
43یوانه
نوێژونزا.1
دوع:گروپیوهڕشێپ ا گروپهنجامبدهئهنزاو كهو ههتاوهرهێاسپڕت بهسنڵكو

خوداۆبیقوتابیدروستكردن
خودایكسوپاسكردنخوله20:رستنپه.2

خوداۆبكهیكسوپاسرستنوهپه:تبابه
نیكهباسدهیكوسوپاسگوزارخوداوهۆرستنبپهیربارهدهداهیوانهمله
وهنهێبخو22ـ16،17ـ9،10ـ107:1كانرهوبوزه

یگارژۆئامندوپههاروهكاتههدهرێباشمانفیشت،وهداتهدهكانتانهیداواكاریماڵوهخودا
.نیگرردهوهێلینگیگر
وهكهكێژێنو:چاوكردنڕه كهكههیرجووپهتدایاویدونیژیانلهوهتهیداویماڵخودا لهخودا
.كردووهیرتێخودافوباشكهنگیگریكهیوانهاخودییداویشانیپتداژیان
بكهیسوپاس:رستهبپه باسمانوهرهسهلهیشتانهوئهۆبداستهڕدووانیكهیلهخودا

نموونهكردنبه
یویخشبهێپیانییكیرخوداشه-أ
پاراستووهۆیتیانیژ-ب
43:4ئیشایایوویخشبهێپیندمهۆشكزوڕێ-ت
یشبۆتخكهدوژمنهكولهتاوهیداوێپیتوانا-پ
كخوله20شداریبه.3
دا2،3،4،5رێستئهلهتیبورێفیچكهوهتهیبكهیشوهئهیكورتبهستهیوێپستاێئ

ادیكترهیڵگهلهیشداربهبه
كخوله70ركردنێف.4
خواستیخودایوهنهیزۆد(یتهیتداراڵسهده)ییواهڕرمانفه
"تداژیانلهوهتهیبكهیخوداتاقیندسهپهیپالنیتواندهنۆ"چ
؟"هیههوهانهیپالنوژبهیندوهیخوداپهیندتمهبهیتانۆ"چ
یبژاردنڵههۆرنجدانبسهبهخواستیخودایوهنهیزۆدۆبنیچییخودایربهڕێیماكانبنه
؟یبدهارڕیكوبتاوه
"؟یدروستبكهیبژاردنڵكوههتاوهیویخشبهێپیخودائازادای"ئا
هیههخوداوهیندتمهبهیتابهیندوهیخوداپهیخشهنهانیتهین-أ
خودایندمهتبهیتاانیتهین.1
؟تداژیانلهیكهپالنهیواوكردنتهۆبیخودابزانیكانهیندتمهبهیتاكهنگهیگرنۆچ
به) تودره،بانههرهیم،هیخشندهخودا چاكهوهدایستیوشهۆخلهندهمههڵوده،تێبدههڕنگ

پالنونیكهدهێپڕیباشترباوهنیتاباشترخودابناسهیوهێمشبه(كداێمووشتههلهكاره
6ـ9،23:1ـ145:8كانبورهزهنگنیگررۆزداۆتیژیانلهخواستیخودا

:كاتیدهیتویرچههوهۆیاستگڕخودا
كانهینێنهی.خوداودركاندن3

زههلهخودا دروستكراوو ههترهورهگهژداڕۆدوااویدونیكانرهوهندهیموو نخودا وتهیموو
نهكڵخهۆبۆیخیكێستبهمه بكهیوهئهكردووهئاشكرا كردووهۆڤیمرۆخودا ئاشكرا

.خودایكانستهیوێیپبهیوگشتتبهیتایوشتیاریزانندێكههلهبریتییه
خواستیخودایدركاندنلهستبهمه
بكاتتیربهڕێكهداوهیمانیخوداپه،وهنهێبخو32:8كانبورهزه

كه:لهبریتییهخودایرادهیوئستیویدركاندنستلهمبه،وهنهێبخو23ـ14:21اننیۆحه
فهیینماڕێینێشوتۆ وهیوبكهیكانرمانهو شبهو ڵگهلهكینزیكهیندوهیپههیوهێم



دهكهیبكهدایپهحدایسمه یندندركاكوتاوهتیبدهڵوههوهشهۆروپهیزۆسڵدبهتێبواتا
تێوكهردهدهۆتبخواستیخودا

55:8ئیشایا29:29كانووته لهوهئهڵگهلهماڵبهوهنهێبخو11ـ یكانشاراوهتههینشدا
تداژیانلهكاتدهتیربهڕێنۆخوداچكهتیگهدهێتیئاسانبهیوهرئهبهلهترسهخودامه

!تێبریتبخودایكانهیندمهتبهیتاشهیمهه
لهبهمهوهنهێبخو8:28ماڕۆ خوداییشاراوهست ئه)خواستی وونڕكهیوهواتا
خاوهكهتێبرتیبشهیمهه(وهتهكراوهنه دهخودا گشت ختاڵسهن ویستیوشهۆو

هیودائهیتاڵسهدهرێژلهكێمووشتههوهزانست
خودایكانهیتبهیتاهیژگارۆئامیكاننموونه

ندێكههبهانیندوهیپه،لینجیئیكانهیركارێفوانه،كانكراوهغهدهقه،كانكراوهیاریدرمانهفه
نموونهكاتبهدهیخوداداواكه،هیههوهكراوهیاریدیشت
بگرنانیوباوككیدایزڕێكاتكهدهكڵخهرمانبهخودافه،وهنهێبخو20:12رچوونده

كردووهغهدهقهیاساینایكسێسیندوهیخوداپه،وهنهێبخو20:14چوونرده
ببورنیكترهیلهكاتكهدهیكڵخهیرێخوداف15ـ6:14موتتا

خودایكانهیگشتهیژگارۆئامیكاننموونه
ستهیوێپكه.هیههوههیگشتهیشتندێكههبهانیندوهیپهئینجیلدالهكانهیگشتهیژگارۆئام
ههۆت بگربهلهكارۆهندێك بتیرچاو پاشان ئهرسهلهارڕیو گرتنهبهلهو چاو تیبدهوهر

نموونهبه
5:10سۆسفهئه 15ـ كاتوادهشتانهكامهكهتیبكهچاوهڕوهئهتێبدهوهنهێبخو16ـ
بهیندزامههڕ كامانهتینێستبهدهخودا 14:19ماڕۆهیخودایوهتكردنههڕیگهێشجو

كهوهچۆنكهتیبكهچاوهڕوهئهستهیوێپ،وهنهێبخو سۆنسۆڕك1"تیژدهریژیكێسكو
10:23 بهبهرۆزشتهكامهكهتیبكهچاوهڕوهئهستهیوێپانیوهنهێبخو" و كهڵكهسود
كڕێیوهێشبهتێبدهئینجیلدالهكانهیگشتنهیبنچكانوهدیاریكراوهیركارێفوانهدایاستڕله
نڕێرببدهكێوپ
مهێئبهیلینجیخودائیستبهومهتهیندبهرراوبهبێخودابهیكاناركراوهیدهیژگارۆئام-ب
كهیهیڕێگاوئهیپشاندنۆبۆیخیستیووهخشنهیدركاندنۆبكێكارۆكوهوهوهیخشبه
ڕۆیدهداێپتۆ
ۆبدانڵوههۆبیركارێفیكردنووانهغهدهمانوقهرندفهچهلهتێدكێپئینجیللهكێشبه
چاوهڕكانرمانهمووفهههشووداێپلهتێبده،كراودایاریدیكێنێشولهخواستیخوداینیزان
دهرشهكانهیركارێفكانوانهكراوهغهدهقهشتهوتیبكه یتهبابهوهبوردرابهبهتیكهچاو
.ێومانهده
1 به. باسدهیچیتبهیتاخودا ئهیربارهدهئینجیلدالهكات ؟تیكهدهیچاوهڕیتهبابهو
.17ـ3:16سوسۆمیت2

؟تێگونجدهداۆتیكهتهبابهڵگهلهئینجیلدالههیركارێفكردنووانهغهدهرمانوقهفهكام
ۆیكوخوهلینجیئبدهڵووههتۆخیكهتهبابهیربارهدهوهبكهۆكئینجیلدالهوانهئهمووهه
(2:15ساوسۆمیت2)رگرهوه

له بهدایتاۆك. بورهزه)؟داتدهۆتیهانئینجیلدالهكێمانیپهانیكێشچ (119:130كان
یكهتهبابهكهوابزانه،وهتهینێخودهلینجیئكهكێكات،كاتدهۆتبخوداقسهرچاوكهبهنهێواب
.ستدهاڵبایخودایاللههیداییئامادهواملهردهبهۆت
؟رخستووهدهتێداۆیخیتهیننۆچوهیههیچیازینلداینجیئیشهبهوهلخوداـ
داشهبهوهلیكهرسهیوهاكردنهینڵدڵگهلهـ
.لداینجیئیتریكانشهبهودالهخیكانوانهڵگهلهـ
یتهیینلهشووترێپكهیرمانانهفهوئهمووههینجامدانئهبهسمڵمنههكهیوداچمه.به3

؟بوونههخودا



لهكهوهتهیتكههڕوهئهۆترگهئه وهئهنیناتوان،تیكردووێپیرمانفهداۆیخیتهینخودا
.ناوهێهستتنهدهبهشتاێهۆتكهنینێستبهدهبه
؟تێبكێنۆرچمههبكهێجبهێخوداجیكانرمانهفهوستبهمههیههتمهیمننای.ئا4
،تیبگریكانهییژگارۆئاملهێگوناكاتكهۆتلهوهئهڕێیینهاچاوه(خوداته49ــ6:46قاۆ)ل
به بهدهوهئهڕێیچاوهڵكو ئهتینێملسهیبشیكرداركات ویناتوانتیبدهینجامو ژێوتو
.ۆتیانیژۆبۆیخیتهینیربارهدهتیبكهخوداڵگهله
وههییتهینیچاوكردنهڕخودابهیكانهییگشتهییژگارۆ.ئامج
یژگارۆئاملههییتیبرئینجیلدالهدركاندووهیشتندێكههوههێیخودالكهكانڕێگالهكێكهی

كردنیرابهڕیماكانبنهانییتگش رههلهتیكهدهییخواستیخودایچاوهڕۆتكێكات،
فهكراویاریدیكێتبابهێیپبهانیێكراوبیاریدیكێنێشو یكێردنكغهدهقهانیكێرمانو
.تیبدهرانهیژیكێارڕیبتیبدهڵوههتێبوادهئهشتهوئهۆبهیینكراویارید
بژاردنڵههانیرانهیژیكێارڕیبیدروستكردن.1

.ۆیخیكانتههینییاندنجێگهبهۆبكانسیحییهمهبهوهیخشبهیاتریزیئازادخودا
رمانندفهچه،اندایژیواوتهڵگهلهیندوهیپهله كردنغهدهقهو ربهلههیههكهییركارێفو
.بژاردنداڵههواردانڕیبلههیههانیواوتهیئازادكانسیحییهمهوهئه
أ منكهیمهئهیرچاوگرتنبهلهبهبژاردنڵههانیاردانڕیبۆبهیواومههتهیمنئازادایئا.
یوانهانیكردنغهدهقهنڵێیبانیهیههكراویاریدیكێرمانفهچیهایئاانیكردووهچاومهڕ
؟یركارێف       ههگهئه فهر ۆتتێبده،تێبههكهییركارێف،كێكردنغهدهقه،كێنرمار
ئهرهسهله نهگهئهتیبكهچاوهڕمانهتادا پهر واتا وائه،بوونهوهكهتهبابهبهانییندوهیبوون
داتدهشانیپوهئهئینجیلدالهوهخوارهیمنمونانهئه،تیبدهرانهیژیكێارڕیبتۆخستهیوێپ

وكه هها چهندێك هشت بكسانهیكههیداێتیكێبژاردنڵهند هیواهڕكانسیحییهمهۆو
دائازادنوهخوارهیبژاردنانهلههوهلكانسیحییهمهواتارنێبژدهڵههانیكێركامهه
(9،39ـ7:8سۆنسۆڕك1)نكهینهانینبكهیژنوژنخوازوانئازادنكهئه-
سۆنسۆڕك2)خشنببهانیكانهیاریدێكوبهنۆچیوهرئهسهلهاردانڕیبادنلهوانئازئه-
9:6 تركردنێفۆبكهێستبهمهكانسیحییهمهیئازاددایاستڕله(7ـ گشتیشتنیگهێو
.لینجیئ
نیچیریژیكانرچاوهسه-ب

دهكانسیحییهمهیربهڕێخودا نیتیبرشیریژیكانهرچاوسه،وههیریژهۆیبهكات
یكانهیگارۆئاموهرنامبهله 119:97كانبورهزه)خودا ژوێنو،(11:2ئیشایا)یڕۆح،(100ـ
وهرانیژیكێاردانڕیبناوێپله(میانحه)وهنهۆڵیكێول(11:14كانندهپه)كانكهڵكهبهندشتهپه

.رچاوبگرنبهلهوهخوارهیارانهیمپرسئهكانسیحییهمهتێبدروستداده
9ـ7:1سۆنسۆڕك1؟مكهدهیچاوهڕمنكهیارهڕیبوئهیرهێگوبهچباشترهچباشه-ج

وهبخوێنه
وهئهڵگهله یكهیوهێشبهكههینوهئهیمانامهئه،ێباشبهیوانهشتلهندێكههشدا
.دیكهیكێسكهۆانبۆتۆبباشترهدیكهینوامووئهههلهشتهوئهیكیماتۆتۆئ
یچاوهڕمنكهیتهبابهوئهێیپبهێخشبهدهیئاشتیشۆچخوهشێكۆیهتهێبچده-د
؟مكهده
14:19ماڕۆ،40و7:28سۆنسۆڕك1
وئهكههینهوئهیمانامهئهماڵبه،ێدراوبێپڕێشتندێكهههیوانهشدالهوهئهڵگهله

چهتهوهشێكۆیهتهێنابشته نائوممههڵنگو بندێكههیدێو وهئهۆبرانهیژیارڕیجار
ندێكههووهیرانشگوزهۆوخیئاشتۆیهتهێبدهكهتیرێبژڵههشتهوئهكهتێكاردبه
.شهێكندێكههۆیهتهێبدهرانهیژیارڕیبدیكهیجار
ش-ح شتوهدراوێپڕێگاكێتچ ئهێیپبهسودهبهكێچ كهیتهبابهو ؟مكهدهیچاوهڕمن
.وهنهێبخو10:23سۆنسرۆك1



یكیماتۆتۆئكههینوهئهیمانامهئه،تێبدراوێپڕێهیوانهشتلهندێكههشداوهئهڵگهله
.دیكهیسانكهۆبوۆتۆبسودهبهشتهوئه
ش-خ شتوهكاریژگارۆئامكێتچ ئهیرهێگوبهستهیوێپكێچ كهیتهبابهو یچاوهڕمن
9:5سۆنسۆڕك16:4،2سۆنسۆڕك1؟مكهده
یژگارۆئامشتهوئهكههینوهئهیماناشتاێهماڵبه،تێبدراوێپڕێشتندێكهههیوانهله

بهكهتێكارببههیریژوئهرگهئه!ستهیوێوپكاره مووههوهئهسهكهوهبیتهیویخشخودا
سهلهكانبژاردنهڵهه شبهوهوبنهدهڕچبژاردنڵههكهیر دروستیكێبژاردنڵهههیوهێم
یندزامههڕۆیهتهێبدهكهتێدرده وهسهپهكێبژاردنڵههلهاتریزكێكاتماڵبه)خودا بوو ند
ئهوهئه(بوونكسانهی پهیالتێردرێبژدهڵههانیكامكاتهو وتاڵسهدهندهسهخودا

2اعوسڕ16:33كانندهباتپهدهاستتڕیاستهڕئاوهرخودابهییورهگه
.رچاوبگرهبهباوانلهرویژیكڵخهیتمهیوبلیژگارۆ.ئام2

كوتاوهشیریژیسكهندێكهههاروهههوهوهیخشبهۆتبهیحیسمهیخوشكوبارخودا
وپه چاوهتیرگروهێلانیژگارۆئامند خه.نبكهتیرێدو دهكڵخودا ێككهوهكاتهئاگادر
(2ـ30:1ئیشایا)وهتهێنێبمقهڕلهوكهیشێكرهسانیۆییخربهسهبهتێوهیده
15:22كانندهپه؟نیچریژیكڵخهشتوویگهێپیحیسمهیكانهیژگارۆئام-أ

زیژگارۆئامكوتاوه تاتریكار وئهكوتاوهتێبدهتكانڕاستییهینیزانیتوانااتریزشۆبن
تكارانهیژگارۆئام حانێشوستهیوێپ،بناسنۆباشتر كوتاوه،بزاننۆتیانیژیتهڵو
27:23كانندهپهننهیباشتربگهانیكهامهیپه
یڕۆحیتبابهله ئهبهله،بنیحیسمهكانتژكارهێاوڕتێبده،وشتداهڕو ێبیوهر

تێبده(16ـ2:12سۆنسۆڕك1)نڕۆودانائهیگاڕێوبهوهنهرناكهیبحیسكومهوهكانهڕباوه
ئهبهله،بنشتوویگهێپشیوانئه خراپهوهچاكتێناتوانتێشتبیگهنهێبكێسكهیوهر
ئهبهله(5:14كانهیبرانیع)وهكاتهبایجیكترهیله گویوهر ێناگروانهئهۆبێخودا
دهئهیكارخراپهكه دهنجام هیوانهلهكانتژكارهێاوڕدیكهیكهیالبه3:12سۆترپه1ن
7/:14كانندهبنپهیحیسمهرهیغهیناوبانگبهیسكهرویژیكڵخه
9ـ1:8كانندهپه؟دامیكاررزهههینمهتهلهشتاێماداممنههییچباوانمیژگارۆئام-ب
یخوداتیوواوشتداناتهندێكههولهتیدایكاررزهههینمهتهلهۆواتكهیژهێدروهماوهل

ههتاوهاسپاردووهڕیباوانتورهگه ئامادهكو ببكهۆتیكهیكارموو داهاتووتیانیژۆن
قتهیوكهدهكه بهێبدهیشتوویگهێپیناغۆناو بكهگوێیت لهتهتیباوانت كداێكاتنها
ئههیخودایكانرمانهفهیوانهچهێوانپئهیرمانانهفهوئهستتكردههكه یرمنهبهكاتهو
5:29كردار10:37اتتمهبهرمانهفهوئهیدژ
:19كانندهپه؟مبكهیچاوهڕستهیوێپكهیانهیژگارۆئاموهلوهمهدووربخهمۆمنخایئا-ج
21ـ20
بكهتۆخیكانركهتواناوئهیچاوهڕ.3

كردووهۆیتخودا وتیكردوویدروستكێكارۆبوهوونڕارویدیكهیتهیساكهبهدروست
وهكهێستبهمهبه
نۆمنچتێوهیخودادهوهونیخشبهیمنبهخوداانهیووحڕهیاریودیتواناسروشتكامه-أ

:12سۆنسۆڕك1مداۆخیژیانلهمبكهێجبهێجوئهیكهكوپالنهتاوهنمێكاربهبهمانهئه
4 دروستكه6ـ مرههیوهدروستكارهدووبارهوهوهۆیتیرخودا یاناتووههۆڤموو

كهوهئهڵگهلهیداوێپیشیسروشت بهتاوهیداوێپیڕۆحیاریدشدا یرهێگوكو
ێوهیخودادهكهیوهئهۆبارنیدیشانهینۆتیكانتواناوسنورهتیخودابژیكانستهبهمه
.تیبژنۆوچتیبنۆچ
خستنهرهگهتهانیكردنشهگهیمهانكهدهیچاوهڕمنكهیتهبابهوئهودامهكامۆب-ب
تهردهبه دهكهركهئهیواوكردنم ۆتیتهیساكه؟داتم ۆتیڕبیروباوهواتا و وشتتهڕنرخ
سهه و بارۆتیركئه13:10سۆنسۆڕك2فتارتهڕزوۆست كارو تژانهڕۆیواتا



دركورتستهبههم ههروهههانتیژیكانژهێو ئهمووها تێدتۆبخوداوهلهكهیشتانهو
 بچه20:24كردار تیدهدهانینجامئهتداژیانلهكهییاینڵدارویدیكێاردنبژڵههاروڕیند

بكاتهوهوانهچهێپبهنوهبدهانتیژیكانهیندتمهبهیوتایتهیساكهبهانیزهیوانهله رهیكار
كهركهئه تهاوكانت ئهنهاتا یناناتیبونۆیهبنهدهكهبكهچاوهڕبژاردنانهڵههاروڕیبو
كهدهزێهبهتیتهیساكه،ۆتیتهیساهك و دهكارهینجامدانئهیتارمهین وئه.ندهكانت
چاالكیندوهیپه كاركهیانهیو رێینهیرگهیوا تسهبهانیخراپو هیههۆتیتهیساكهوۆر
ندهپه6:14،7:1سۆنسۆڕك2تینێبهێپانییتاۆكیزووبهرۆزتێبده 1:10،15كان
1:1كانبورهزه
؟تێبههكمهیندتمهبهیكوچتاداتتاوهمندهیخوداهان-ت
كهیكوكانوهمووشتههه؟ێخشبهدهێپتیستیوێپستكردنبههه)خوداكێستبهچمهۆب

یكهنجامهئهكهكێشتۆبكهرخانمهتهتۆخیكاتی./.90بدهڵوههتداژیانلهنیننگیگر
شتهیگشتبههیتاههتاههۆبكهكێشتتهیبدهتۆخیكاتكهبدهڵوواتاههكههی./.10نهاته
بدهئهكاننگهیگر كاترهسهلهنجام پاشان و بكهتهشیتادا ئهۆبرخان واكهیشتانهو
.مهكهانینگیگر
.تیبكهچاوهڕروروبهدهوكانكارهۆهبدهڵو.هه4
17:24كردارتداژیانلهرتروبهدهوۆتینێشوژوروبهبههیواهڕرمانپادشاوفهداخو
وئهێیپبهوهتهكردونهۆككانمیاستهموورههوهنجامداوئهكمهیوهنهۆڵیكێموولمنههایئا-أ

كانڕاستییهكانهسیحییمهتێبده2ایمهحن25:2كانندهمپهكهدهیچاوهڕمنكهیتهبابه
فیشتوهوهونهبكهۆك لهرێباش ئهوهدیكهیكانڵخهببن نینیحیسمهكهیوانهكو
بئهبژاردڵههكتهیشهیپۆتكێكاتنموونهبه مئهوهوهبنووسیرۆجراوۆجیایمپانۆكۆوا
.وهبكهۆكوهخوارهیارانهیزان
ینێشو،كاركردنیكانرهێكاتژم،كردنشیگرتنوئێكربهیمادده،تكهكارهیشێوهاسیب-

.كردنكاریخۆدباروكارو
.كهكارهیانیش،یكانسوده،تكهكارهیموچه-
.ێكردهیاریدتێداینرخاندنوزڕێنۆچ-
.ننیبدهنۆچمكارهئهدیكهیكانڵخه-
كهیكبهتاوه,كخستووهڕێیكانووداوهڕوربهرورودهكردانهۆخیكهیوهێشبهنۆخوداچ-ب
بهبهورودهایئا؟ڕۆیباستهڕئا ئاههر بنهوه,باتدهتدااستهڕمان مئهیتریماكانكو
؟هیوهندنهێخو
كردار"؟مبخهكڕێروروبهدهومۆكوختاوهداوهمنهڵومنههواوئاگادارمكهمنتهایئا-ت
24:16"
انی؟ستاندنموهۆبنێدخوداوهلهایئاوهومهوبرهگهوتهسپۆكیووڕووبهڕرمنگهئه-پ
سالۆنیكی1؛10ـ16:6كردار"؟داڕبیروباوهرسهبنبهڵكوزاتاوهنێدوهتانهیشهیاللهایئا
شهیمههماڵبهكاننهیمووبنچههیچاوكردنڕهیدواوهتهێبدهوونڕخودایستبهمه"2:18
ربهلهبكهژێنوتبهیتابهتانیشهیكاناستهڕوئاكاناوهیشستهبهمهتێدابشتۆهرویبله
تبهیتایوتنشكهێپیشهێكهیوانهلهكانمههڵنگوچهتهیدروستبوونیشهێكیوهئه
.تێبیڕۆحینگجهیكهیشهێكانیێبۆتیكانهیندمه
ستبكهههرویبیچاوهڕ.5

بهتاوهیكردوێپیرمانفهخودا ناختهشتۆهوریبیتواوهتهكو ێبوشتۆخوهو
"2:5یپیفل,2:16سۆنسۆڕك12:30،1رقۆسمه"
ئارهههیكانرهنهڵپا-أ نیچمیتهیساكهیزووستو كانبورهزه،28:9ژانڕۆڵیواهه1؟

دانڵوههرستانهپهۆخیكێئاواتیكردنیازڕكووهچاوكردنڕهنهێشتبندێكهه6ـ37:4
یتحههڕنابهدنستكرهه،ناوبانگانیزێه،سامانیزووئاره،كڵخهیندزامههڕیوهبردنهۆب

ڕپیكێكارینجامدانكوئهوهیتریشتندێكهههاروهههیرروهپهتناداندێكههیربارهده



مئهكه.رچاوبهنهێبهانیڕبیروباوهیشخستنێپۆبدیكهیسانكهیدانیتارمهیمورههبه
ئارههه وهخراپهیكهیرچاوهسهلهكههیههدیكهیكێندههوهنێدخوداوهلهزووانهستو
.كانباشهشتهینجامدانئهۆبوهتهڕێیبپابدهڵوههوهرئهبهجالهنێد
ئه-ب ئارهههرونهڵپاو یارڕیبهۆیبهتێكردهێتانیكاركهنیچكڵخهیزووانهستو

؟كانتهڵرومندارهاوسهسهبهتێبدهیرگهیكارۆتیتهبابهوئهنۆچ4ـ2:3یپیفلوهمنه
منداهاوسهخوداوهنهیالله كانتدابژاردنهڵههاروڕیبیربهۆزلهنگنیگررۆزكانتهڵرو
9:5سۆنسۆڕك6،1ـ19:5اتتمه،24:5كانتهو،5ـ3:2،4وسساۆمیت1
ههیوهئهیدوا-ت بنچمن ئهیكاننهیموو باسهو ئاچاوهڕم بهایكرد بمردهمن وام
كهیكناوهیسازانوهكهیبهیوهكردنهیتاقله بدهمیرابهڕخودا ههانی؟ۆیكات ڵیومن
.32:17ئیشایا؟مبدهیداچوونونائارامكیوبهیاووناتهیوهكردنهیتاق
:وگونجانهیئاشتوهئكهبكهوهئهیچاوهڕ
یارڕیبیوهئهیدواترسهستكردنبهههانیكانتكارهیربارهدهیاستڕۆبكهێستههنهاته
تتداۆخ
یرنامهبهبههیمنانهێهوۆرخسهلهیكێبونۆخبهڕباوهگونجانهوهكههیوبهیئاشتوئهانی-

.زۆستوسههیوهرزبونهبهیاڕرهسه،خودایرابهڕخوداوبه
ڕبیروباوهكاتوینچاوكردهڕ.6

ههتاوهداوهۆتبهیكاتخودا بدهئهكێشتمووكو دا(مكارۆك)لهستتهیوێپتۆكهتینجام
دنوسراوه قڵی" و كات پكڕێیناغۆدانا ئهبهلهتێزاندهكێو مهههلهوهر وهلسهموو

"هیههكێوپكڕێیكێناغۆكاتوقكداێتبابه
؟وهشهێپبچمهییراێخبهرۆكوزنتاوهكهدهێلمیرۆكانمززووهئارهزوۆستوسههایئا-أ

19:2كانندهپه
ئاواتوهیشت ،خودڕۆڵینتۆكیستداندهله،تێبنهزۆریپكهكهیشۆرپه،رستانهپهۆخیكو

لدهانیمووههمانهئه،ینائارام،هۆڵت،ییهڕتویشاناز وات تاوهبكهێتوانن ههن هڵكو
.تیدهدروستنهیكێارڕیوبتیبكه
ههئارهایئا-ب دهستهزوو 5:15سۆسفهئه؟دواخستنمۆیهبنهكانم یرنهڵپا16ـ
ختهوڕبیروباوهیوهمبونهكه،یترسپهۆخ دهبهۆنها دانان تۆكهیوهئهۆیهبنهشت

شبه،تیستبدهدهباشلهیكێلهه دواخستنێپشتگوڵیوهههیوهێم و یخستن
.دههكانمشته
لهایئا-ت پتهوههیڕۆحیووڕمن ینگانهیگرشتهوهلشتنیگهێتۆب؟شتوومیگهێواو
كوكردنتاوهشهوگهوتنشكهێپۆبستهیوێپاترمیزیكاتانی؟هیههوهمنهبهانیندوهیپههك
.نگیوگراستڕیكێاردانڕیبۆبمبواوئامادهته
11:6كانهیبرانیع؟مبدهارڕیبوههڕبیروباوههۆیبهكههیمنداوالهیوهخودائهایئا-پ
.بكهزۆریپیڕۆحیهاندانیچاوهڕوهبكنوێژونزا.7

نزیکبینههدوهاستریڕێگاخودا لێی نزاهۆیبهوهتوانین و ،3:12سۆسفهئهوهنوێژ
.4:16كانهیبرانیع
یكاننهیمووبنچههیبارهلهیاریرزانسهلهنجامداوهئهمنوێژونزایتواوهتهمنبهایئا-أ

وانهئه 4یپی)فل؟هیم هه6: ههوهتهیبكهخوداۆبتڵدبدهڵو( داواكارو ۆبیكانتهییموو
بك،كانتزووهئاره،كانتستههه،ووڕتهیبخه بلهوهڕێبپاوهئاشكرا یچكهیوهئهۆخودا
تیبكه        . كووه.زهۆریپیڕۆحشمهئهۆتتهوهیخشبهۆیوخاستهڕیڕێگاخودا
نووهانیكێركهیژگارۆئام تاوهكێرنهێكو بتیرابهڕكو كارهههۆبكات وكانچاكهموو

:14اننیۆحه).بكاترێفكتێمووشتكوههتاوهوهگوناهدوورتبخاتهكولهتاوه،كانڕاستییه
(14ـ26،16:8،13
یڕۆح؟وهاتهخدوورمدهانیتبهیتایكێرسۆكوهرداتبهمنهاندهزۆریپیڕۆحایئا-ب
:6سۆسفهكاتئهدهرتێفلینجیئكهوهتهیستوهنهوهئهیكودژتاوهتڵێدهێپتیچزۆریپ



ـ8:19ئیشایاحیسمهینگودهتانیشهیڕۆحینگدهوانێنلهتیبكهیاوازیجتێبده!17
.4:1اننیۆحه10:17،1ماڕۆ20
خواستیخودایوهنهیزۆدیرهێگوبهتیتهیاریرپرسبه-ت

رتێداتمنفدهنڵێبهوئهبكاتكانسیحییهمهیرابهڕ كاتكهزوودهئارهوههیاینڵدبهخودا
موكهدهتیژگارۆئام،ڕۆیبدایایپكهوهزمهۆبدهیڕێگاوئهكوتاوهمدهدهێپتیاریموزانكهده

یوهنهیزۆدۆرپرسنببهوههیاینڵدبهكانسیحییهمهماڵبه32:8كانرهوبومزهكهدهرتیسه
كهیوهئه ئهدهندزامههڕخودا شبه5:10سۆسفهكات یتهینلهستهیوێپهیوهێم
.5:17سۆسفهئهتیبگهێتواهڕرمانفه
ئه.1 یندامهزهڕرێژبنهدهكاتوهدهێلانیزحهحیسمهكه،رهێبژڵههشتانهو ماڕۆخودا
7ـ2:3یپیفل،52ـ2:46قاۆل،14ـ14:10قاۆلیكاننموونهڵگهلهوهنهێبخو12:1
؟ندهزامههڕێیخودالوهیواحیسمهیكوهوهێكرااڕیبرهۆجكامه:كردنۆگفتوگوهونهیزۆد

:رنجسه
دووسولهستهیوێپیبدهیتهیسكهینكامافهیدروستكردنیڵوههیوهئهجیاتیله-أ

4ـ2:3یپیفلڕێیبگهدیكهیسانكهیقازانج
ههركهسهیكهیشهیپیوهنهیزۆدجیاتیله-ب بهئهبدهڵووتوو و یتهیاریرپرسرك
5ـ3:4ساوسۆمیت1تیبگهێتتكهزانهێخ
یندسهپهیوهانهڕگهجیاتیله-ت شتێژارانبانگهههبدهڵوههنییئاۆبیدنزامههڕو

14ـ14:12قاۆلتیكانبدهوساوهندامانوچهمئهكهیتارمهیوتیبكه
خودایكانرنامهبهیتبهیوتایگشتیركارێردووفرههسهتهستاوهوهرانهیژیاردانڕی.ب2

كانكراوهغهدهقهیچاوهڕ،نبكهكانهیتهبیتارمانهفهیچاوهڕكانسیحییهمهتێبدهتارهسه
كراوغهدهرمانوقهفهكێكاتهیههوهوانهئهیوباسبهانیندوهیپهنكهبكهكانهیركارێفووانه
ئهنهیتبهیتایوانه بوو پاشان رنێبژڵههكانهیگشتهیاریزان7ستهیوێپكانسیحییهمهوا
.ییداخویرابهڕیرهێگوبه
وهبكهۆكیاریزان
تایگشتهیاریزانلهشتنیگهێتینجامئهكهبكهمارۆتانهیاریزانوهئ ستدهبهكانهیتبهیو
بكهزڕیداستونهێوسستتلهههرویبئینجیلدالهناونێه

رسهچارهیكانانهیكانوزخراپهكارهۆهیكاندهووسوكانهیڤیتزهۆپكارهۆه
---
---
---

:بكهڕێچاوه
،وهتهیبكهۆكاتریزیاریوزانتیبكهڕێهچاوستهیوێواونادروستبوونپناتهكانگهڵبهرگهئه

تینجامبدهئهنوێژونزا
:دانابه

كوژنربوووهرامبهبهیزگههڕڵگهلهبوووهوهزهۆستوسههبهیندوهیپهكهتهبابهرگهئه
تدی....ه.انداكهینهییئامهیاسڕمهلهشداریبهویشۆخنهلهوهوشوكردنوچاكبونهنانێه
هڕببیردهوهبگێتباشیبهلینجیئ

بهییسادهبه تكهستهبهمهلینجیئپشت بهدهێكارت لهیاستڕبهبدهڵوههماڵكات
(2:15ساوسۆمیت2)تیبكههڤاڕیكهكهڕۆوناوهتیبگهێتئینجیل

:كرداربهبهوهبدارڕیب
شیئڕبیروباوهبهوهگونجاوبدیكێارڕیكردباستهڕئاكهیۆبیئاماژهیوونڕبهكهگهڵبهرگهئه
بكه
:كردنڕباوه



رسهلهدایكیتارلهبهگومانمهچوونپاشانبهیخراپوهربهكانتههڵجارحاندێكههرگهئه
.دایووناكڕلههوتووۆیتخودابهكهیوهئه
خواستیخودایكردنستهرجهبهۆبكانتههڵحاینانێهید.به3

:گفتوگۆبكهووهبدۆزه
؟ستنیوێپخواستیخودایوهنهیزۆدۆبكهنیچخانهۆبارودوهئ
15:5اننیۆحهخوداڵگهلهوهتهینێبمدایسكهیكهیندوهیپهلهبدهڵوهه-
لهكهتیبزانیكانتههیونتیوبكهخودایكانرمانهفهنێشوكهبدهوهئهڵیوههشهیمهه-

.49ـ6:46قاۆل،4:9یپیفلكراوهیباسئینجیلدا
8:28ماڕۆیكانارهیدشتهیچكوملكهروهههخوداببهیكانشاراوهشتهیچملكه-
4:8یپیفل12:2ماڕۆشتۆهرویبیوهكردنهێنوهۆیبهاندابهۆڕگلهشهیمهه-
یكارخراپهینجامدانئهۆبتێشێبكاتڕتانیشهكهتیبدهتۆخبهڕێگاتێنابكهیالله
ێگوبدهڵوههتینێهكارنهبهسیپیوزمانتیكهخراپنهیقسهكهئاگاداربه:نموونهبه
یرگبهوجلكهئاگاداربهوهرهنهۆێخخراپمهیارۆڤگوهژنامڕۆیگرخراپنهیوشتكیوزیمله
لهدهویفر نهبهر بگرهبهتۆختیكهر لهبهلهدوور بوون .كانداهیگوماناوهیچاالكشدار
لهردهبهشتۆهرویبستهیوێپوهدیكهیكیالهله بدهڵوههوهتێدابوهبونهێنووام
لهستتێوڵهه یكانسیحییهمهیتهڕێیهاو،خودابهیڕۆحیچملكه،تیبخهكهیناختدا

.بكهدیكه
یخواستیخودایربارهكورتوپوختدهیكهیوهونكردونهڕ-پ
اردانڕیوبییخودایربهڕێیكاننهیبنچیكهیكورته:ربكهێف
1 دتبهیتایكهیركارێفانیكێكردنغهدهقه،كێرمانفهكێكات. ههكراویاریو ئینجیلدالهبوو
تیبدهینجاموئهتیبیچملكهستهیوێپ
2 فهگهئه. نهكراویاریدیكهیركارێفانیكێكردنغهدهقه،كێرمانر ستهیوێپئینجیلدالهبوو
یكهیوهێشبهتێبدهانیهیههئینجیلدالهكهیگشتیاریرزانسهلهتیبدهرانهیژیكێارڕیب
.ئینجیلدالهكهێشتانیكێسكهیربارهدهكهتیوكانبكهباشهنموونهیدواختانهبهۆخ
ربهشلهمهئهتیبكهییخودایهانیوجخودابهڕباوهستهیوێبووپههدیكهیكێرشتهه.3
.ینێزانراونهنهیندانشتچهبهتیدراوورهدهۆتیوهئه














خودا


1:11سۆسفه/ئهخواستیخودا


نهینێنهخواستی و / 11ـ55:8ئیشایازانراو                 ئاشكراخواستی وونڕو
(لینجی)ئ




رنهدهوهشاراویتهین پهحیسمهیكاننموونهخراو/ فهرانامبهیو ف/ و ویركارێرمان

ویكراوغهدهوقهرمانوفهیركارێ/فیغهدهقه
رانهیژیارڕیب:كراونهیاریدو/حیسمهكهرهێبژڵههوشتانهخودا/ئهیواووتهاستڕماڵبه
وهبكیوهیڕپهكراویاریدی/بده
لهیگشتیاریزانینهیربنچسهله/ندهسهپهانیكاتالدهێلانیز/خوداحه8:28ماڕۆ

مانههئۆبوهبكهینێ/شوئینجیلدا




دابهوهبونهێنولهشهیمههوهبحیسمهڵگهواملهردهبه


من
كخوله8نزاوژكردنێ.نو5

خودایژگارۆئاموهرنامبهیماڵوهلهنوێژونزا
یرێفكهیوهرئهسهخودالهنلهبكهیسوپاسگوزاریداواوهونهڕێگروپدابپاڵگهلهبدهڵوهه
.نخودابكهۆبژێنووهوشهبهێسانیدووبهبكهكهگروپهانیداڕۆمئههنلوبو
كخوله2وههڵماۆبیكار.ئاماده6
داهاتوویوانهۆب
ئامادهئه:گروپیوهڕشێپ) بكهگروپهیندامانئهبهبدههیكارم انینینوسبهوههڵماۆت
(یپۆكیوهێشبه
.نبدهیقوتابیدروستكردنڵیوههكهرهێبسپێپانیوهئه:اسپاردهڕ.1

بكهیباسوهباسبكهخواستیخوداینیزانیربارهدهكانهیژگارۆئاموه،ربكهێف،بكهقسه
تیربكهبهلهیگشتیاریزان7بدهڵوهاههروهههدیكهیكانڵگروپوخهیندامانئهڵگهله

بهبارهسه ئهیووڕبهووڕبدهڵوههخواستیخوداینیزانت چتهوهشێكو مانههڵهنگو
.وهتهۆخیاردانڕیبیڕێگالهتڕێنهێدكهوهتهیب
مووهه()یشبهیوهینۆبتیرخانبكهكاتتهبدهڵوهه:خوداۆرخانكردنب.كاتته2
.تێبكێژڕۆ
وهوتهینێبخووههڵماداهاتوولهیوانهانیداهاتوویشهببدهڵوهه:لینجیئیوهندنهێ.خو3

داجیهانلهئازارچێژتنتبابه25ـ2:11سۆترپه1تیبكهیئاماده
دروستبكهینیبێرنجوتسهنهێكاربهبهلینجیئیوهندنهێخویكاننگاوهههنجێپبدهڵوهه
یخوداچنهیببوههیفتهمههئهوهتهڕێیبپاكراویاریدیكێشتانیكێسكهۆببدهڵوهه:نزا.4
5:3كانرهوبوزهتڵێده
5 نوكهرهفتهده. دروستكردنسهلهكه:وهبكهێت لهسه:یتبابهكه،هیقوتابیر رسهرنج
.داهیكارئامادهوهلهیداێتیركارێرفسهرنجلهرستنوسهپه



