اسبرت گٌبٍ
رّتزّ ػذى تا گٌاٍ  ،پیزّس ػذى تز آى  ،آسادی اس اطارت  ،ازظاص تمصیز  ّ ،رّع ُایی تزای پیزّس ػذى تز ّطْطَ ُا هْضْػاتی ُظتٌذ کَ تزای
کظی کَ هی خْاُذ سًذگی همذطی داػتَ تاػذ  ،تظیار آػٌا ُظتٌذ.
پض آیا هوکي اطت کظی کَ تْلذ تاسٍ پیذا کزدٍ  ،اطیز ّ تٌذٍ گٌاٍ ػْد؟ ایویل ُا ّ تلفي ُای سیادی اس خْاًاى ایزاًی تَ دطت تِیَ کٌٌذگاى تزًاهَ خادٍ
خْاًاى رطیذٍ کَ درچٌیي ّضؼیتی لزارگزفتَ اًذ .اس یک طزف آًِا تا ازظاص گٌاٍ درگیز ُظتٌذ ّ اس طزف دیگز تذًثال یک راٍ زل ػولی تزای غلثَ تز
اطارت گٌاٍ ُظتٌذ.
در تزًاهَ اهزّس ها چٌذ ًکتَ هِن ّ ػولی را کَ چٌذ خْاى ایزاًی اس تدزتیات خْدػاى تا ها در هیاى گذاػتَ اًذ خْاُین ػٌیذ ّ ُویٌطْر چٌذ زمیمت
کتاتومذطی  ،رّزاًی ّ ػولی کَ تزای آسادػذى اس اطارت تَ ها کوک هی کٌٌذ.
در کتبة هقذش هب هی تْاًین ثجیٌین کَ ُذف از خلقت اًسبى دکْهت ثر دیْاًبت ّ توبم هخلْقبت ثْد.
پیذایغ : 26: 1
پض اس آى خذا فزهْد":ایٌک اًظاى را تظاسین .ایؼاى هثل ها ّ ػثیَ ها تاػٌذ ّ تز هاُیاى دریا ّ پزًذگاى آطواى ّ ُوَ زیْاًات اُلی ّ ّزؼی  ،تشرگ ّ
کْچک ّ تز توام سهیي زکْهت کٌٌذ".
ّ ُویٌغْر اًسبى ُب ضرّع ثَ دکْهت ثر اًسبًِبی دیگر کردًذ،
اّل طوْئیل : 47: 14

َیٌجُگیذٔ،درًّْٔجُگٓا
يَٕیٌ،آدٔيیٍ،پادػاْاٌؽٔتّٔفهضعی ا
تیٌ،ع ا
ٔدػًُاٌ،اسقثیميٕ ا
آ
عئٕلپادػاِاطزائیمػذ،تاًّْ
ٔقتی ا
پیزٔسػذ.
دٔوطًٕئیم: 10: 19

داالاتؼانٕوکّياتّػُٕاٌپادػاِخٕديظخًَٕدْایىدرجُگکؼتّػذِاطت،پضچزايُتظزْظتیىٔدأٔدپادػاِراتاسًَیآٔریى؟»
اها طپض ها دیذگاٍ دیگزی را هی تیٌین کَ گٌبٍ هی تْاًذ ثر اًسبًِب دکوفرهبیی کٌذ:
هشاهیز : 133 : 119
۱۳۳
يغاتقکاليتيزااسنغشعيذافظتفزياتايغهٕبتذیٔػزارتَؼٕو.


 -1عیسی ثْسیلَ فیضص اًسبًِب را از ثٌذگی گٌبٍ ًجبت هی دُذ.

تخاطز تیاّریذ کَ توام افزادی کَ ًدات ًیافتَ اًذ  ،تْطیلَ طثیؼت گٌاٍ آلْدػاى کٌتزل هی ػًْذ:
رّهیاى : 5: 7

 ۵سیزاُْگايیکّياگزفتارعثیؼتَفظاَیتٕدیى،ػٕٓاتگُاِكّتّٔطیهّٔػزیؼتتزاَگیختّػذِتٕددرٔجٕدياكاريیکزدٔيٕجةيزگ
يايیؼذ .
یْزٌا : 36 - 31: 8

ٔ۳۲دقیقترا
 ۳۱طپضػیظیتّیٕٓدیاَیكّتّأگزٔیذِتٕدَذگفت «:اگزيغاتقتؼانیىيٍػًمكُیذ،درٔاقغػاگزداٌيٍخٕاْیذتٕد
خٕاْیذػُاختٔدقیقتػًاراآسادخٕاْذكزد».
 ۳۳آَٓاتّأجٕابدادَذ «:يافزسَذاٌاتزاْیىْظتیىْٔزگشتزدِٔكظیَثٕدْایى .يقـٕدتٕاسایُكّيیگٕییػًاآسادخٕاْیذػذچیظت؟»

 ۳۴ػیظیتّایؼاٌگفت«:یقیٍتذاَیذكّْزکظیكّگُاِيیکُذتزدِٔگُاِاطتٔ ۳۵تزدًِْیؼّدريیاٌاْمخاًََّیًاَذٔنیپظزًْیؼّيی
ياَذ ۳۶.پضاگزپظز،ػًاراآسادطاسدٔاقؼاًآسادخٕاْیذتٕد.
هکاػفَ 5: 1

ٔ ۵اسجاَةػیظیيظیخ،آٌػاْذايیٍ،آٌَخظتشادِاسيزدگأٌفزياَذِپادػاْاٌسيیٍتّػًافیضٔآرايغتاد.أيارادٔطتداردٔتا
خٌٕخٕديارااسگُاْاًَاٌآسادگزداَیذ.
غالطیاى : 21 – 19 : 5

 ۱۹کارْایعثیؼتَفظاَیآػكارَذ:سَاَ،اپاكیْ،زسگی ۲۰،تتپزطتی،افظَٕگزی،دػًُی،طتیشْجٕیی،رَػک،خؼى،خٕدخٕاْی،
اختالفات،دطتٓثُذی،دظادت،يظتی،ػیاػیٔايثالایُٓا ۲۱.اكٌُٕياَُذگذػتّتّػًايیگٕیى :کظاَیکّایٍچُیٍکارْاراتجاآٔرَذ،در
پادػاْیخذاَـیثیَخٕاُْذداػت.

اهب ثذّى تْجَ ثَ ایٌکَ چَ گٌبُی ثبضذ  ،خْى گراًجِب ّ ثب ارزش عیسی تٌِب درهبى ّ پبدزُر ثرای اسبرت ُبی رّدی هی ثبضذ.دتی ثبالتر از ایي ،یک
قغرٍ از خْى عیسی هی تْاًذ ثبعج ضْد ضخص ًجبت پیذا کردٍ ّ عیسی هسیخ خذاًّذ را ثطکلی ضخصی ثطٌبسذ ّ در عیي دبل از اسبرت
گٌبٍ آزاد گردد.
ثخبعر ثیبّریذ کَ عیسی خًْص را ثرای ُوَ هب ریخت .اّ ثَ ایٌکَ هب چقذر ثبُْش ُستین  ،یب استعذاد هب  ،یب دتی کبرُبی خْة هب ّ ایٌکَ هب چقذر آدم
خْة ثْدین ًگبٍ ًوی کٌذ.اّ جبًص را دتی ثرای گٌبُکبر تریي افراد فذا کرد.

 -2داضتي زًذگی هقذش ثَ فیض اّ
ایي دقیقت خیلی هِن است کَ دتی ضخصی کَ یکجبر ثْسیلَ خْى عیسی  ،از کٌترل قذرت گٌبٍ آزاد ضذٍ ،هی تْاًذ دّثبرٍ اسیر گٌبٍ ضْد.
آیبت زیر ایي دقیقت را ثیطتر رّضي هی کٌذ:
اػوال 23، 22 : 8

 ۲۲اسایٍػزارتتٕتّكٍٔاسخذأَذتخٕاِتاػایذتٕراتزایداػتٍچُیٍفكزیتثخؼذ ۲۳.يٍيیثیُىكّسَذگیتٕتهخٔسْزآگیٍاطتٔ
درسَجیزْایػزارتگزفتاری».

پغرش رسْل کَ جوالت ثبال را در هْرد ّجْد ادتوبل تکرار ایي هْضْع(اسیر گٌبٍ ضذى) ثرای کسی کَ قجال ًجبت پیذا کردٍ ثْد ًْضتَ است.اّدر رسبلَ
اّلص خغبة ثَ کسبًی کَ قجال تْلذ تبزٍ یبفتَ ثْدًذ هی ًْیسذ:
اّل پطزص : 23: 1

 ۲۳ایٍتارتٕنّذػًادراثزتخىفاَیَثٕدتهكّتّٔطیهّٔتخىغیزفاَی،یؼُیكالوخذایسَذِٔجأداٌتٕنّذتاسِیافتیذ.
ٔتاخٌٕگزاَثٓایػیظیفذیّػذیذ،اّل پطزص 18 : 1

تهكّتاخٌٕگزاَثٓاییياَُذخٌٕتزّْایتیُقؾٔػیة،یؼُیتاخٌٕيظیخآسادػذیذ.

ّ در ّاقع داضتي تْلذ تبزٍ ثخْدی خْد ًوی تْاًذ هب را دّثبرٍ اسیر گٌبٍ سبزد ُ ،وبًغْر کَ در هْرد ضوعْى ًیس ایي اهر تذقق یبفت.
اػوال : 23 – 13 : 8

 ۱۳حتّی خود شمعون ویس ایمان آورد و تعمید گرفتٔپضاسآٌدیگزاسفیهیپُضدٔرَؼذٔٔقتیػجایةٔيؼجشاتیراكّتّٔطیهّٔفیهیپُضتّ
ػًميیآيذيیذیذياتٔيثٕٓتيیؼذًْ ۱۴ .یُکّرطٕالٌطاکٍأرػهیىتاخثزػذَذكّدرطايزِْىپیاوخذاتااطتقثالرٔتٓزٔػذِاطت،
پغزصٔیٕدُاراپیغآَاٌفزطتادَذٔ ۱۵.قتیآَٓاتّآَجارطیذَذ،تزایایًاَذاراٌدػاكزدَذتارٔدانقذصراتیاتُذ ۱۶،سیزاآَٓافقظتَّاو
ػیظیخذأَذتؼًیذگزفتّتٕدَذٔتاآٌسياٌرٔحخذأَذتزآَاٌَاسلَؼذِتٕد ۱۷.تُاتزایٍپغزصٔیٕدُادطتتزطزآَاٌگذاردَذٔآَاٌ
رٔدانقذصرایافتُذٔ ۱۸.قتیػًؼٌٕدیذكّتادطتگذاریرطٕالٌرٔدانقذصػغايیؼٕد،پٕنٓایخٕدراپیغپغزصٔیٕدُاآٔردٔ۱۹
۲۰پغزصپاطخداد«:پٕنتتاخٕدتْالک
گفتًْ «:اٌقذرتراتّيٍْىيزدًتكُیذتاتزْزکّدطتتگذارو،رٔدانقذصراتیاتذ».
ػٕد،چٌٕگًاٌکزدْایكّتخؼغرایگاٌخذاراتاپٕليیتٕاٌخزیذ ۲۱.تٕاسایٍتاتتْیچَـیثیَذاری؛سیزادلتٕپیغخذاَاراطت
 ۲۳مه میبیىم كه زودگی تو تلخ و زهرآگیه
اطت ۲۲.اسایٍػزارتتٕتّكٍٔاسخذأَذتخٕاِتاػایذتٕراتزایداػتٍچُیٍفكزیتثخؼذ.
است و در زوجیرهای شرارت گرفتاری».

در ًتیجَ ثرای ثبقی هبًذى در آزادی ثبیذ ُن ارادٍ آزاد ّ ُن هسئْلیت ضخص  ،ثب یکذیگر عول کٌٌذ .خذاًّذ ثَ هسیذیبى فرهبى دادٍ است کَ ثجبی تسلین
خْاُص ُبی گٌبٍ آلْد ضذى هثل زهبًی کَ ٌُْز ًجبت ًیبفتَ ثْدًذ  ،آًِب ثبیذ در ُر کبری کَ هی کٌٌذ هقذش ثبضٌذ.
اّل پطزص : 16- 14 1
 ۱۴يثمفزسَذاَیكّيغیغخذاْظتُذَ،گذاریذآٌتًایالتَفظاَیكّتّدٔراٌجٓانتگذػتّٔػًايزتٕطاطت،سَذگیػًاراتذتتأثیزخٕدقزاردُْذ.
 ۱۶سیزاکتاتًقذّصيیفزيایذ« :ػًاتایذيقذّصتاػیذ،سیزاکّ
 ۱۵تهكّچُاَکّخذاییكّػًاراخٕاَذِاطت،پاکاطتػًاَیشدرتًاورفتارتاٌپاکتاػیذ.
يٍقذّٔطى».

پغرش هی داًست کَ هسیذیبى ّاقعی هوکي است یکجبر دیگر تسلین خْاُص ُبی گٌبٍ آلْدی ضًْذ کَ قجل از ایوبى آّردى تسلین آًِب هی ضذًذ.ثرای
جلْگیری از ایي هْضْع ثبیذ در ُوَ کبرُبیی کَ اًجبم هی دُین هقذش ثبضین .هسیذیبى ُر رّز در دبل هجبرزٍ ثب گٌبُبًطبى ُستٌذ.
ػثزاًیاى : 4 : 12
ُْٕ ۴سالسوَؼذِاطتكّػًادرتالعخٕدتزضذگُاِ،خٌٕخٕدراتزیشیذ.

دّم پطزص : 19: 2
 ۱۹تّآَأٌػذِٔآسادیيیذُْذدردانیکّخٕدػاٌتزدگاٌفظادْظتُذ؛سیزاآديیتزدِْٔزچیشیاطتكّأرايغهٕبخٕدطاختّاطت.

ثخبعر گٌبُی کَ در خفب هرتکت هی ضْیذ خْد را از دیگراى جذا ًسبزیذ .دست خذاًّذ را هذکن در دست خْد ثگیریذ  ّ ،ثب ایوبًذاراى در ارتجبط ثبضیذ.

 -3ثب فیض اّ  ،تب آخر تذول کٌیذ
دّست عسیس  ،عذٍ ای از هردم هعتقذًذ کَ " کسی کَ ًجبت پیذا هی کٌذ ،دیگر ًجبتص را از دست ًوی دُذ" ّ هی تْاًذ ُر کبری کَ دّست دارد اًجبم
دُذ.
ّلی آیبت زیر از کتبة هقذش ًطبى هی دُذ ایٌغْر ًیست:
هتی : 22 : 10
۲۲

ًّْٔيزدوتٓخاعزَاويٍكّػًاتزخٕدداریذ،اسػًايتُفّزخٕاُْذتٕد،ايّاکظیکّتاآخزثاتتتًاَذَجاتخٕاْذیافت.

هکاػفَ : 11: 2
پیام تَ کلیظای پزغاهض " ای کظاًی کَ گْع داریذ تَ آًچَ کَ رّذ تَ کلیظاُا هی گْیذ گْع دُیذ! کظی کَ پیزّس ػْد  ،ػذاب هزگ دّم را ًخْاُذ چؼیذ".

ػثزاًیاى : 14: 3

ٔخٕدراتاتّآخزَگاِداریىتايظیخػزیکْظتیى،

 ۱۴سیزااگزيااػتًادأنیّ

ُویٌغْر یْدٌب ی رسْل ًْضت،اّل یْزٌا : 25، 24 : 2

 ۲۴تگذاریذتأثیزپیايیكّاسألػُیذیذ،دردنٓایػًاتاقیتًاَذ .اگزتأثیزآَچّكّاسألتّػًاگفتّػذِاطت،دردنٓایػًاتًاَذ،ػًا
ًْیؼّدرپذرٔپظزخٕاْیذياَذٔٔ ۲۵.ػذِٔػیظیيظیخایٍاطتكّأ،دیاتجأداٌتّػًاخٕاْذتخؼیذ.

ثر عجق کتبة هقذش  ،دیبت جبّداى یک اهیذ است،تیطض 7: 3

 ۷تاتّٔطیهّٔفیضأکايالًَیکيذظٕبػذِٔيغاتقايیذخٕدٔ،ارثدیاتجأداَیگزدیى.
هی خْاُیذ چَ چیسی را درّ کٌیذ؟  ،غالطیاى 9 ،8: 6

 ۸يثالًاگزكظیتذردركؼتشارْٕیْٕٔصخٕیغتكارد،اسآٌخزيٍيزگرادرٔخٕاْذكزدٔاگزدركؼتشاررٔحخذاتكارد،اسرٔح،
دیاتجأداَیرادرٔخٕاْذكزد ۹.اساَجاوَیكٕكاریخظتَّؼٕیىسیزااگزدطتاسكارَكؼیى،درٔقتيُاطةيذـٕلخٕدرادرٔ
خٕاْیىكزد.
در آى آیٌذٍ پرجالل  ،هزلض : 30: 10

 ۳۰درایٍدَیاؿذتزاتزخأَّتزادرٔخٕاْز،يادرٔفزسَذأٌايالکًْٔ-چُیٍرَجٓأ-درآخزتدیاتجأداٌَـیةأخٕاْذػذ.

فقظ آًبًی کَ در اًجبم کبر ًیک پبیذاری هی کٌٌذ  ،رّهیاى : 7 : 2

 ۷تؼضیافزادَ،یكٕییرادَثاليیکُُذٔدرجظتجٕیػشّتٔػزفٔدیاتفُاَاپذیزْظتُذ،خذاتّآَاٌدیاتجأداَیخٕاْذداد.

ًگراى ًجبضیذ ّ تسلین ًطْیذ  ،غالطیاى : 9: 6
 ۹اساَجاوَیكٕكاریخظتَّؼٕیىسیزااگزدطتاسكارَكؼیى،درٔقتيُاطةيذـٕلخٕدرادرٔخٕاْیىكزد
رّهیاى 22 – 18: 6

ٔ ۱۸استُذگیگُاِآسادػذِ،تزدگاٌَیكیيغهقگؼتٓایذ ۱۹.تٓخاعزضؼفعثیؼیاَظاَیػًاتّعٕرطادِطخٍيیگٕیىًْ:اَغٕركّ
سياَیتًاواػضایتذٌخٕدراتزایاَجاوگُاِتّتزدگیَاپاكیٔػزارتطپزدِتٕدیذ،اكٌُٕتًاواػضایخٕدراتزایيقاؿذيقذّصتّ
تزدگیَیكیتظپاریذ.
ٔ ۲۰قتیػًاتزدگاٌگُاِتٕدیذ،يجثٕرَثٕدیذاسَیكیيغهقاعاػتكُیذ ۲۱.اساَجاوآٌکارْاییكّاكٌُٕاسآَٓاػزوداریذچّطٕدی
تزدیذ؟سیزاػاقثتآٌکارْايزگاطتٔ ۲۲اكٌُٕاسگُاِآسادگؼتّتزدگاٌخذاْظتیذٔدرَتیجّٔآٌسَذگیػًادرایٍدَیاپزاسپاكیٔ
ػاقثتغدیاتجأداٌاطت ۲۳.سیزايشدیكّگُاِيیذْذيٕتاطت،ايّاخذاتّکظاَیکّتاخذأَذيا،يظیخػیظیيتّذذْظتُذ،دیات
جأداٌيیثخؼذ.

ًتیجَ گیری :
تٌِب یک ایوبى ُوراٍ ثب پبیذاری  ،تسلین ّ تْکل ثَ عیسی هسیخ هی تْاًذ رّح هب را کَ راتب هبُیتی اثذی دارد  ،از آتص جٌِن ًجبت دُذ .یک هسیذی
ثبیذ ایوبًص را تب پبیبى زًذگی اش استورار ثجخطذ تب ّارث هلکْت ضْد.ثِردبل ُویطَ ایٌغْر ًوی ضْد:

افرادی کَ ایي داًَ ُب سوجل آًِب ثْدًذ ثرای هذتی ایوبى آّردًذ  ،اهب در زهبى اهتذبى  ،آًِب سقْط کردًذ ،لْلا : 13 : 8

داًَ ُای کاػتَ ػذٍ در طٌگالش تَ کظاًی هی هاًذ کَ ّلتی کالم را هی ػًٌْذ تا ػادی هی پذیزًذ اها کالم در آًاى ریؼَ ًوی دّاًذ.هذتی ایواى دارًذ اها در
ّلت آسهایؼِای طخت اس هیذاى تذر هی رًّذ.
هرکسیت اًجیل ّاقعی تْثَ است  ،آیبت زیر ثیطتر ایي هْضْع را رّضي هی کٌٌذ:
اػوال : 21 : 20

يٍتّیٕٓدیأٌیَٕاَیاٌاخغاركزدوكّآَٓاتایذاسگُاْاٌخٕدتٕتّكُُذٔتّخذارٔیآٔرَذٔتّخذأَذياػیظیایًاٌداػتّتاػُذ.
اػوال : 20: 26
تلکَ اّل تَ یِْدیاى طاکي دهؼك ّ اّرػلین ّ طزتاطز یِْدیَ ّ طپض در هیاى هلل غیز یِْد اػالم هی کزدم کَ تایذ تْتَ کٌٌذ ّ تَ طْی خذاًّذ تزگزدًذ ّ

طْری سًذگی کٌٌذ کَ ػایظتَ تْتَ تاػذ.
دّم پطزص : 9: 3
خذاًّذ در اًدام آًچَ ّػذٍ دادٍ اطت آى چٌاى کَ تؼضی ُا گواى هی کٌٌذ تاهل ًوی کٌذ  ،تلکَ تا صثز ػوا را تسول هی ًوایذ،سیزا ًوی خْاُذ کظی ًاتْد
ػْد تلکَ هایل اطت ُوَ اس گٌاُاًؼاى تْتَ کٌٌذ.
تْثَ یعٌی ثرگطتي از گٌبٍ ،
هتی 41 : 12
در رّس داّری هزدم ًیٌْا تز هی خیشًذ ّ هزدم ایي سهاًَ را هسکْم هی کٌٌذ ،سیزا هزدم ًیٌْا ّلتی هْػظَ یًْض را ػٌیذًذ  ،تْتَ کزدًذ.زال آًکَ ػخصی
کَ در ایٌداطت  ،اس یًْض تشرگتز اطت.
یًْض : 10 : 3

 ۱۰چٌٕخذاکارآَاٌرادیذٔيؼاْذِکزدکّآَٓااسکارْایسػتخٕددطتکؼیذِٔتٕتّکزدْاَذ،استـًیىخٕدي
کّقثالًفزيٕدِتٕد،آَٓاراْالکَکزد.
قجل از تْثَ دقیقی غوی الِی ایجبد هی ضْد کَ هب را ثسْی ًجبت رُجری هی کٌذ،
دّم لزًتیاى 10 : 7
ّلتی هتسول چٌیي رًدی هی ػْیذ ّ آى را ارادٍ خذا هی داًیذ ،ایي تاػث تْتَ ّدر ًتیدَ ًدات ػوا هی گزدد ّ ُیچ پؼیواًی تَ دًثال ًذارد.اها درد ّ رًح
دًیْی تاػث هزگ هی ػْد.
یؼمْب 8: 4
۸

۹
ياتىتگیزیذ،گزیّ
ایریاكاراٌ،دنٓایخٕدراپاکطاسیذ،
تّخذاتقزّبجٕییذكّأَیشتّػًاَشدیکخٕاْذػذ.ایگُاْكاراٌ،دطتٓایخٕدراتؼٕییذ.

۱۰
َظثتتّدیگزاٌدأریَکُیذدرپیؼگاِخذافزٔتٍػٕیذٔأػًاراطزافزاسخٕاْذطاخت

َٔانّكُیذ.خُذِٔػًاتّگزیّٔػادیػًاتّغىيثذّلػٕد.

ّ ثبالخرٍ  ،طثك اّل لزًتیاى 2 : 15

 ۲اگزتّآٌيتٕطّمتاػیذتّٔطیهّٔآٌَجاتيییاتیذ،يگزایُكّایًاٌػًأاقؼیَثاػذ.
ّ کْلظیاى 23، 22: 1

 ۲۲ايّااكٌُٕأتّٔطیهّٔيزگجظًاَیيظیخػًاراتاخٕديتّذذطاختّتاػًاراپاک،تیؼیةٔتیآالیغتّدضٕرخٕدتیأرد۲۳ ،خذيت
پٕنضتزایكهیظاانثتّّتّػزطایُكّایًاٌخٕدرااسدطتَذْیذ،يذكىٔاطتٕارتًاَیذٔآٌايیذیراكّدرٔقتػُیذٌاَجیمتّدطت
آٔردیذ،تزکَكُیذ .ایًٍْاٌاَجیهیاطتكّدرطزتاطزجٓاٌاػالوگزدیذِٔيٍ«پٕنض»خادوآٌْظتى.

اًجیل دقیقی ُویطَ اهٌیتی هطرّط ثَ ایوبًذار هی ثخطذ،اّل لزًتیاى 2، 1 : 15
االى ای تزادراى ػوا را اس اًدیلی کَ تَ ػوا تؼارت دادم اػالم هی ًواین کَ آًزا ُن پذیزفتیذ ّ در آى ُن لاین هی تاػیذ ّ.تْطیلَ آى ًیش ًدات هی یاتیذ تَ
ػزطی کَ آى کالهی را کَ تؼوا تؼارت دادم هسکن ًگاٍ داریذ ّاال ػثث ایواى آّردیذ.

هتي هصبدجَ ُبی اًجبم ضذٍ:
ایواى:
ُوَ تدزتَ هی ػًْذ .تخصْؽ خْاًاى ّ ایواًذاراى غیْر.تدزتَ ػذى گٌاٍ ًیظت  ،اها تظلین ّطْطَ ػذى گٌاٍ اطت ّ.تظلین گٌاٍ ػذى تطْردائوی  ،تاػث
اطیز گٌاٍ ػذى هی ػْد.
ػخصا آًچَ در هثارسٍ ام تا گٌاٍ تَ هي کوک کزد ،هؼارکت تا ایواًذاراى دیگز ّ هٌاتغ رّزاًی خْب تْد کَ هزا درهظیز درطت ُذایت کزد.

ػلی :
ّطْطَ هثل یک تاد اطت ک هی تْاًذ اس پٌدزٍ ّارد ػْد .ها تایذ آى پٌدزٍ را تؼٌاطین ّ هْاظة آى تاػین ّ.لثل اس ایٌکَ تظلین ّطْطَ ػذٍ ّ ،ارد هززلَ
اطارت در گٌاٍ گزدین  ،تایذ آى پٌدزٍ را تثٌذین.

کْرّع:
تزای خْاًاى  ،طخت تزیي هثارسٍ ّ اطارت ّ ،طْطَ ُای خٌظی اطت  ّ .هي فکز هی کٌن تِتزیي راٍ زل تزای ّطْطَ ُای خٌظی  ،فزار کزدى کزدى اس
آى اطت  ،لثل اس ایٌکَ آى ّطْطَ ها را تذام تیاًذاسد.
ُویٌطْر تتِای دیگزی ُن ّخْد دارد کَ ها یک ػثَ اطیز آًِا ًوی ػْین ّدر ّالغ دیذگاٍ سًذگی ّ طزس تفکز ها را ػکل هی دٌُذ.هثل پْل  ،ثزّت ،
درّؽ گفتي ّ غیزٍ .کَ الثتَ تْطیلَ کالم خذا ّ تْخَ کافی تَ ایي هْضْع هی تْاى آًِا را تست کٌتزل در آّرد.

رّسُیار:
صسثت کزدى در هْرد ایٌکَ چطْر هی تْاى اس اطارت آساد ػذ یا چطْر در هماتل ّطْطَ هماّهت کزد  ،طادٍ اطت.اها اًدام آى هؼکل اطتُ.یچ راٍ زل
طادٍ ای ّخْد ًذاردّ ّ .ضؼیت ُزکض تا دیگزی هتفاّت اطت .اها هي ػخصا تزاطاص تدزتَ خْدم فکز هی کٌن در راتطَ تا خْد هي  ،دّطتاى ّ
اطزافیاى هي تاثیز تظیار سیادی در هْرد ایي هْضْع داػتَ اًذ کَ هي دچار اطارت در گٌاٍ ػْمُ.وَ ها اًظاًِا ضؼیف ُظتینّ .لی تَ ُوَ ها زك اًتخاب
دادٍ ػذٍ اطتُ .ز تار کَ ّطْطَ هی ػْم  ،اس خْدم هی پزطن  :آیا اگز هي تظلین ّطْطَ ػْم  ،خذا خالل پیذا هی کٌذ  ،یا هي تا ایي کار خْد یکثار دیگز
هظیر را هصلْب هی کٌن؟
ایي طْال ُویؼَ هزا ُؼیار ًگاٍ هی دارد ّ .هي تیاد هی آّرم کَ لثل اس ایواى آّردًن تَ هظیر در کدای دًیا تْدم ّ ،زاال در خذاًّذ کدا ُظتن.دیذى ایي
تصْیز تَ هي کوک هی کٌذ هسکن در ایواًن تایظتن ّ تیاد تیاّرم کَ هي هتؼلك تَ هظیر ُظتن  ًَ ،تٌذٍ گٌاٍ.

ًاصز:
هي لثل اس ایواًن تظلین ّطْطَ ُایی ػذم ّ تتذریح اطیز آى گٌاُاًن گزدیذم.زتی تؼذ اس هظیسی ػذى  ،هي چٌذ تار لغشع خْردم.اها ایي تار تفاّتی ّخْد
داػت .چْى خیلی سّد تخاطز کار رّذ المذص در ّخْدم فِویذم کَ ایي ػول اػتثاُی تْد ّ درک کزدم کَ اداهَ ایي راٍ هزا اس خذاًّذ دّر هی
طاسد .تخاطز ُویي هي فکز هی کٌن تذّى هظیر  ،کظی ًوی تْاًذ تز گٌاٍ پیزّس ػْد .سیزا یک لذرت الِی تزای کوک تَ اّ ّخْد ًذارد.اها خذا ّػذٍ دادٍ
کَ در ٌُگام ّطْطَ تَ ها کوک کٌذ تا تا لذرت رّزغ در تزاتز گٌاٍ هماّهت کٌین .ػیظی تز ّطْطَ ُای ػزیز پیزّس ػذ ّ ُزگش تظلین گٌاٍ ًگؼت.تَ ها
ُن ُویي لذرت دادٍ ػذٍ اطت.

داریْع :
در سًذگی هي پْل ّ ثزّت ّ ُویٌطْر الکل در تاالتزیي ًمطَ تْد .تؼٌْاى یک هْطیمیذاى ّ خْاًٌذٍ  ،هي در پی ػِزت ّ هْلؼیت تْدم.اها ًکتَ ای کَ تَ
هي خیلی کوک کزد ایي تْد کَ تزای هي ارتثاط ّ راتطَ هي تا خذا اس ُوَ چیش هِوتز تْدُ .زچمذر هي تَ خذا ًشدیک تز هی ػذم  ،در هماتل گٌاٍ ًیزّهٌذ
تز هی گزدیذم.هي ایي هْضْع را ػخصا تدزتَ کزدٍ امُ ّ .ویٌطْر ّلتی در سًذگی ام خیلی تا ًمؼَ ُا ای خْدم هؼغْل تْدم  ،هي در هماتل ّطْطَ ُا
ضؼیف تز هی ػذم .
پض تزای هي ًکتَ کلیذی  ،ػثارت تْد اس  :یک ،ایواى آّردى تَ هظیر تَ ػٌْاى اّلیي لذم .سیزا تا ایواى آّردى تَ اّ هي ارسع خْدم را کؼف کزدم ّ .لذم
دّم اخاسٍ دادى تَ خذا تزای اًدام کارع در سًذگی هي  .تا تَ اّ اخاسٍ دُن تا ُز تغییزی کَ هی خْاُذ در سًذگی هي تْخْد تیاّردّ ًظثت تَ آى اًؼطاف
پذیز تاػن.

زویذ:
تخصْؽ تزای ًظل خْاى  ،ػزیز طؼی هی کٌذ یک تظتَ پز سرق ّ تزق تَ ها ارائَ کٌذ ّ کاری کٌذ کَ تَ آى ػادت کٌینّ.لی ًتیدَ ّزؼتٌاک ّ ّیزاًگزی
در پؼت آى ّخْد دارد .تخاطز ُویي اطت کَ ها تا لذرت خْدهاى ًوی تْاًین تز آى غلثَ پیذا کٌین .ها تَ زضْر رّذ المذص در ّخْد خْد ازتیاج دارین کَ تَ
ها در گزفتي تصوین درطت ّ اختٌاب اس فزیة ُای ػزیز ّ ًمؼَ ُای اّ کوک کٌذ.
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