفتیذ .رٔح انثتّ راغة اضت نیکٍ جطى َاتٕاٌ».
پْلظ دس فیلیپیبى  13 : 4هی گْیذ:

 ۱۳قٕت ْرچیس را دارو در يطیخ کّ يرا تقٕیت يیتخشذ
یک کلیغبی لْی پیذا کٌیذ تب دس آًدب ثب ایوبًذاساى هؾبسکت داؽتَ ثبؽیذ ّ تمْیت ؽْیذ.صیشا کتبة همذط ثَ هب تؼلین هی
دُذ تب ثب ایوبًذاساى دیگش هؾبسکت داؽتَ ثبؽین ّ ثشای یکذیگش دػب کٌین.
ػجشاًیبى : 25 : 10

 ۲۵از جًعشذٌ تا یکذیگر در يجانص كهیطایی غفهت َكُیى چُاَکّ تعضیْا تّ ایٍ عادت کردِاَذ؛ تهكّ تایذ
یكذیگر را تیشتر تشٕیق ًَاییى ،يخصٕصاً در ایٍ زياٌ كّ رٔز خذأَذ َسدیک يیشٕد.
یؼمْة : 16 : 5

َ ۱۶سد یكذیگر تّ گُاْاٌ خٕد اعتراف ًَاییذ ٔ ترای یكذیگر دعا كُیذ تا شفا یاتیذ .دعای صًیًأَّ شخص عادل
ٔ َیک تطیار يؤثّر اضت
ّلتی ؽوب تؾخیص دادیذ کَ دس ساثطَ ثب الکل هؾکل داسیذ  ،دس خبدٍ ثِجْدی ؽشّع ثَ پیؾشفت هی کٌیذ.پیؼ خْدتبى
 ،دیگشاى ّ خذا لجْل کٌیذ کَ هؾکل داسیذ .عپظ صًذگی خْد سا ثَ خذاًّذ تغلین کٌیذ صیشا اّ ثَ ؽوب لذست هی دُذ تب
تغییش کٌیذُ.یچکظ دسهبًذٍ ًیغت.خذا هی تْاًذ ثَ ُوَ کغبًی کَ اص اّ کوک ثخْاٌُذ کوک کٌذ.ؽوب هی تْاًیذ اص
اػتیبد آصاد ؽْیذ ّ دس ػیغی هغیح صًذگی تبصٍ ای پیذا کٌیذ.کغی کَ ثشای ثخؾیذى ّ ًدبت دادى ؽوب اص گٌبٍ ثَ ایي
خِبى آهذ  ،تب ؽوب سا ثب خذا آؽتی دُذ ّ صًذگی ؽوب سا ثشای ُویؾَ دگشگْى ًوبیذ.
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