خودکشی
اغلت افشادی کَ دچبس افغشدگی هی ؽًْذ اص ًظش ازغبعی ّ سّاثط دچبس اختالل هی گشدًذ.آًِب هشدم سا اص صًذگی خْد ثیشّى
هی کٌٌذ .آًِب اص دّعتبى ّ خبًْادٍ ّ کغبًی کَ تْاًبیی کوک ثَ آًِب سا داسًذ کٌبسٍ هی گیشًذ.ایلیبی ًجی ُن دس ثشَُ ای اص
صًذگی خْد دس چٌیي ؽشایطی ثْد .ایي افشاد تٌِب پٌبُگبُؾبى گْؽَ اطبلؾبى هی ثبؽذ.یب خْد سا ثب هْاد هخذس یب ُش چیض دیگشی
کَ کوک کٌذ آًِب ؽشایط ؽبى سا فشاهْػ کٌٌذم  ،آلْدٍ هی کٌٌذ ّ.گبُی آًِب خْدکؾی سا یک ساٍ زل ًِبیی هی ثیٌٌذ.

راٌی کً بً افسزدگی و خودکشی ختم می شود

ایي زبلت ُب هی تْاًذ ؽشّػی ثبؽذ ثشای آغبص ساُی کَ ثَ خْدکؾی هٌتِی هی ؽْد :تٌِبیی ،خْدداسی اص زشف صدى ثب
دیگشاى ،تغییش دس فؼبلیت ُبی فیضیکی هثل خْاة ً ،ذاؽتي اػتوبد ثٌفظ یب هطوئي ًجْدى دس تْاى اًدبم کبسی  ،دلغْصی ثشای
خْد ،خؾن فشّ ًؾبًذٍ ،اصدعت دادى؛ یک ؽخـ کَ ثشای هب ػضیض ثْدٍ ،یب ؽغل  .هغبئل هبلی ّ غیشٍ.
بعضی اوقبت ممکه است ایه مسئلً دلیلی روحی وذاشتً ببشذ بلکً بز اثز مشکالت جسمی اتفبق بیبفتذ.هثل :اختالالت ثیْؽیوی
ثذى  ،ػکظ الؼول ثَ داسّیی خبؿ ،کن کبسی ّ پشکبسی غذٍ تیشّئیذ.
آیب فکز کزدن در مورد خودکشی گىبي است؟ایي اهش ثَ ایي ًکتَ اؽبسٍ هی کٌذ کَ دس صًذگی ؽوب یک هْضْع هِن دس ؽشایط
هٌبعجی ًیغت.ثَ ایي هْضْع هثل فشایٌذ "چشاؽ ُؾذاس دٌُذٍ" اتْهجیل ًگبٍ کٌیذّ.لتی ایي چشاؽ سّؽي هی ؽْد ؽوب ثبیذ اتْهجیل
سا کٌبس ثکؾیذ ّ هتْلف کٌیذ تب ثتْاًیذ عیغتن آًشا چک کٌیذّ .لتی ؽوب ُن دچبس افغشدگی هی ؽْیذ ثبیذ تْلف کٌیذ ّ عیغتن خْد
یؼٌی ؛ ازغبعبت  ،سّذ ّ خغن خْد سا چک کٌیذ.چیضی دس صًذگی ؽوب دس ًب ُوبٌُگی لشاس داسد.ثؼضی لغوتِبی صًذگی ؽوب
هْسد ثی تْخِی لشاسگشفتَ اعت.ؽوب ثبیذ تْلف کٌیذ ّ هؾکل سا هْسد تْخَ لشاس دُیذ.
آیب ازغبط هی کٌیذ کَ صًذگی ؽوب دیگش اسصػ صًذگی ًذاسد؟آیب هؾکالت ؽوب ثضسگتش اص تْاى ؽوب اعت؟آیب ُیچکظ ثَ ؽوب
اُویتی ًوی دُذ؟گبُی اّلبت ایي ازغبعبت یب ثی ػاللگی ثَ صًذگی ثبػث هی ؽْد هشدم دس هْسد خْدکؾی فکش کٌٌذ.

آیب مواردی اس خودکشی در کتبة مقذص ثبت شذي است؟
خْدکؾی یک چیض خذیذ ًیغت .دس کتبة همذط ُفت هْسد خْدکؾی ثجت ؽذٍ اعت.
اثیولک
اثیولک ُْیت ؽخقی خْد سا اصدعت داد.
داّساى  54-52: 9؛

 ّ ۵۲اتیولک ًشد تزج آهذٍ ،تا آى جٌگ کزد ّ ،تَ درّاسٍ تزج ًشدیک ضذ تا آى را تَ آتص تسْساًذ۵۳ .آًگاٍ سًی سٌگ
تاالئیي آسیایی گزفتَ ،تز سز اتیولک اًذاخت ّ کاسَ سزش را ضکست۵۴ .پس جْاًی را کَ سالح دارش تْد تَ سّدی
صذا سدٍّ ،ی را گفت « :ضوطیز خْد را کطیذٍ ،هزا تکص ،هثادا درتارٍ هي تگْیٌذ سًی اّ را کطت ».پس غالهص
ضوطیزرا تَ اّ فزّ تزد کَ هزد.

ؽوؾْى
ؽوؾْى ثخبطش اًتمبم گشفتي هشد.
داّساى  30 -25 :16؛

 ّ ۲۵چْى دل ایطاى ضاد ضذ ،گفتٌذ« :ضوطْى را تخْاًیذ تا تزای ها تاسی کٌذ ».پس ضوطْى را اس سًذاى آّردٍ ،تزای
ایطاى تاسی هی کزد ّ ،اّ را در هیاى ستًِْا تزپا داضتٌذّ ۲۶ .ضوطْى تَ پسزی کَ دست اّ را هیگزفت ،گفت« :هزا
ّاگذار تا ستًِْایی کَ خاًَ تز آًِا قاین است ،لوس ًوْدٍ ،تز آًِا تکیَ ًواینّ ۲۷ ».فات ضوطًْْ خاًَ اس هزداى ّ سًاى
پز تْد ّ جویع سزّراى فلسطیٌیاى در آى تْدًذ ّ قزیة تَ سَ ُشار هزد ّ سى تزپطت تام ،تاسی ضوطْى را تواضا هی
کزدًذ ّ ۲۸ .ضوطْى اس خذاًّذ استذعا ًوْدٍ ،گفت« :ای خذاًّذ یٍِْ هزا تیاد آّر ّای خذا ایي هزتثَ فقط هزا قْت تذٍ
تا یک اًتقام تزای دّ چطن خْداس فلسطیٌیاى تکطن ّ ۲۹ ».ضوطْى دّ ستْى هیاى را کَ خاًَ تز آًِا قاین تْد ،یکی را تَ
دست راست ّ دیگزی را تِذست چپ خْد گزفتَ ،تز آًِا تکیَ ًوْد ّ ۳۰ .ضوطْى گفتُ« :وزاٍ فلسطیٌیاى تویزم ّ تا
سّر خن ضذٍ ،خاًَ تز سزّراى ّ تزتواهی خلقی کَ در آى تْدًذ ،افتاد .پس هزدگاًی کَ در هْت خْد کطت اس هزدگاًی
کَ درسًذگیاش کطتَ تْد ،سیادتز تْدًذ.
ؽبئْل
ؽبئْل ثغیبس هضطشة ثْد ً ،وی تْاًغت ثؼضی اًتظبسات سا ثشآّسدٍ عبصد،ازغبط طشدؽذگی ّ ؽکغت هی کشد.
اّل عوْئیل 4 : 31

 و شاؤل بو ضالحدار خود گفت :مششري خود را كشيده ،آن را بو هن فرو بر ،هبادا
ناخمتونان آهده ،هرا جمروح ضازند و هرا افتضاح منايند ».اها ضالحدارظ خنواضت زيراكو
بطيار در ترش بود .پص شاؤل مششري خود را گرفتو ،بر آن افتاد .

عالزذاس ؽبئْل
اّ ثب سئیظ خْد هی هیشد % 40.خْدکؾی ًْخْاًبى ثشاثش اًگیضٍ ًبگِبًی اعت.
اّل عوْئیل 5 : 31


 و ىنگاهي كو ضالحدارظ شاؤل را ديد كو هرده اضت ،او نيس بر مششري خود
افتاده ،با او مبرد.
اخیتْفل
اخیتْفل ثخبطش ایٌکَ ثَ ًقیست اّ ثی تْخِی ؽذ تلخ گؾت.
دّم عوْئیل 23: 17

 ۲۳اها چْى اخیتْفل دیذ کَ هطْرت اّ تجاآّردٍ ًطذ ،االغ خْد را تیاراست ّ تزخاستَ ،تَ ضِز خْد تَ خاًِاش رفت ّ
تزای خاًَ خْدتذارک دیذٍ ،خْیطتي را خفَ کزد ّ هزد ّ اّ را در قثز پذرش دفي کزدًذ.

صهشی
صهشی ثخبطش اص دعت دادى لذست دچبس هؾکل ؽذ.
اّل پبدؽبُبى 20- 15 : 16

 ۱۵در سال تیست ّ ُفتن آسا ،پادضاٍ یِْدا ،سهزی در تزصَ ُفت رّس سلطٌت ًوْد ّ قْم درتزاتز جثتْى کَ اس آى
فلسطیٌیاى تْد ،اردّ سدٍ تْدًذ ّ ۱۶ .قْهی کَ در اردّ تْدًذ ،ضٌیذًذ کَ سهزی فتٌَ تزاًگیختَ ّ پادضاٍ را ًیش کطتَ
است .پس تواهی اسزائیل ،عوزی را کَ سزدار لطکزتْد ،در ُواى رّس تز تواهی اسزائیل در اردّپادضاٍ ساختٌذ.
 ۱۷آًگاٍ عوزی ّ توام اسزائیل تا ّی اس جثتْى تزآهذٍ ،تزصَ را هحاصزٍ ًوْدًذ ّ ۱۸ .چْى سهزی دیذ کَ ضِز گزفتَ
ضذ ،تَ قصز خاًَ پادضاٍ داخل ضذٍ ،خاًَ پادضاٍ را تزسز خْیص تَ آتص سْساًیذ ّ هزد ّ ۱۹ .ایي تِسثة گٌاُاًی تْد
کَ ّرسیذ ّ آًچَ را کَ در ًظزخذاًّذ ًاپسٌذ تْد تجا آّرد ّ ،تَ راٍ یزتعام ّ تَ گٌاُی کَ اّ ّرسیذٍ تْد ،سلْک
ًوْدٍ ،اسزائیل را ًیش هزتکة گٌاٍ ساخت ۲۰ .عوزی ،پادضاٍ اسزائیلْ تقیَ ّقایع سهزی ّ فتٌِای کَ اّ تزاًگیختَ
آیا در کتاب تْاریخ ایام پادضاُاى اسزائیل هکتْب ًیست؟
یِْدا
یِْدا کَ دچبس افغشدگی ؽذٍ ثْد ازغبط هی کشد اعیش ازغبط تمقیش ّ هبدی گشایی ؽذٍ اعت.
هتی  5 -3 : 27؛

 ۳در آى ٌُگام ،چْى یِْدا تسلین کٌٌذٍ اّ دیذ کَ تز اّ فتْا دادًذ ،پطیواى ضذٍ ،سی پارٍ ًقزٍ را تَ رّسای کٌَِ ّ
هطایخ رد کزدٍ۴ ،گفت« :گٌاٍ کزدم کَ خْى تیگٌاُی را تسلین ًوْدم ».گفتٌذ« :ها را چَ ،خْد داًی!» ۵پس آى ًقزٍ را
درُیکل اًذاختَ ،رّاًَ ضذ ّ رفتَ خْد را خفَ ًوْد.
کتبة مقذص درببري ایىکً کسی خود را بکشذ چً می گویذ؟
خذا ثشای صًذگی ؽوب ًمؾَ ای داسد.خذا هب سا ثقْست خْدػ آفشیذٍ اعت.
پیذایؼ  27 – 26: 1؛

 ّ ۲۶خذا گفت « :آدم سا ثقْست هب ّ هْافك ؽجیَ هب ثغبصین تب ثش هبُیبى دسیب ّ پشًذگبى آعوبى ّثِبین ّ ثش توبهی
صهیي ّ ُوَ زؾشاتی کَ ثش صهیي هیخضًذ ،زکْهت ًوبیذ۲۷ ».پظ خذا آدم سا ثقْست خْد آفشیذ .اّ ساثقْست خذا
آفشیذ..
اّ هب سا ثشای ُذفی آفشیذٍ اعت.خذا ًمؾَ خبفی ثشای ُوَ هب دس رُي داسد.
اسهیب  11: 29؛

۱۱صیشا خذاًّذ هیگْیذ :فکشُبیی سا کَ ثشای ؽوب داسم هیذاًن کَ فکشُبی عالهتی هیجبؽذ ًَّ ثذی تب ؽوب سا دس
آخشت اهیذ ثخؾن.
سّهیبى  23: 6؛

 ۲۳صیشا کَ هضد گٌبٍ هْت اعت ،اهب ًؼوت خذا زیبت خبّداًی دس خذاًّذ هبػیغی هغیر.
ػیغی تؼلین داد کَ هشگ ّ ًبثْدی کبس "دصد"(ؽیطبى) اعت.
یْزٌب  10: 10؛

 ۱۰دصد ًوی آیذ هگشآًکَ ثذصدد ّ ثکؾذ ّ ُالک کٌذ.

یْزٌب  44 : 8هی گْیذ کَ ؽیطبى یک "لبتل" ّ "پذس دسّغگْیبى" اعت.ازغبط ًب اهیذی کَ هٌدش ثَ خْدکؾی هی ؽْد ًتیدَ
ثؼضی اص ُویي دسّؽ ُب اعت.

۴۴

اّ اص اّل لبتل ثْد ّ دس ساعتی ثبثت ًوی ثبؽذ ،اص آًدِت کَ دس اّ ساعتی ًیغتُ .شگبٍ ثَ دسّؽ عخي هی

گْیذ ،اص رات خْد هی گْیذ صیشا دسّغگْ ّ پذس دسّغگْیبى اعت.

اگز خودکشی جواة ویست  ،چً چیشی جواة است؟
ساٍ زل ًب اهیذی ّ عشگؾتگی خْدکؾی ًیغت ثلکَ ساٍ زل آى ایوبى ثَ خذاعت.
هضاهیش  22 – 20: 33؛

۲۰خبى هب هٌتظشخذاًّذ هیجبؽذ .اّ اػبًت ّ عپش هب اعت ۲۱ .صیشا کَ دل هب دس اّ ؽبدی هیکٌذ ّ دس ًبم لذّط اّ
تْکل هیذاسین۲۲ .ای خذاًّذسزوت تْ ثش هب ثبد .چٌبًکَ اهیذّاس تْثْدُبین.

هغیر ّػذٍ هی دُذ کَ اّ ثَ هب دس زیي هؾکالت آساهؼ هی دُذ.
هتی  28 : 11؛


 بياييد نسد هن اي متام زمحتكشان و گرانباران و هن مشا را آراهي خواىن
خبشيد .
ػیغی هی خْاُذ هب زیبت خبّداًی سا ثذعت ثیبّسین.
یْزٌب  10: 10؛

اّ گفت ۱۰:دصد ًوی آیذ هگشآًکَ ثذصدد ّ ثکؾذ ّ ُالک کٌذ .هي آهذم تبایؾبى زیبت یبثٌذ ّ آى سا صیبدتش زبفل کٌٌذ.

صًذگی اص آى خذاًّذ اعت.هب دس همبهی ًیغتین کَ صًذگی خْد یب کظ دیگشی سا ثگیشین.
لشًتیبى  20 – 19 : 6؛

ً ۱۹وی داًیذ کَ ثذى ؽوب ُیکل سّزبلمذط اعت کَ دس ؽوب اعت کَ اص خذا یبفتِبیذ ّ اص آى خْد ًیغتیذ؟ ۲۰صیشا کَ
ثَ لیوتی خشیذٍ ؽذیذ ،پظ خذا سا ثَ ثذى خْدتودیذ ًوبییذ.

احسبسبت خود را بب یکىفز در میبن بگذاریذ

دس ایي صًذگی هب ازتیبج ثَ ُوشاُی اًغبًِب ّ ُویٌطْس خذا داسین(پیذایؼ .) 18 :2ؽوب ازتیبج داسیذ کَ کغی ثبؽذ تب ایي ًیبص ثَ
هؼبؽشت سا ثْعیلَ دّعتی ثب اّ ثشطشف کٌیذ.ؽوب ثبیذ ثشای سعیذى ثَ ایي ُذف عؼی کٌیذ ثب دیگشاى دّعت ؽْیذ.صًذگی هی
تْاًذ تجذیل ثَ یک آصهْى دائوی ثشای ثمب ثبؽذ ّ .دس غیش ایي فْست ُیچ گضیٌَ دیگشی ثدض لجْل سًح کؾیذى ثبلی ًوی هبًذ.
اگش ثَ خْدکؾی فکش هی کٌیذ  ،ثب ّالذیي  ،ثشادس یب خْاُش  ،هؼلن یب هؾبّس هذسعَ  ،یب ؽجبى خْد ایي هْضْع سا دس هیبى
ثگزاسیذ .اگش یکی اص دّعتبًتبى ثَ ؽوب ثگْیذ کَ ثطْس خذی دس هْسد خْدکؾی فکش هی کٌذ ؽوب ثبیذ دس ایٌوْسد ثب کغی کَ
هغئْل ثبؽذ ّ ثتْاًذ کوک کٌذ فسجت کٌیذ .اگش ٌُْص ػیغی هغیر ّاسد صًذگی ؽوب ًؾذٍ اعت ُ،ذیَ سایگبى زیبت خبّداًی
ًدبت ّ زیبت خبّداًی سا ثپزیشیذ.
یْزٌب  12: 1؛

 ّ ۱۲اهب ثَ آى کغبًی کَ اّ سا لجْل کشدًذ لذست داد تب فشصًذاى خذا گشدًذ ،یؼٌی ثَ ُشکَ ثَ اعن اّایوبى آّسد،

شفبی خالئ درووی
ثؼضی ُب هوکي اعت فکش کٌٌذ کَ اگش کغی یک صًذگی خْة دًیْی داؽتَ ثبؽذ ُ ،شگض ثَ خْدکؾی فکش ًخْاُذ کشدّ.لی
ّلتی ثَ آهبس ّ اػذاد ّ اسلبم ًگبٍ هی کٌین هی ثیٌین کَ دس زمیمت اکثش کغبًی کَ دس داخل ّخْد خْد ٌُْص ازغبط خال ّ ثی
اسصػ ثْدى هی کٌٌذ ،دس صًذگی خْد چیضُبی هختلفی هثل داؽتي ُوغش  ،دّعت پغش یب دختش  ،سفتي ثَ خبُبی هختلف ،
داؽتي لذست  ،همبم  ّ ،چیضُبی دیگش سا داؽتَ اًذ.
هب ازتیبج داسین کَ ثدض خغن خْد ،سّذ خْد سا تغزیَ کٌین .هب ًوی تْاًین ثب ثشّت  ،هغبئل خٌغی  ،همبم ّ ؽِشت سّذ خْد سا
تغزیَ کٌین.سّذ هب ثبیذ ثَ سّذ خذا هتقل ؽْد ّ .دس چٌیي ّضؼیتی ؽوب هی ثیٌیذ کَ اتفبلبت اطشاف ؽوب ًوی تْاًذ ثش سّذ خذا
کَ دس دسّى ؽوب عبکي هی ؽْد غلجَ کٌذ.
اًدیل یْزٌب  12 : 1؛

 ّ ۱۲اهب ثَ آى کغبًی کَ اّ سا لجْل کشدًذ لذست داد تب فشصًذاى خذا گشدًذ ،یؼٌی ثَ ُشکَ ثَ اعن اّایوبى آّسد،
.
ّلتی هب هغیر سا هی پزیشین  ،خذا ثَ هب صًذگی خذیذی هی دُذ ّ هب سا دس کوبل ّ لذّعیت هی ثیٌذ.
دّم لشًتیبى  17 : 5؛

 ۱۷پظ اگش کغی دس هغیر ثبؽذ ،خلمت تبصُبی اعت؛ چیضُبی کٌَِ دسگزؽت ،ایٌک ُوِچیض تبصٍ ؽذٍ اعت.

دّم لشًتیبى  21 : 5؛

 ۲۱صیشا اّ سا کَ گٌبٍ ًؾٌبخت دس ساٍ هب گٌبٍ عبخت تب هب دس ّی ػذالت خذا ؽْین.
ثخبطش ًدبت خذا کَ اص طشیك هشگ ػیغی ثش سّی فلیت اتفبق افتبد  ،هب هی تْاًین اطویٌبى زیبت خبّداًی ثب خذا سا داؽتَ
ثبؽین.
یْزٌب  24 : 5؛

 ۲۴آهیي آهیي ثَ ؽوب هیگْین کَ عبػتی هیآیذ ثلکَ اکٌْى اعت کَ هشدگبى آّاص پغش خذاسا هیؾًٌْذ ّ ُشکَ ثؾٌْد
صًذٍ گشدد.

اؽؼیب  2 : 43؛
«ًتشط ،هي تْ سا ًدبت خْاُن داد.هي تْ سا ثَ اعن خْاًذم ّ تْ ثَ هي تؼلّك داسیّ ۲ .لتی تْ اص آثِبی ػویك هیگزسی ،هي ثب
تْ خْاُن ثْد.هؾکالت ثش تْ چیشٍ ًخْاٌُذ ؽذّ .لتی اص هیبى آتؼ سد ؽْیً ،ویعْصی ّ،عختیُب ثَ تْ فذهَای ًخْاٌُذ صد.
 ۳چْى هي ،خذاًّذ ،خذای تْلذّّط اعشائیل ُغتن کَ تْ سا ًدبت هیدُن .

هضهْس  17 : 34؛

۱۷چْى (فبلسبى )فشیبد ثشآّسدًذ خذاًّذ ایؾبى سا ؽٌیذ ّ ایؾبى سااص ُوَ تٌگیِبی ایؾبى سُبیی ثخؾیذ.

کلمبت و وکبت پبیبوی کً ببیذ بخبطز سپزد:
 -1خذا – فخشٍ ای ایوي اعت .گبُی دسک ایي زمیمت خیلی آعبى ًیغت کَ ثشای ؽفب یبفتي اص فذهَ ُبی سّزی ًب اهیذی ُب ،
ثبیذ ثَ خذا اػتوبد کشد ّ اّ پٌبُگبٍ هب ثبؽذً.ب اهیذی یک دؽوي هضازن اعت.زتی اگش هب دس صًذگی خْد آدم لبًؼی ثبؽین ّ فمط
ثَ چیضُبی اّلیَ صًذگی فکش کٌین  ،ثب ایٌْخْد هوکي اعت دچبس ًب اهیذی ؽْینّ.لی کغی کَ خذا سا هی ؽٌبعذ ًجبیذ اهیذػ سا اص
دعت دُذ .الجتَ هوکي اعت ّلتی اطشافیبى هب اص اهکبًبتی ثشخْسداس ُغتٌذ کَ هب اص آًِب هسشّم ُغتین  ،ؽشایط چٌذاى ثشای هب
خْؽبیٌذ ًجبؽذ.
ثب خذا توبم چیضُبی خْة ثشای هب هوکي هی ثبؽذ .اگش ؽوب ّالؼب ثَ آى ازتیبج داؽتَ ثبؽیذ  ،اّ هی تْاًذ آًشا ثشای ؽوب هِیب کٌذ.
ّ اگش ؽوب ثَ هؼدضٍ ای ازتیبج داسیذ اّ هی تْاًذ ثَ دػبی ؽوب خْاة دُذ .اهیذ خْد سا اص دعت ًذُیذ ّ ًباهیذ ًؾْیذ ّ اص ُش
خبیی کَ هی تْاًیذ  ،عؼی کٌیذ خْدتبى سا تؾْیك کٌیذ یب ثَ خْد سّزیَ ثذُیذ .اگش دس صًذگی ؽوب ؽکلی اص لؼٌت ّخْد داسد کَ
هبًغ آصادی دسًّی ؽوب ّ لزت ثشدى ؽوب اص صًذگی هی ؽْد ،اّ هی تْاًذ آى اعبست سا ثب لذست خْد ًبثْد عبصد(کْلغیبى: 2
.) 15-13
 -2هسکن ًگبٍ داؽتي اهیذ
ؽوب هوکي اعت دس ػوك دسد ّ ًباهیذی ثبؽیذ .گبُی داًغتي ایي زمیمت ثَ هب کوک هی کٌذ کَ ػیغی ؽشایطی ثذتش اص هب سا
تدشثَ کشدٍ اعت ّ .اص آى هِوتش اّ ثخبطش هب ثش سّی فلیت سًح کؾیذ.
ّلتی هب ازغبط هی کٌین سّزیَ خْد سا اص دعت دادٍ این یب تٌِب ؽذٍ این  ،زتی دسهیبى گزاؽتي هؾکل هب ثب هغیسیبى دیگش هی
تْاًذ سّزیَ هب سا ثبال ثجشد ّ ثَ هب اهیذ ثجخؾذ .ایي کبس هی تْاًذ پشتْی اص اهیذ خذاًّذ سا ثَ صًذگی هب ثتبثبًذ.گبُی اّلبت هب
ازغبط هی کٌین کَ ؽشایط صًذگی ثغیبس عخت هی گشدد .یک ًفش یکجبس گفت کَ دس ٌُگبم ثشخْسد ثب هؾکالت صًذگی فسٌَ
ای سا تقْس هی کٌذ کَ ثَ اّ خیلی اص ًظش سّزی کوک هی کٌذ .اّ خْدػ سا دس اػوبق آة ّ دس زبل غشق ؽذى تقْس هی
کٌذ کَ دس ّالغ ایي ازغبعی اعت کَ اّ دس لسظبت عخت صًذگی ّالؼب تدشثَ هی کٌذ ّ.ثؼذ اّ ُلیکْپتشی سا تقْس هی کٌذ کَ
ثشای ًدبت اّ هی آیذ .کَ ایي عوجل ػیغی اعت کَ اص اّج آعوبًِب ثشای ًدبت هب ثَ ایي خِبى آهذ.ایي تقْس هضهْس  16: 18سا
ثیبد هب هی آّسد.
 پص ،از اعلي فرضتاده ،هرا برگرفت و از آهباي بطيار بريون كشيد.
 -3تْکل ثَ خذا ثذّى خْد خْاُی.
ؽفب یبفتي هؼوْال ازتیبج ثَ صهبى داسد .ثِشزبل هب هی تْاًین لسظبت اهیذّاسی ّ آصادی سا ًیض تدشثَ کٌین ثخقْؿ اگش یبد
ثگیشین اص ساٍ ُبی هختلف ثبػث تؾْیك خْد ثؾْین .کالم خذا هٌجغ ثضسگی ثشای تؾْیك هی ثبؽذّ.لتی کغی خذا سا هی ؽٌبعذ
اهیذ خْد سا اص دعت ًوی دُذ چْى اّ هی تْاًذ ؽفب ثیبثذ ّ ازیب ؽْد.صیشا اّ ُشگض ؽوب سا تشک ًوی کٌذ.اگش صًذگی ؽوب تجذیل
ثَ یک ُشج ّ هشج ؽذٍ ّ ؽوب ًوی تْاًیذ دس ایي دًیب توبم آسصُّبی خْد سا هسمك کٌیذ  ،اّ ایي اهیذُب سا دس آعوبى ثَ ؽوب هی

ثخؾذ.تذاسکبت ّ ؽفبی خذا کبهل هی ثبؽذ .خذا کبهل اعت  ،اگش هب اهیي ثبؽین اّ ثب عخبّتوٌذی ثَ هب پبداػ هی دُذ ّ چیضُبی
ًیکْ سا اص هب ثبص ًوی داسد.
ُوَ هب دس ساٍ خبًَ اثذی خْد دس آعوبى ُغتین ّ دس زیي ایي عفش هب هی تْاًین ؽفب ّ لذست ػیغی سا دس صًذگی خْد تدشثَ
کٌین .هب هی تْاًین تغلی  ،آساهؼ ّ ثشآّسدٍ ؽذى ازتیبخبتوبى تْعط خذاًّذ ّ ُویٌطْس تدشثَ ػبلی خذهت کشدى دیگشاى ّ ًؾبى
دادى هسجت خذاًّذ ثَ کغبًی کَ اّ سا ًوی ؽٌبعٌذ سا ثذعت آّسین .ثبص ُن اداهَ دُیذ ّ دعت خذاًّذ سا هسکن دس دعت ثگیشیذ.اّ
ُشگض دعت ؽوب سا سُب ًوی کٌذ .دس هیذاى خٌگ ایي دًیب کَ عشثبصاى صخوی صیبدی ثش سّی صهیي ُغتٌذ  ،عؼی کٌیذ ثلٌذ ؽْیذ
ّ ثبیغتیذ ّ ثَ کغبى دیگشی کَ دس اطشاف ؽوب صخوی ؽذٍ اًذ کوک کٌیذ .اص ًوًَْ ػیغی پیشّی کٌیذ ّ دس زیي ساٍ اّ سا ثیؾتش
خْاُیذ ؽٌبخت.
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