
39یوانه
-:نزانوێژو -1

بهتهتایبهمكۆرسهئهكهبدهیكهوپاشاننیشانیگروپهبكهنزاونوێژ-:ویگروپپێشڕه
.اڵتدارسهتكردنیقوتابیبۆدهسدرو

گوێگرتنبۆخوداكخوله20رستنپه -2
نگیخودامانایگوێگرتنبۆدهرستنبهپه-ت:بابه
-:خوداببیستینگیدهوڵبدههه -1
.وهگرێتهنگیخوداشدهدهڵكوگوێگرتنلهبهنییهیڕۆحنهانوێژكردنوگۆرانیرستنتهپه
.نگیخوداییپێناوبیستنیدهبوونلهوئاسودهیئاراملههیرستنبریتیپه

 بیستیێیانگووهخوێنیتهدهكاتێنگیخودابگرهدهلهگوێوهكیزۆرههیوریایبه
.بیتده

 بدهكردنیخودایییقسهڕۆحرنجلهسهوهۆشوویژدانتدابیرله.
 ژیانتدالهكانیخودابدهكارهرنجێكیووردلهسه.
.وێتیهخودادهیكهوهیشتنلهبۆتێگهوڵدانهههونجدانیووردهررستنسواتاپهكه

یتبكهپێستیكانبزانیتوههیهیڕاستوڵبدههه -2
لهههلهیهیگرتنبریتكانیگوێگرینگهنهالیهكێكلهیه درۆداستكردن له،نێوانڕاستیو

 بهكاتێكدا دكارڕۆحی كهی بهیان لهسی درۆببێتهیهوانهدكار دروستكردنی وهۆكاری
بیربوختانله یڕاستشتمیشهیخوداییههڕۆح"،6:16سۆسفهئه"وهۆشیتۆدا

ده ههپیشانیتۆ بهداتو هیچشتێكرهرگیز بێتكتێبیدژیكهتڕاتناكێشێو پیرۆز
ننیۆحه" 16ا گرینگهوهئهربهله"13: دهئهزۆر لهكهینگهو تاقیڕۆحناو ناخیخۆتدا و

داورهخودایگهكانیڵوتهگهلهوقسانهكردنیئهراوردبهبه"ستبهنگیمهده"وهیتهبكه
1"نخوداوهلهوانهئه،نقهاوشێوهدهقاودهكانیخوداڵوتراوهگهلهیكهوشتانهنهائهته

".6ـ4:1اننیۆحه
:ئێستابارستنپه كانیبۆوتههگرتننگبوونوگوێیبێدهاڕیگویشلهئهرستین،بپهخودا

ویگروپپێشڕه.وێتتۆدهخوداچیلهیكهوهیتلهبگهێتوڵبدههه.وهخوێنرێنهدهخوداكه
كاندا.قهدهپارچهنێوانستانلهوه،وهخوێنێتهدههێواشیبه"45–6:20لۆقا"
ییزهبهك(خوله20شداربوون).به3

یئهوهیخوێندنهماوهلهیتكهتێبگهوهكورتیلهبهوڵبدههه ڕابردودالهكهیقانهدهو
1)ڕاعوسویتوچیفێربوهخوێندوتنه ڵداگهشداریتلهیبهسهوكهبۆئهبگره(گوێ4ـ

.وهباشبیربكاتهڕێكاتولێیگهده
كخوله70فێركردن.4

یییلێبوردهڕۆحسیحیندیمهمهتتایبه
ڵگهلهڵهچۆنمامهسیحیكهندیمهمهتیتایبهربارهدهكهیهوهنهخوێندقهدهپاچهمئه

(sapplemen 2  manual 4یری)توانیتبۆزانیاریزیاترسهده،یتكهدژواریوناخۆشیداده
.وهبیتهییدهنگاریتوڕهرهچۆنبهیتكهبكه

كانیئومێدیوهۆكارهخۆشیوبێنا-أ
؟ناخۆشیونائومێدیچییه -1

بریتفێربكه ناخۆشی ئازارهلهیهی: كهو ههئهلهی بهنجامی برینێكیستكردن
برینهئه،داڵدهههرسهوهكراوهساڕێژنه كردۆتههیریكاریگهو قوڵی ههسهكی ور ست

ناڵێكلهڵكۆمهگههۆیژیانلهشبهمهئه،تیكردووهحهوتوشیناڕهسهوكهستیئهنه
یخراپ.دیكهنكارییندڵیوچهندهریوگهروهپهددا

بن؟ئومێدیدهتیوبێحهناڕهڵكیتوشیبۆچیخه -2
؟ئومێدیبینتیوبێحهوشیناڕهنتكهدهواچینكهجیاوازانهوهۆكاره:ئهبكهگفتوگۆ
ریروهنادادپه •



وایرێكبڕیارێكیناڕهدادوه،تڵداكرابێگهتلهڵهمامهانهرروهنادادپهكییهشێوهبهیهوانهله
وڵیڕێكخستنوچاككردنیكانتههندهكارمه،كاتدهڵهدكتۆرێكپشكنینیهه،ركردبێتده

نادهكاره كهكهویستهخۆشه،نكانت ژیانتهبهت ناوێتشداری خۆش تۆی تكهمنداڵه،
.كاتدهنكۆڵیتلێ

هێنانكارخراپبه •
،خۆیبردبێكانتیبۆوقازانجیشتهسود،مافیتۆیخواردبێتهدیكسێكیكهیهوانهله

.یكردووهڵهڵتۆدامامهگهلهكورتیخراپواتابه
یمانیشكێندراوپه •

،پێكراویخۆتباسكردووهڕكیباوهالیهاوڕێیهلهكانیخۆتوگرفتهكێشهیكهوهدوایئه
وشئازارمهئه،باسیكردووهدیكهسانیالیكهوچووهلزانیوهههیبهمهمئهاڵمئهبه
.تۆدروستكردووهتیبۆحهناڕه
نگاندنڵسهههڵهههبه •
نجامكتتێدائههیكوڕیمونجامدابێتوهیچكهئهشێوهباشترینتۆكاریخۆتبهیهوانهله
بهبه،دابێنه بهكههررامبهاڵم گهلهڵهههت ههیشتووهتۆ تۆیانلهمیشهو نرخی
.ناوهوڕێزیانبۆتۆدانهوهمكردۆتهكه

بوونئومێدبێ •
وڵههمیشههه،یشتویتتۆپێیگهیكهوهیواوئاواتهئهنهناگهكهدیكهیوانهئهیهوانهله
بۆناووهوخۆیناگوێزنهككانوهنوشتهكهئومێددهشتۆبێمهوبهننفێڵتلێبكهدهده
.ڵكخه
یاخیبوون •
،تیودژواریجیهانحهناڕهكندێناوههیخاتهودهوهكاتهجارخودامرۆڤتاقیدهكندێهه
بهیهوانهاڵملهبه توشیپرسیاربكهیهوهمتاقیكردنهیریئهسهدیكهجۆرێكیتۆ ویتو

.تبیتحهكاتناڕهلێدهواتكهشتكندێههبیتلهوهبیركردنه
تیوئازارحهرناڕهرامبهبهوهكاردانه-ب

30الڵهكردنیههفتاررڕهرامبهیمرۆڤبهوهیكاردانهوهڕونكردنه -1
ستبینینتوههكدهیهتیسوكایهكوه،كرێترتدهرامبهفتارێكیناشیرینبهڕهكاتێككه

وهكردنهواگیانیتۆڵهنێتكهستێكپاڵتدهیجارههزۆربه،یتكهتیزۆردهحهوناڕهئازاربه
.نجامداوهیئهوكارهیئههسوكهرئهرامبهناختدادروستببێتبهله

نائومێدیكهحهكانیناڕهنجامهئه -2 یتگهپێیدهوهڵهریههسههۆیچارهبهتیو
.وه(بخوێنه15ـ14ـ11ـ6:10؛12:5كاننییهعیبرا؛6:15اتتمه"

گفتوگۆكردنوهدۆزینه- نجامهئه-:و ئازار و نائومێدی كانی پهگوێرهبهچین تۆیوهی ندی
ڵخودیخۆتدا.گهندیلهیوهنپهیا،دیكهڵكیڵخهگهندیتۆلهیوهڵخودایانپهگهله

كات(خودادهندینێوانتۆویوهپهتیكارلهحهكان)ناڕهرنجهسه
بهیوهپه پهرهندینێوانتۆوخودا ،چێتكیالوازدههیندییوهو تڕهكاتێكلێخۆشبوونیخودا
دوهیتهكهده ناكهاو خودا خۆشهبهله،یوای گهر و بۆیورهویستی ئارامیت خۆی ی
چونكهوهڕێنێتهبگه واگهئه. دهدهلهورههلێكیگیتههكهنهر ئهدهستخۆت یوهیتبۆ
.یپیرۆزڕۆحكردوبهشهواووگهڕداریتهباوهببیته
كاتدهدیكهڵكانیوخهندینێوانتۆیوهپهتیكارلهحهناڕه
ڵكخهتیلهواوهتهیاخودبه،یتستبدهدهتیلهوهاوڕێیهوهڵكبكشێیتهخهلهیهوانهله
شمهئه.وهوتوشتهاتكهیهوهوئازارهتیحههۆیكارینارهموویبهشههمهئه،ڕێیتدابب
كێشهبێتهده هۆی ناوبانگ و دهوكاتهله،زیاترزڕانی كێشهدروستكهبێتهدا زیاترری ،ی
.بێتووریابیتدهوهرئهبهله
یخۆتڵخودگهلهكاتتدهندییوهپهتیكارلهحهناڕه




هۆیبێتهدهیمووههیتۆداكهستهوجهوهۆشوبیرڕۆحناولههرهكوبوونیژهوهمهئه
ستهجهواویتهیوهئه مهبێتبوونهراوویتوشیژهڕۆحو ههزاج. تێكو ،داتدهستیتۆ
سێكیدڵكههتببیكاتكهدهلێوواتناختداریلهیدادگهڕۆحهۆیشێواندنیبێتهده
خهقڕه و توندوتیژ ههله،مبارو پهكۆتاییدا دهپچڕێنكانتدهندیهیوهموو سێكیكهبیتهو

.گیرگۆشه
ڵهریههسهتیدژیچارهحهڵناڕهگهكردنلهڵهج.مامه

ڵهكردنیههرسهاڵمیخوداییبۆچارهیوههو.ڕوونكردنه1
31ال

تهمحاڵهئهكسیحیهكومهوهتوانیت،دهكرێتڵدادهگهتلهڵهراپمامهوازێكیخشێكاتێكبه
روههه،ببینیت دهبینێتدهكهتهكحاڵهسیحیهمهكو بیتكهڕێییارمهبێتچاوه، تیخودا
ههچیده ئهبهرامبهلهیخوداییبكهوهیریكاردانهسهمیشهكات. جۆرهر ،انهفتارڕهو

نوێژكردنیئینجیلوهنجامیخوێندنهئهشكهمهئه و بهلهیهنزاو مئه،مدێترههخودا
یكهوئامانجهوخودامبزانیتكهبهفتارانهڕهمجۆرهئهكاتكهخوداوادهلهیهوهبوونهنزیك
.بێتوهوانهئهیروسهله

وهیوسفهژیانیكلهیهوه.ڕوونكردنه2

قكرارحهدهررامبهیبهڵهفتاریههیوسفڕه
كرد؟یوسفقبهرحهدهفتاریخراپیانڕهدیكهڵكانی(:چۆنخهوگفتوگۆبكهوهرهۆزهد)ب

37یدابوون،)پهقكرارحهدهفتاریناشیرینییخۆشیداڕهكهناوخێزانهتلهنانه:تهرنجسه
كوكۆتایداوهكولهتاوه،كردڵدهگهیانلهڵهخراپمامهبوووییانههیرهئ(براكانی36ـ1:

ئهیهكۆیله فرۆشتیان، ك دڕندهلهوان وتیان باوكیشیان هاتووهیهالی بردوویهك وتیو
یوسفشایهتیاردوویهخو ئهكراقیرحهدهبووكهنهناشیرینهفتارهوڕهنیئه، وقوربانی.
ڵگهیخراپیلهڵهمامهكیهركردهسه،بوویخۆیداههكهناوخێزانهلهبووكهواییهوناڕهئه

،رێتیبهخشتهلهوڵیداكهههكهركردهسه(ژنی20ـ39:1یدابوونكرد)پهیوسفده
لهچه جارێك ئهبهند بهوهر ڕهردهی دهوام تاوانبارله،وهكردهتی كرددوایدا خرایهی و
.دروستبووهسێكیراستوتیكهواوهتهوایوسفبهكیڕهبێبوونیدادگایهوهخانهندیبه

مامه لهڵههاوڕێكانیشی خراپیان دهگهی )پهڵدا كرد 40یدابوون :1 یوسف23ـ )
لهیهیتیارمه كاتێك دان زۆری لهگهكی لهبه،بووندیخانهبهڵیاندا بهدوایاڵم تیواوهتهیدا

.داخانهندیبهلهوهنیامایهندساڵێكتهبۆچه،كردبیرویانلهئه
تنییوسفێژچئازار
وه(بخوێنه37:2،41:46یدابوون)په

.وهمایهدیكهوانیاریخراپیئهفتژێرڕهندیوسفلهیچه:بۆماوهوگفتوگۆبكهوهرهبدۆزه
یوسفرنجسه ئازارییهماوهبۆ: تهچێژتكیزۆر كهڤدهنیحهمه، بوو كۆیلهبهسااڵن

زیرانیرۆكوهسهكجاریئازادكراوبووهیهنیسیساڵیدابهمهتهرلهسمی،لهفرۆشرا
وێتیینعانتووشیبرسكهیلهكهشداخێزانهوهڵئهگه(له49ـ41:47یدابوونر)پهسمی

بهنمبكڕنكوگهناردتاوهرسوانیبۆمیباوكیانئهوهئهربهله،كیزۆرهاتبوونیهیقڕقاتو م،
زانییاننهوهوانهیچبهاڵمئهبه،رسمیمییوسفلهردهبهبراكانییوسفچوونهیهشێوه
نزیكوهولێیهالیبێنهبراكانیكردكهكۆتاییدایوسفداوایله(له8ــ42:1یدابوون)په

.كودوودڵیهبنوبێهیچترس
یكهرابردوهناشیرینهرهفتارڕهرامبهكیبههیوهكاردانهیكهوهلهوهكردهدهرگیزبیرینههه
.یادبووهخودایلهمیشهڵكوههبێت.بهوانههئه

رانیتیپێكهرسووكایهرامبهییوسفبهوهكاردانه
وه(بخوێنه21ـ50:15یدابوون()په24ـ15،21ـ45:13بوونیدا)په



ڵگهفتاریخراپیلهێڕه؟كوهكانیدایهاڵمیبرا:چۆنیوسفوهوگفتوگۆبكهوهرهبدۆزه
؟كردبوو
وهكگرتنهیه،براكانیخۆشبووله،وهدانهیجوامێرانهاڵمێكیكۆتایدایوسفوه:لهرنجسه
وانهگهله براكانی بوویهڵ گرنگ .كی باوهلهدواتر و گرتن گرییماچشی و ،انكردن

ههڵیهگهكردنلهقسه ئهكتریدا لهمانهموو مهڕوویدا لهدایهلهسهو یوسفیكۆتایو شدا
له تاوانهبارههیچی بهرامبهبهكهوهیانهكهی ئهئهر نهو پێ دابوو رگیزهه،وتننجامیان

خوداكردكهدوایییوسفداوایلهوهرئهبه.لهرباسبهوههێنایهینهاڵنهههوتۆمارێكیئه
دوودڵ.دوایمردنیباوكیانبراكانیدووبارهوهوێنێتهتیبڕهوبێتاقهموخهلێیانخۆشبێت

له یوسفكهرامبهبهبوون لهبه،وهیانلێبكاتهتۆڵهیهوانهلهر ئهگهاڵم یوسفوهڵ شدا
مهئهكهوهدووپاتیكرده هیچ تۆڵهبهو نییهوهندنهسهستی تۆڵهله،ی ئاژاوهجیاتی و

ندساڵپێشووتركانیچهبریندارهستههه،وهكردهدهبانیوسۆزیباڵونهامیهرهفتهیوس
.ساڕێژبووبوون

ڵهفتاریههڕهیربارهكانیئینجیلدهوانه.3
كانببینینوهچۆنتاقیكردنه

وهبخوێنه"14ـ1:12فیلپی؛8:23ڕۆما"
؟رخۆتببینیترامبهبهڵهیههڵهتوانیتمامه:چۆندهوگفتوگۆبكهوهرهۆزهدب

وكرێتدهتۆقبهرحهدهكهكارییهخراپهیكهوهببینینبهڵهفتاریههتوانینڕه:دهرنجسه
ناناخۆشیكندێناردنیههبهوهكاتهخوداشخۆیتاقیتدهرجاكندێهه تیبۆحهڕهو
.رتسه

؟كانوهبیتبۆتاقیكردنهتدهوهچۆنكاردانه
وهبخوێنه"23ـ2:21ترۆسپه1؛18ـ12ڕۆما؛4ـ17:3لۆقا"

؟ڵهیههڵهرمامهرامبهبێتبهتدهوه:چۆنكاردانهوگفتوگۆبكهوهرهبدۆزه
هه بهنابێت تۆڵهرگیز بگهوهندنهسهدوای به،ڕێیدا خۆت ڕووی زیاتر بكهلهڵكو وخودا

،خشێتپێببهرێییتئهستێكیههكهخودابكهداواله،كاتچیدهكهوبكهڕێیئهچاوه
دوایئهرتهاتووهسهبهریتكهبگییهتحهونارهوناخۆشییئهرگهكوبهتاوه یخوداوه.
دۆزییهیهچارهڕێگه گیانیلێبووردهیتبكهڵهمامهوهووریاییهبهوڵبدههه،وهكیبۆ وییو

.كاربهێنهئاشتیبه
یتكهستیئازاردراودهڵههگهلهڵهنمامهچۆ
وهبخوێنه22،62:8ـ38:1كانبورهزه
؟یتكهدهستیبرینداركراوداڵههگهلهڵه:چۆنمامهوگفتوگۆبكهوهرهزهبدۆ
ئاشكراییبهتستوههربیررامبهبه،ڵخوداگهلهبهوڕاستگۆڕێزواویبهته:بهرنجسه

ۆخواڕاستهجارخودكندێهه.بۆخوداوباسیبكهربخهكانتدهییوئازارهنائومێدیوتوڕه
بێتوێتودهجاركاتێكیزۆریدهكندێاڵمههبه،كاتتبۆدهیانهڕموكومكهریئهسهچاره
ختهسهوهبونهوئارامنوبولێخۆشستتكردكهتكاتێكواههوامبیردهبهنزاورنوێژسهله

رسهچارهڵگهلهتهتتههوبابئهكیاندوانتبكههاوڕێیهوالهاد،هێنهووازمهوهكهدوورمه
برینهبكه دواتر 5نانیۆحه"بنواویساڕێژدهتهستتبهكانیههنو :16 :5یدابوونپه؛
16."
؟بینیتدهوهنگرینگیتاقیكردنهچۆ
وهبخوێنه"1:2:4یاقوب؛11ـ12:10كاننییهعیبرا؛5ـ5:2ڕۆما"

؟یتكهدهچسودێكپێشبینیداوانهوتاقیكردنهله:وگفتوگۆبكهوهرهبدۆزه
تاقیكردنهرنجسه دهوه: مانهبنهكان لهوههۆیپارێزگاریو وا پیرۆزیو ژیانیڕاستیو
كاریگهههیدیكهكینمانایهكهده الیهسهریزۆریبهبێتو وهنهكانیژیاجۆراوجۆرهنهر
تاقیكردنهیههه خودا داناوینههوه، ببینهتاوهیقورسیبۆ ژیانمانبگۆڕێتو سێكیكهكو
.یندروستكردنیقوتابیبكهستبهوههڕدارباوه



كارهێنانیكرداریبه
كییهیررهیچكاریگهگهوئهرتكراوهرامبهڕابردوودابهلهكهبكهڵهفتارێكیههچاویڕهڕه-

.ستیبرینداركراوتبكاتریههسهچارهوكتاوهخودابكهاوالهمابوودوهرتهسهخراپیبه
.تیخۆتسایهنانیكهدهۆیبنیاببنهتیانهحهناڕهمئهكهخودابكهكرداریداوالهبه-

هتیبوونحهتوشیناڕهیكهدهدهدیكهسانیتیكهچۆنیارمه
وهبخوێنه"17ـ18:13كانندهپه"

؟یتیئامۆژگاریبكهوهرلهیتبهچیبكهمیشههه:پێویستهوگفتوگۆبكهوهرهبدۆزه
سهرنجسه بهره: زۆر گوێتا كهلهباشی هه،بگرهسهو ناڕهلهوڵبدهپاشان وو زایی

كهبگهتێكاریهخراپه ئهرامبهبهلهیت گوێ.نجامدراوهری لهپاشان كهبگرهسهكهو
الیه،ویداوهئازاریئه وهرهبیربكه.ررامبهنیبهواتا لهو یباشترینوهبۆئهوهبپاڕێخودا

یتودواتریشبگهتێكانیانمووشتهههلهوڵبدههه،واندانیئهتیبۆیارمهوهبدۆزیتههڕێگ
.نكتریبكهیهخۆشبوونلهداوایلێ

ك(خوله8)نزاونوێژ-5
.وازیخودایدااڵمیبانگهوهنوێژله

نجامونوێژئهمڕۆفێریتۆیكردووهئهورهخودایگهیتكهتێبگهوهووردیلهبهوڵبدههه
.نبدهنجامبۆخودائهنزاونوێژ،شبهدوویانسێتبكهكهیانگروپه،بده
.وهكاریبۆماڵهئاماده.6

نجێیبكهبهجێوهماڵهكولهندامانیگروپتاوهئهبدهكاریانهمئاماده:ئهیگروپوپێشڕه
ههسپاردن .1 سپاردهوهكهوڵبدهههمیشه: بانگهیهكو قوتابیك دروستكردنی بۆ واز

.وهیتهیی(باڵوبكهردهویلێبوڕۆح)وڵبدهپاشانهه،،فێربكه،ووتاربدهیتبكه
،9،10سامۆئیل1"له،یترخانبكهتهكاتبۆخوداوڵبده:ههرخانكردنبۆخوداكاتته .2

.كانبدهیڕاستیهوهوڵیدۆزینهههكمووڕۆژێوهه"14و12
ئینجیلوهخوێندنه .3 ههی لهوڵبده: مه"وهبخوێنهوهماڵهئینجیل 4تا :1 تیبابه"11ـ

دان.رنججیهاندا،سهفریودانله
نوێژ .4 لهنزاو نوێژیهفتهمهه: دا ئهنزاو كهپاشانببینه،نجامبدهبۆشتێكیدیاریكراو

."5:3كانرهوبوزه"كاتخوداچیده
نوێكهرهفتهده .5 لهوهبكهت سهسه: و قوتابی دروستكردنی لهر وپهرنجدان رستن

.كاریانهوئامادهفێركردنیئه
 


