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 Тифли хурде аз модараш пурсид: “Худо монанди чист?”, ва 
модар ™авоб дод: “Хуб, Худо… э-э…”. 
 
 Дар маркази зиндагии бо фаровоні, ки Исо Масец дар Юцанно 
10:10 онро ваъда додааст, доштани тасаввуроти равшан дар бораи 
шахсияти Худо мебошад. Валекин цангоме ки шумо дар бораи  
табиати Худо фикр мекунед, чист ки ба ёдатон меояд? Бисёр ваќт як 
омезишеро дар хаёлатон барпо медоред, ки иборат аз тамоми 
суратцои динист, ки ба чашми худ дидаед, дар илова ба шахси 
олитарине, ки цамроцаш вохјрда будед як™о бо ќацрамони 
фавќулоддаи давраш партавкашида шуда, ки рост аз суратцои 
матндори зјроварон поён шуда бошад. Мо цавас дорем, ки Худоро ба 
нуќтацои назари фавќулинсоні, ё цатто инсоні поён фуроварда 
расонем. Ин царгиз таа™™убовар нест, зеро ки мо бо он чи рјци 
инсоні  матавонад ќабул кунад, мацдудем, ва Худо даќиќан як чизе ё 
як касе нест. Худо ягона, берун аз цар навъ дониш аст. Ташреци 
пуррае барои Худо ву™уд надорад, зеро ки Ј дар пуррагии Худ 
даркнашуданист. 
 
 Оё шумо сарфацм меравед ба ин ки мо Худоро фацмида 
наметавонистем, ба ™уз дар сурате, ки Ј Худаш ба мо Худро 
шиносонад? Худо баъзе аз сифоту хислатцои шахсии Худро ошкор 
кардааст. Хеле ваќт бар ин сифот цамчун бар “хислатцои Худо” 
ишорат дода шудааст. Хислат чунон чизест, ки воќеан ба Худо дахл 
дорад. Бар саволи зерини мо “Ту чі хел цасті?” Худо феълу табиати 
Худро (хислатцои Худ) ба воситаи офариниш, Навиштацои Муќаддас 
ва Писараш Исо Масец ошкор месозад. 
 
 Худо мехоцад, ки мо Јро шиносем, зеро Ј моро барои он 
офаридааст, ки бо Худаш муносибатцои шахсі ва зич дошта бошем. 
Иштирокчиёни муносибатцоро лозим аст, ки дар бораи цамдигар 
баъзе маълумот дошта бошанд. Ба дара™аи зичтар шудани ин 
маълумоти ду™ониба муносибатцо мушаххас мегарданд. Худо то 
майдатарин ™узъцо зиндагии шуморо медонад. Ј цатто аз чизцое, ки 
шумо онцоро намедонед, огоц аст (Таронаи 138-и Забурро мутолиа 
намоед). Аммо худи шумо дар бораи Ј чі медонед? Худо мехоцад, ки 
шумо доим Јро бештар шиносед. Ј чунин интихоб кард, ки Худашро 
ба мо шиносонад, то ин ки Јро шинохта тавонем, ва ба цамин сурат 



аз муносибатцои ™овидоние, ки зиндагиямонро таѓйир медицанд, 
бацраманд шавем.  
 
 Бо маќсади расидан ба шинохти Ј ва бо Ј дар муносибатцои 
доим зиндатар зиндагі кардан табиати Худоро ёд гирифта, мо бояд 
баъзе чизцоро ба хотир дошта бошем. Бацс кардан дар бораи 
хислатцои Худо бо он хавфнок аст, ки мо ба хатари шахсияти 
беохири Худоро мисли як рјйхати оддии сифатцо цисоб гирифтан 
мемонем! 
 
 Ваќте ки мо муносибати бисёр наздик, масалан, бо шавцари худ 
дорем, мо одатан феъли јро бо ќисматцо мушоцида намекунем… Аз 
як тараф муцаббаташ, аз тарафи дигар тоќаташ, ин ™о мецрубониаш… 
Мо јро дар пуррагияш, цамчун як шахс ва на мисли андак 
мецрубонии омехта бо андак тоќат мебинем. Мо муносибатцоеро бо 
худи шахсият аз сар мегузаронем, вале на бо рјйхати сифатцое, ки ин 
шахсиятро акс медицанд.  
 
 Бо ву™уди ин, баъзан аз мо савол мекунанд “Шавцари ту чі тавр 
аст?” Дар ин сурат мо ба фацмондани феълаш бо порчацо 
мепардозем: “Ј ботоќат, мецрубон, ором, бовафо… аст”. Шавцари мо 
ин ќадар беш аз ин рјйхати сифатцост, вале инцо барои шинохтани ј 
ба мо нишона медицанд. 
 
 Ба цамин сурат, ваќте ки цар дарс бар як цаќиќати таъиншуда дар 
бораи Худо истодагарі мекунад, ба ёд дошта бошед, ки Ј ба порацо 
таќсим шудан наметавонад. Худо якто, ягона ва оли™аноб аст. Мо ба 
муносибатцои зич ва дарбаргиранда бо Шоци шоцон даъват шудаем. 



 
I. Оё мо ба шинохтани Худо зарурат дорем? 

 
Навиштацои Муќаддас таъсири а™иби дониши Худоро, ки бар 

зиндагии мо цамчун зан дошта метавонад, нишон медицад. Дар оёти 
зерин чанде аз сифатцоеро пайдо кунед, ки дар зиндагии шумо 
цамчун зан, ба дара™ае ки Худоро бештар шиносед, бештар намоён 
хоцанд гашт: 

 
1. а. Мувофиќи Дониёл 11:32, барои касе ки Худоро 
мешиносад, чі рјй хоцад дод? (Цангоми хондан бо ™ойгир 
кардани номи худ дар оят онро  ба худ нисбат дицед.) 

 
 
 

 
 б. Дониёл 3:8-30 цаќиќатеро барои кашфи шумо  тасвир 
менамояд. Дар амал ба кор бурдани дониши Худо чиро барои ин 
се мард дастрас кард? 

 
 
 

 
в. Дар кадом соцаи зиндагии худ шумо эцтиё™ доред, ки 

мустахкам монед?  Мувофиќи Дониёл 11:32 ин эцтиё™и шумо  чі 
тавр ќонеъ шудан метавонад? 
 

 
 

 
2. а. Чунон ки Айюб 22:21, Ишаъё 26:3 ва Эфсјсиён 2:14 онро 
нишон медицад, инъикоси дигареро бо дарёфти дониши Худо дар 
зиндагии худ шарц дицед. 
 

 
 

 



б. Дар кадом шароит шуморо осоиш намерасад? Мувофиќи 
оёти зикршуда оё имкон дорад, ки шумо осоиш ёбед? Чі тавр ин 
мумкин аст? 
 

 
 

 
3. а.  Масалцо 9:10 баён мекунад, ки мо сабаби дигаре низ 
барои шинохтани Худо дорем. Ин оят чиро фош мекунад? 

 
 
 

 
б. Чі хел шумо эцтиё™еро ки ба ин сифат дар зиндагии худ 

доред, цис менамоед? 
 

 
 

 
4. а. Зане ки Худоро мешиносад  (Юцанно. 8:32),   метавонад 
                  шавад. 

 
б. Павлуси цавворі бо баёноти зерин таъсирро дар 

зиндагияш барои намуна тасвир кард: Румиён 7:19, 24-25 
 

 
 

 
 в. Дар кадом соцацои зиндагии худ шумо мехоцед, ки 
шацодоти дониши Худо худро намоиш дицанд? 
 

 
 

 
 



II. Дидгоци Худоі 
 
5. Барои чі Худо чунин интихоб кард, ки Худро барои шумо 
кушояд? (Ба матни муќаддима муро™иат намоед.) 
 

 
 

 
6. Аксари ваќт мардум Худоро чі тавр ба худ тасвир мекунанд? 
(Забур 49:21) 
 

 
 

 
7. Ба фикратон чаро мардум дар бораи Худо аќидае ба монанди 
аќидаи цамин мард доранд? 

 
 
 

 
8. Дар якчанд тарц аќидаи худро, ки нисбати Худо доред, цоло 
собит намоед. (Рост бигјед, зеро дертар ин ба шумо хизмат хоцад 
кард.) 
 

 
 

 
 
III. Дидгоци неки Худоі 

 
9. Дар ку™о ™авобцои дурустеро дар бораи табиати Худо ёфтан 
мумкин аст? 
 

а. Забур 18:2: ________________________________________ 
б. Юцанно 5:39: ______________________________________ 
в. Юцанно 14:9; 2Ќјринтиён 4:6; Ќјлассиён 1:15: _________ 

 
 



   
IV. Сифатцои Худо 

 
10. Сифати Худо яъне чист? (Ба матни муќаддима муро™иат 
намоед.) 
 

 
 
 

11. Барои чі Худо як рјйхати ботартиби сифатцо нест? 
 

 
 
 

12. Дар цар яке аз порчацои овардашуда чі чизцоро дар бораи 
Худо кашф менамоед? 

  а. Такрори шариат 7:9; Навцацои Ирмиё 3:22-23: 
   

 
   б. 1Ваќоеънома 29:11-12: 
 
 

  в. Забур 61:13: 
 

 
   г. Забур 89:2; Такрори шариат 33:27: 

   
 
   д. Забур 135:1: 

  
 

  е. Забур 138:2-4; Юцанно 21:17: 
 

 
  ж. Забур 138:7: 
 

 
   



з. Дониёл 14:34; 2Ваќоеънома 20:6: 
   

 
  и. Малокі 4:34; Ибриён 13:8 : 
 

 
  к. Юцанно 3:16; 1Юцанно 4:16: 
   

 
13. †авобцои саволи 3-ро аз нав дида бароед. Ба фикратон, оё 
шумо ба чунин як Худое умед баста метавонистед? Барои чі? 
   

 
 
 
 
 
 

V.  Амалі сохтани чизцое, ки шумо ёд гирифтаед 
 
14. а.  Дар бораи масъалаи муциме, ки шумо ба он дучоред, фикр 
кунед. Онро ном баред. 
  

 
б. Акнун дубора дар саволи 12 цаќиќатцоеро, ки шумо дар 

бораи Худо дарёфт намудаед, ™усту™ј кунед. 
Худо____________________________________________________ 
Худо____________________________________________________ 
 

в. Шароит ё мушкилии худро ба воситаи хислатцои Худо аз 
назар гузаронед. Чі хел шумо ин цаќиќaтцоро дар бораи табиати 
Худо ба цолати худ вобаста карда метавонистед? 
   

 
 

 
 
 
 



г. Равияи рјции шумо нисбати шароиту цолатон дигаргун 
шуд? Ба чі тавр? 
   

 
 

д. Дар дидани шодицо, ѓамцо ва зудран™ицои царрјза ба 
воситаи феъли Худо машќ намоед. Масалан, дјстон ногацон ба 
хјроки пешин цозир мешаванд, шумо тайёр нестед ва рјзи шумо 
пуркор аст. 

Аввалин имкон:  Шумо воцима мекунед. 
Дуввумин имкон: Шумо шароитцоро ба воситаи феъли Худо 

мушоцида мекунед:  
1) Худо бар омадани ин дјстон назорат мекунад, ва 

бигузошт, ки инцо биёянд.  
2) Худо некјст, пас Ј пешбині намудааст, ки аз ин цодиса 

чизи хубе рјй хоцад дод. 
3) Худо тавони цамаро дорад, пас Ј метавонад ќудрати 

кардани цар кори лозимро ба шумо супорад. 
 

… Ва ба воситае ки шумо Худоро мешиносед, дар дигар цодисот ба 
цамин тавр амал кунед. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Xудо  
муцаббат аст 

 

 
«Худо муцаббати Худро нисбат ба мо бо цамин 

исбот мекунад,  
ки цангоме ки цанјз гуноцкор будем,  

Масец барои мо мурд» 
 

Румиён 5:8 
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 Бар шумо чі таъсире хоцад гузошт, агар дјстдоштаи касе 
мебудед, ки муцаббаташ аз таъсири корцое, ки шумо барояш кардаед 
ё цоло мекунед ё баъд хоцед кард, намебуд, ва муцаббаташ царгиз на 
кам мешуд ва на таѓйир меёфт? Шумо инро фацмида метавонистед! 
Чунки муцаббати Худо ба шумо дар асари це™ яке аз корцое, ки шумо 
карда метавонистед, ба ву™уд наомадааст (Так. ш. 7:6-8; 2Тим. 1:9). 
Муцаббати Ј бешарт аст. Худо чунин интихоб кард, ки шуморо дјст 
дошта бошад, ва баъд аз ин лацза муцаббату хушбахтии Ј бар шумо 
баробар шудааст, то яке шавед (Заб. 103:31). Шумо мояи ишќи Ј, 
“гавцараки чашми Ј” (Заб. 16:8) шудаед. Муцаббат дар холигі ву™уд 
надорад. Он бояд маълум шавад. Инчунин Худо хост, ки ба воситаи 
муносибати шахсі, ки аз файзи марг ва эцёи Исо Масец имконпазир 
шуд, Худашро маълум кунад. 
 
 Муцаббати Худо барои шумо царгиз таѓйир нахоцад ёфт. Ј 
шуморо имрјз низ чунон дјст медорад, ки дар ваќте ки Писарашро 
барои шумо дода буд (Ѓал. 2:20; Тит. 2:13-14), ва Ј бо муцаббат 
нисбат ба шумо “доданаш”-ро давом медицад (Рум. 8:32). Муцаббати 
Худо царгиз суст намешавад ва таѓйир намеёбад, зеро “дар Ј, 
таѓйироте ва це™ дигаргуние мав™уд нест” (Яъќ. 1:17). Муцаббати Ј 
шахсан барои шумо абадист; инчунин Ј шуморо бо муцаббати азалі, 
пеш аз ин ки шумо наќш баста будед, дјст дошт” (Ирм. 31:3).  
 

Гарчанде ки муцаббати Худо дорои циссиёти чуќур аст, он  
цамеша муќаддас ва пок буда, царгиз бар эцсосот асос намеёбад. 
Ваќте ки мо ниёз дорем, ки ба роци дуруст гузошта шавем, он аз ™азо 
додани мо тарсе надорад (Ибр. 12:6). 

 
Цангоме ки шумо охир дар пешрафти худ бо “шинохтан ва 

бовар кардан ба муцаббате ки Худо нисбат ба шумо дорад”, тамом 
мекунед, шумо бо таври  озод дар Масец умр ба сар мебаред. 

 
Масалан, бо имон ™авоб додан ба муцаббате ки Худо онро рји 

салиб нишон додааст, ва Писари Јро цамчун На™отдицанда ќабул 
кардан аз гуноц, ки ба банди Худ шуморо даровардааст, озодатон 
мекунад (Вац. 1:5). Ваќте ки шумо бахшоиши Писарашро ќабул 
кардед, шумо на фаќат аз гуноццои гузашта, цозира ва ояндаи худ 
озод шудаед, балки низ аз ќудрати гуноц дар зиндагии имрјзаи худ. 



Васвасаи зуд аз худ баромадан, бетоќат шудан, ба хашм омадан, ва 
нармдилі нисбати худамон дигар бар мо ќудрат нахоцад дошт (Рум. 6). 

 
Нати™аи дигари озодибахши муцаббат дар зингагии шумо ба 

тарс алоќа дорад. Оё шумо аллакай аз Худо, ё он чи Ј метавонад дар 
зиндагии шумо ба амал оварад, тарсон шуда будед? Навиштацо бо 
салиби Исо Масец, исботи оли™аноби муцаббати Худо ба шумо, ба 
ташвишцои шумо ™авоб медицанд. “Он Худое ки Писари Худро дареѓ 
надоштааст, балки Јро барои цамаи мо таслим кардааст, чі гуна бо 
як™оягии Ј цама чизро ба мо намебахшад?” (Рум. 8:32). Тарс замоне 
дубора пайдо мешавад, ки мо цис мекунем, ки метавонем азоб кашида 
захмбардор шавем. Барои як лацза касеро, ки шуморо дјст медорад, 
ба хаёлатон биёред. Тасаввур кунед, ки ин шахс тамоман метавонад 
чі будани хубро барои шумо донад, ва тамоман ќодир аст, ки чизи 
бецтаринро бигузорад, то бо шумо рјй дицад. Оё шумо аз ј тарсон 
мешавед? Оё шумо аз он чи ин шахс барои шумо пешбині мекунад, 
хоцед тарсид? Табиати муцаббати Худо Јро водор месозад, ки доимо 
барои шумо фаќат бецтаринро хоцад. Цаќиќати ин ки Ј цамаро 
назорат мекунад, барояш имкон медицад, ки ин хоцишашро ба ™о 
оварад. Пас чизи таа™™убоваре нест дар он ки шумо ба тасдиќи зерин 
бовар кунед: “Муцаббати комил царосро бадар меронад” (1Юц. 4:18). 

 
Фацмед, Худое ки шуморо дјст медорад аз цурмататон 

метавонад эцтиё™оти табиии шуморо бароварда созад. Дар бораи он 
чи шумо дар робита бо арзиши худ цис мекардед, ваќте кашф 
мекардед, шумо мацбуб ва азиз цастед, тавре ки гјё дјсти бецтарини 
подшоц ё раиси давлат буда бошед, фикр кунед. 

 
Аммо, цанјз бецтар, шумо мацбуби Подшоци подшоцон, 

Худованд, ва Офаридгори тамоми чизцо цастед, Касе шуморо дјст 
медорад, ки Навиштацо дар борааш мегјянд:  

 
“Худовандо! Кибриё ва зјрманді ва шукјц ва нусрат ва шавкат аз 
они Туст, зеро цар он чи дар осмон ва замин аст, аз они Туст. 

Худовандо! Салтанат аз они Туст, 
 ва Ту бар сари цама мутаол цасті” 

(1Ваќ. 29:11) 
 



Ј шуморо дјст медорад! Шумо цамчун шахсият арзиши бузург 
доред, зеро ки акнун Худо шуморо дјст медорад. Дар цаќиќат, Ј 
шуморо тавре дјст медорад, ки Писари азизи Худро додааст, то ки бо 
шумо муносибатцои шахсі барќарор кунад. Чаро шумо аз ин ки 
мардум дар бораи шумо чі фикр хоцанд кард, ѓам мехјред, охир 
Худо бо шумост. Ј шуморо дјст медорад ва “Агар Худо тарафгири 
мо бошад, зидди мо кист?” (Рум. 8:31). 

 
Муцаббати Худо метавонад зиндагии шуморо комилан ба таври 

ношунидані таѓйир дицад. Ваќте ки шумо ба Исо Масец бовар 
мекунед, Рјци Худо рост меояд, то дар шумо зиндагі кунад (Рум. 8:9; 
Юц. 14:17), то ки шумо зиндагии наверо, ки барояш офарида шуда 
будед, ба сар баред. (1Ќјр. 16:14). 

 
“Муцаббати Худо дар дилцои мо ба воситаи Рјцулќудс, ки ба мо 

ато шуд, ™орі шудааст” (Рум. 5:5). Пас, шумо муцаббати Худоро дар 
худ доред, ки бароятон ќудрат медицад, то “ якдигарро дјст дорем” 
(1Юц. 4:11), аз сидќи дил шавцару фарзандонатонро дјст дошта 
бошед (Тит. 2:4), низ дјстону душманони худро, ва то ба дара™аи 
шоді ба воситаи муцаббат ба Он ки шуморо аввал шуда дјст 
доштааст ™авоб дицед! 

 
 

I. Муцаббати Худо 
 

1. Шарц дицед, ки чі тавр дар оёти зерин муцаббати Худо 
тасвир шудааст, сипас ин баёноти гуногунро ба тарзи худатон 
нависед. (Шумо метавонед аз фарцанг истифода баред.) Масалан: 
Муцаббати Худо барои ман пайваста аст (ќоим, таѓйирнаёбанда, 
побар™о). 

 

  а.  Забур 105:1 
 
 
 
  б.  Ирмиё 31:3 
 
 
   



  в.  Румиён 5:8 
 
 
 
  г.  Румиён 8:35 
 
 
 
  д.  1Ќјринтиён 13:4-7 
 
 
 

 е.  Эфсјсиён 3:19 
 
 
 

2. а.  Тарзцои гуногуни ™исмониеро, ки ба воситаи инцо Худо 
муцаббаташро ошкор месозад, шарц дицед, ва инцоро цамчун 
методцое бинед, ки имрјз Худо ба воситаашон муцаббаташро ба 
шумо нишон доданист (Заб. 144:15-16; Мат. 5:45; Аъм. 14:17). 

 
 
 
 

б. Чі тавр шумо нисбати оилаи худ ва дигарон ™исман 
муцаббат зоцир мекунед? 

 
 
 

 
3. Муцаббат на танцо ™исман, балки бо циссиёт низ зоцир карда 
мешавад. Шарц дицед, ки чі тавр 1Ќјринтиён 13:4-7 
мефацмонад, ки муцаббати Худо нисбати шумо шахсі ва дорои 
эцсосот аст. 

 
 
 
 
 



II. Исботи комили муцаббати Худо 
 
4. Дар оёти зерин он чиро, ки муцаббати шахсии Худо Јро 
водор кард, то барои шумо ан™ом дицад, ва сабабцои муайянеро 
барои чунин зоцир кардани муцаббаташ маълум намоед: 

 
 а.  Юцанно 3:16 

 
 
 б.  1Юцанно 4:9-10 

 
  
 в.  Вацй 1:5 

 
  
5. а.  Мувофиќи Румиён 5:6-8, Эфсјсиён 2:8-9 ва 2Тимотиюс 
1:9, оё шумо ягон тавр ба ин намоиши муцаббати Худо расидаед 
ё сазовораш шудед? 

 
 

 б.  Оё шумо ба исботи комили Худо нисбати худатон ™авоб 
додаед? 

 
 
6.  а.  Ваќте ки шумо фарзанди Худо шудаед, акнун Ј шуморо 
то ба чі дара™ае дјст медорад (Юц. 17:23)? 

 
 
 б. Ин оятро бо гузоштани номи худ дар ™ои “онцо” бо 
суханони худ нависед. 

 
 

 
 в.  Ин барои шумо чі маъно дорад? 

 
 

 
 

 



III. Муцаббати бешарт 
 
7. а.  Исо-Масец масали писари гумшударо (Луќ. 15:11-32) 
барои тасвир кардани муцаббати Худо овард. Бубинед, ки оё се 
™ицати муцаббати Худоро дар ин масал ёфта метавонед? 

 
 
 
 

 б.  Оё, ба фикри шумо, падар дјст доштани писарашро давом 
дод, ваќте ки вай аз хона баромада рафт? Агар ба фикратон чунин 
аст, гјед, ки аз чі инро фацмидед? 

 
 

 
8. а.  Маънои калимаи “бешарт”-ро дар фарцанг ™јед, ва сипас 
фацмонед, ки ибораи “муцаббати бешарт” чі маъно дорад. 

 
 

 
 б. Дар равшании ин дарс, оё мегјед, ки муцаббати Худо 
нисбати фарзандонашон ба амалцояшон вобаста аст? 

 
 
9. а. Баъд аз дастгир шудани Исо Масец аз тарафи сарбозони 
румі, шогирдонаш Јро инкор карда партофта гурехтанд  
(Мат. 26:56; Луќ. 22:54-62). †авобаш чі буд (Юц. 13:1)? 

 
 

 
 б.  Ин барои шумо дар чі ибрат хоцад буд? 

 
 

 
10. Он чи шумо мекунед, он чи дигарон мекунанд, ё ягон воќеае 
оё метавонанд Худоро дар дјст доштани шумо монеъ шаванд? 
Румиён 8:35-39 ва Юцанно 13:1-ро нигоц кунед. 

 
 



IV. Муцаббати илоці ба имондор ва воситаи худи вай 
намоиш додашуда 
 
11. Мувофиќи оёти зерин тарзцои гуногунеро, ки Худо барои 
зоцир кардани муцаббат ба фарзандонаш истифода мебарад, шарц 
дицед: 
 а.  Забур 67:19 

 
  
 б.  Румиён 5:5 

 
 
 в.  Эфсјсиён 1:3 

 
  
 г.  Ќјлассиён 1:12-14 

 
 
 д.  Ибриён 12:6 

 
 
12. Оё пай бурдани муцаббати Худо ба шумо и™озат медицад, ки 
ояти 1Юц. 4:18-ро дар зиндагиятон та™риба кунед? 

 
 

 
13. а. “Нати™аеро” ки цаќиќат дар бораи зистани Худо дар шумо 

ба миён овард, ном баред (Рум. 5:5): 
 
 

 
б. Бар асоси ин цаќиќат, Худо фарзандонашро ба и™рои 
кадом як вазифаи бузург метавонад даъват кунад (Юц. 13:34; 
1Ќјр. 16:14)? 

 
 

 



 в.  Дар бораи якчанд шахси муайян андеша кунед, ки шумо 
барои и™рои чунин вазифа назди инцо фиристода шуда 
метавонистед. 

 
 

 
 г.  Цамчун модар ва зан моро лозим аст… (Тит. 2:4). 

 
 
 д.  Худо чі кард, то ба мо и™озат дицад, ки дар и™рои 

вазифааш бофармон бошем (Юц. 7:37-39; Рум. 5:5; Ѓал. 
5:22).? 

 
 

 
14. Дар бораи шахсе фикр кунед, ки вайро наметавонед дјст 
дошта бошед. 
 а.  Оё хости Худост, ки шумо ин шахсро дјст доред (Нигаред 

ба саволи 13)? 
 

 
б. Мувофиќи 1Юцанно 5:14-16, агар шумо аз Худо дархост 
кунед, ки шуморо дар дјст доштани ин шахс ёрі расонад, 
шумо дар кадом ду чиз дилпур буда метавонед? 

 
 

 
 в. Ваъзият ё циссиёти шумо метавонанд дарцол ё дертар 

таѓйир ёбанд, аммо муносибати шумо бояд чі гуна бошад 
(2Ќјр. 5:7)? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



V. Тасвири шахсе дар Китоби Муќаддас, ки дјст 
доштанро омјхт 
 
15. Сурати цавворі Юцанноро баъд аз хониши Марќјс 3:17, 
10:35-45 ва Луќо 9:51-56 зуд тасвир дицед. 

 
 

 
16. Цамон одам дертар 1Юцанно 4:7-21-ро навишт. 
  
 а.  Аз рји ин порча, хоциши аз цама бузурги цавворі Юцанно 

барои имондорон чист? 
 
 

 
 б.  Ба фикри шумо, чі ин таѓйиротеро ба ву™уд овард? 

 
 

 
17. Аз ваќте ки Худо муцаббаташро дар дили шумо гузоштааст, 
чі таѓйироте майда-майда дар зиндагиятон ба амал омадаанд? 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xудо  
социбихтиёр 

аст 
 
 

 
«Ман Аввалин цастам, ва Ман Охирин цастам,  

ва ѓайр аз Ман худое нест» 
 

Ишаъё 44:6 
 
 

 

3



“Худовандо! Кибриё ва зјрманді ва шукјц ва нусрат 
 ва шавкат аз они Туст, 

зеро ки цар он чи дар осмон ва замин аст, аз они Туст. 
Худовандо! Салтанат аз они Туст, ва Ту бар сари цама мутаол 

цасті. ” (1Ваќоеънома 29:11) 
 
 Муцаббати Худо дар бахшиши Писараш зоцир шуда ба тарзи 
цайратовар бар дурахши бузургі ва бартарии Худо наќши худро 
мегузорад. Худо Социб буда, бар цама чиз назорат мекунад 
(социбихтиёр аст). “Худованд подшоці мекунад; Худро бар хилъати 
кибриё оростааст.” (Заб. 92:1). Бо ин цаќиќат дар асос Айюб тавонист, 
ки чунин эълон кунад: “Медонам, ки цар кор аз дасти Ту меояд, ва 
нияти Туро боздоштан мумкин нест” (Айюб 42:2). 
 

Пас, цангоме мо ба ёд меорем, ки ниятцои Худо аз ™ониби “Он 
Худое ки Писари Худро дареѓ надоштааст, балки Јро барои цамаи мо 
таслим кардааст” (Рум. 8:32), Цамон ки муцаббат табиаташ аст, 
андешида шудаанд, мо худро дар ницояти амният цис мекунем.  

 
Чі ба мо, ки зан цастем, бештар дилгармкунанда буда 

метавонист, аз ин ки бидонем, ки Худои муцаббат тамоми чизцоро 
хеле хуб дар зери назорати Худ нигоц медорад? Ј чун социб бар 
эцсосоти таѓйирёбандаи занонаи мо ва бар рјция ва ќарорцои 
шавцари мо, бар эцтиё™оти фарзандон ва хонаи мо, цамчуноне, ки бар 
вазъияти сиёсі, ки бар мо таъсир мегузорад, подшоці мекунад. Худо 
цама чизро идора мекунад, ва хато кардан барои Ј ѓайримумкин аст. 
“Тариќи Худо комил аст” (Заб. 17:31). 
 

“Амали Худоро бубин: зеро кист, ки тавонад он чиро, ки Ј ка™ 
кардааст, рост кунад? Дар рјзи нек хурсанді бикун, ва дар рјзи бад 
андеша намо, ки Худо инро низ баробари он ба амал овардааст, то ки 
одамизод баъд аз он натавонад чизеро дарёбад” (Воиз 7:13-14). 
Корцои Худоро хуб мушоцида кунед, зеро ки Ј комил аст ва 
социбихтиёрона хушбахті (он чи “рост” аст) ва бадбахтиро (он чи 
“ка™, хамида” аст) идора мекунад.  

 
Хушбахтиро метавон цамчун ширинии зиндагі дид, ваќте ки 

цама чиз ба назар хеле хуб ™ойгиршуда мерасад. Бадбахті, ваќтест, 
ки чизцо доим ™о ба ™о мешаванд, аммо шумо аз он бехабаред! 



 
Бадбахтиест, ки Худо онро меоварад, вале бадбахтие цам цаст, ки 

мо худ бар худ меоварем, ва Худо ба ин роц медицад. Мо хато 
мекунем, беаќлицо ва цар™у мар™ содир мекунем. Цангоме, ки мо ба 
дастуроти Худо оид ба тарзи зиндагі карданамон беэътиноі мекунем, 
мо метавонем бетартибі, бесарусомоні, ѓам ва азобро ба бор дошта 
бошем. Цамон, ки бар тамоми чизцо назорат мекунад, дар баробари 
бадбахтие, ки аз ™ониби Худаш аст, ва бадбахтие, ки мо онро ба миён 
меоварем, мегјяд: “Ба дјстдорони Худо, ки мувофиќи пешбинии Ј 
даъват шудаанд, цама чиз бар нафъашон ёрдам медицад” (Рум. 8:28). 
Ваќте ки шумо бо ноумеді фикр мекунед, “Худовандо! Ба ин цама 
бетартибі баракат дец!”, Румиён 8:28 дар ™авоби шумо мегјяд, ки Ј 
аллакай инро ба амал овард! Падари дјстдори шумо, ки тамоми 
чизцоро дар зери назари Худ гирифтааст, цатто хатоцоятонро дар 
наќшацои Худ барои нафъатон ба цисоб гирифтааст! 

 
 

I. Шарци социбихтиёрі 
 

1. а. Бо истифода аз фарцанг шарц дицед, ки социбихтиёрі 
(ихтиёр, социбихтиёр, мухтор, худмухтор) чист. Сипас 
нависед, ки ибораи Худо социбихтиёр аст чі маъно дорад. 

 
 
  

б. Матни 1Ваќоеънома 29:11,12 дар бораи Худо чиро маълум 
мекунад?  

 
 
 

в.  Агар шумо дар бораи ин баёнот фикр карда онро доим дар 
рјц нигоц доред, ин чі тавр метавонад бар зиндагии шумо 
таъсир расонад? 

 
 
 

2. Дар цар яке аз оёти зерин соцацои гуногунеро кашф намоед, 
ки дар инцо идораи социбихтиёронаи Худо бар цама чиз намоён 
мешавад. (Цангоми хондани цар порча ба ёд оваред, ки Худо 



шуморо ба дара™ае дјст медорад, ки Писари Худро ба мурдан аз 
барои шумо роц додааст). 

 
а.  Цасті 14:19 

 
 

 б.  Такрори шариат 10:14, 17 
 
 
 в.  1Подшоцон 2:6-8 
 
 
 г.  1Ваќоеънома 29:11-12 
 
 
 д.  2Ваќоеънома 20:6 
 
 
 е.  Нацемё 9:6 
 
 
 ж. Забур 46:2-3, 7-8 
 
 
 з.  Забур 49:10-11 

 
 
 и.  Забур 94:3-5 
 
 
 к.  Забур 113:11 
 
 
 л.  Забур 134:6 
 
 

м.  Забур 144:13 
 
 



 н.  Аъмол 17:24-26 
 
 

3. Цаќиќати зебоеро дар бораи социбихтиёрии Худо, ки дар 
Матто 10:30 намоиш дода шудааст, кашф кунед. Барои 
“майдачизцои” зиндагии шумо ин чиро ќобили истифода 
месозад? 

 
 
 

4. Бо мушоцида кардани социбихтиёрии Худо (дар 2Ваќ. 20:6; 
Айюб 42:2 ва дар пункти 2), ба гумони шумо, чі метавонад монеъ 
шавад ба и™ро шудани наќшацои Худо дар зиндагии шумо? 

 
  
  а.  Дар зиндагии шавцари шумо? 
 
 
  б.  Дар зиндагии фарзандонатон? 
 
 
  в.  Дар хонаи шумо? 
 
 
  г.  Дар ™ои коратон? 
 
 
  д.  Дар ™ацон? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Социбихтиёрии Худо дар зиндагии царрјза 
 
  5. а. Матни Воиз 7:13-14-ро бо суханони худ бори дигар 

нависед. 
 
 

 
б. Ваќте ки дар зиндагиятон цамааш наѓзу гул-гул шукуфон 
аст, ин оёт шуморо ба чі даъват мекунанд? Таври мисол 
биёред, ки дар зиндагиятон чі хел аз он истифода бурда 
метавонистед. 

 
 

 
в.  Дар рјзи сахті чі бояд кард, ва диќќати шумо бар чі бояд 
мутамарказ бошад? Мисол оваред, чі тавр инро дар амал 
карда метавонистед. 

 
 
 

6. Дар бораи як цодисае дар зиндагиятон фикр кунед, ки 
метавон онро сахт аз ™ониби Худо цисобид. Оё цангоме, ки 
бароятон ошкор шуд, ки он аз Худост, нуќтаи назари шумо бар 
он цодиса таѓйир ёфт? 

 
 
 

7. а.  Мушкилие                                                                                                 
ро номбар кунед, ки ба он дучор шуда будед ва он аз боиси 
интихоби худатон ба миён омадааст. (Ба фасли муќаддимаві 
нигоц кунед.) 

 
 
 

б.  Сипас, Румиён 8:28-ро дар зераш нависед, ва сарфи назар 
аз циссиётатон нисбати ин мушкилі ба Каломи Худо бовар 
кунед. Циссиёт таѓйир меёбанд, аммо цаќиќат не. 
 
 



III. Намоиши социбихтиёрии Худо дар Навиштацо 
 

8. а.  Цасті 37-ро хонда бароед. Шарц дицед, бо чі мушкилицое 
Юсуф дар зиндагии худ рј ба рј мешавад. 

 
 
 

б.  Чі хел муцофизати социбихтиёронаи Худо аз Юсуф дар 
ин порча маълум мешавад? 

 
 
 

9. Кадом воќеацоро метавон гуфт, ки дар ибтидои зиндагии 
Юсуф дар Миср лацзацои хушбахті будаанд? 

 
 
 

10. а.  Оё Юсуф барои бадбахтие ки дар Цасті 39:7-20 рјй дод, 
™авобгар буд?  

 
 
 

б.  Баъд аз хондани Цасті 39:21-23 ™авоберо нависед, ки ба 
назаратон, Юсуф ба он чи бадбахті менамуд, додааст.  

 
 
       
 в.  †авоби Шумо чи хел мебуд? 
 
 
 
11. Аз тариќи кадом ™анбаи та™рибаи Юсуф дар зиндон наќшаи 
комили Худо намоён гардид (Цас. 40; 41:1, 9-14)? Чі хел Шуно 
дар цаёти худ наќшаи Худоро мефацмед?  
 
 
 
12. а. Дар идоранамоии боцикмати тамоми чизцо, Худо ин 

та™рибаи номусоид ба цайси ѓулом ва зиндониро барои 



пешбарі ба маќсади муцимтар истифода бурд. Он маќсад 
кадом аст (Цас. 41:25-45)? 

 
 
 

б.  Шацодати фавќулоддаи Юсуф ба оилааш чі тавр буд дар 
баробари ин цаќиќат, ки Худо цама чизцоро дар зиндагияшон 
тацти назорати Худаш ќарор дода буд. 

 
 
 
13. Барои зиндагии худ шахсан чі истеъмолеро аз ин цикоя 
кашф намудан метавонед? 

 
 
 
 
IV. Амалкарди социбихтиёрии Худо дар муносибатцои 

байни зану шавцар 
 

14. Луќо 1:26-28, ва Матто 1:18-25-ро мутолиа кунед. 
 
а.  Цодисаи Марямро шарц дицед. 

 
 
 

б.  Масъалаи Юсуфро шарц дицед. 
 
 
 
 

в.  Ваќте ки Марям вазъияти худро аз назар гузаронид, вай 
бар чі диќќати худро мутамарказ мекард? 

 
 
 

г.  Чі тавр Худо социбихтиёрона эцтиё™оти цар якеро ќонеъ 
кард? 



 
 
 

д.  Оё вазъият дигаргун шуд? 
 
 
 

15. а. Дар кадом соцаи зиндагии шавцаратон ва ё аз худатон 
шумо ниёз доред, ки ба кори Худо таваккал намоед? 

 
 
 

б. Цангоми хондани Масалцо 3:5-8 ва 21:1 дар бораи 
социбихтиёрии Худо фикр кунед ва ин соцацоро дар дуо ба 
Худо супоред. 

 
 
V. Дар зиндагии худ социбихтиёрии Худоро фацм кунед 
 

16. Дар бораи бузургии Худо, кибриёяш ва социбихрияш бо 
диќќат андеша кунед. Цангоме ки социбихтиёрии Худоро бештар 
фацм мекунед, ин устувории цаќиќиро ба зиндагиятон ворид 
мекунад, ва дар дили як зан рјци орому мецрубонро инкишоф 
медицад, ки ин дар назари Худо гаронбацост. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xудо  
тавоно аст 

 
 

 
«Зеро ки Ј гуфт, ва и™ро шуд; 
Ј амр кард ва ќоим гардид» 

 
Забур 32:9 

  

 

4



Дар бораи тавоноии пур™јшу хурјши тјфон, торнадо ё таркиши 
атомі, ѓурриши тундар ё обшори хеле баланд фикр кунед. Акнун 
кјшиш карда барои тасвири ќувваи фавќулодда, ки офтобро боз 
медорад, то он рост бар замин худро наандозад, сайёрацоро бар 
мадорцояшон ва моцтобу ситорацоро бар хати даврхјрдани онцо 
нигоц медорад, фикрцои худро кушоед. Худо, цамчун Офаридагор, 
Сарчашмаи ин цама тавоноиест, баробар ба ™амъи цамаи инцо, ки дар 
боло зикр шудаанд.  
 
 Навиштацо чизи дигари боз цам цайратноктареро маълум 
мекунанд. Тамоми тавоноие, ки дар олам зоцир мешавад, нест чизе 
™уз ќувваи “ницони”-и тавоноии Худои мо (Цаб. 3:4). А™оиб! Ќувваи 
оли™аноби зоциршуда дар олам бештар аз ин ки тавоноии номацдуди 
Худоро кушояд, худро ницон медорад. Ин фаќат ќатрае аз тавоноии 
фацмиданашуданист. 
 
 Худо гуфт, ва цар чи цаст, аз це™ пайдо шуд! Ману шумо барои 
кори худ ба мавод эцтиё™ дорем, вале наќшацои Худо и™ро шудаанд, 
ваќте ки Ј гуфт: “Зеро ки Ј гуфт, ва и™ро шуд, Ј амр кард ва ќоим 
гардид” (Заб. 32:9). Худо гуфт, “ки рјшноі бишавад”, ва рјшноі 
шуд, ва Худо дид, ки ин хуб буд (Цас. 1). 
 
 Чі тавр цастии цама чизе ки Ј офаридааст, давом дорад? Ј  
“…цама чизро бо каломи ќуввати Худ нигоц доштааст” (Иб. 1:3). 
Тавоноии Худо фацмиданашуданист; Ј сухан меронад, ва он и™ро 
мешавад! 
 
 Барои Худо це™ амале мушкилтар аз амали дигар нест, зеро ки  
тавоноі аз Худост (Заб. 61:12), цар яке аз амалцояш бе ягон зјрі бо 
цамон тавоноі ан™ом ёфтаанд. Шумо мебинед, барои Худо 
офаридани дунё бо суханаш цамчуноне, ки ба шумо додани як 
болопјш, ки ба он эцтиё™ доред, осон аст. Барои Ј як шахси 
бонафратро ба шогирди муцаббаташ таѓйир додан кори мушкилтар аз 
ин нест, ки бароятон ёрі дицад, то шумо аз ин рјзи пурташвиш бо 
оромиш даргузаред. Тавоноии табиии Худо ягон мацдудияте надорад. 
 
 Вале ин бас нест. Мо социби зиндагии навем, социби зиндагии 
™овидонем, агар “аз нав ба ву™уд омада бошем на аз тухми фоні, 
балки аз тухми бефано, ба василаи Каломи Худо, ки зинда аст ва то 



абад боќист” (1Пет. 1:23). Ба Каломи Худо дар хусуси марг ва 
растохези Исо Масец имон оварда, шумо дар Масец зани нав шудаед; 
зиндагии пештараи шумо цамчун цамсар, модар ва зани 
“асиркардашуда” дигар аз байн рафтааст; шумо зани нав шудаед. 
“Касе ки дар Масец аст, махлуќи навест; чизцои ќадима гузаштааст, 
ва инак цама чиз нав шудааст” (2Ќјр. 5:17). Ин цаќиќат аст, аммо 
та™рибаи шумо аз ин цаќиќат пеш рафтааст. Ва чі тавр ин дигаргунии 
фавќулодда ба амал меояд? Бо тавони каломи Ј! Ба худ тасаввур 
кунед, чі ќадар каломи Ј барои шумо тавоност. Агар шумо ба он 
бовар карда дар амал онро ба ™о оваред, он зиндагии шуморо 
дигаргун месозад. Чизи ќобили таа™™уб нест, “… Зеро ки каломи 
Худо зинда ва таъсирбахш ва аз цар шамшери дудама тезтар аст” 
(Ибр. 4:12). 
 
 “Зеро ки Ј гуфт, ва и™ро шуд, Ј амр кард ва ќоим гардид” (Заб. 
32:9). Цамчун зани масеці, шумо тамоман нав цастед (2Ќјр. 5:17). 
 
 Дигар эълони Навиштацо ин аст, ки ин Худои тавонои цама дар 
шумо сокин аст, ба шарте ки шумо шахсан Исо Масецро цамчун 
на™отдицанда ќабул карда бошед. “Мо назди вай омада, бо вай 
маскан хоцем гирифт” (Юц. 14:23); “Масец дар шумо…“ (Рум. 8:10); 
“… агар касе дорои Рјци Масец набошад, вай аз они Ј нест” (Рум. 
8:9). 
 
 Ин дар зиндагии царрјзаи мо, цамчун модар, амалан чі маъно 
дорад? 
 
 Каломи тавонои Худо эълон мекунад, ки цамон ќуввате, ки Исоро 
аз мурдагон эцё кард, ва Цамон, ки Јро ба дасти рости Худо-Падар 
шинонидааст, дар мо, ки имон дорем, цаст (Эфс. 1:19-20). Мацз цамон 
тавоноии Худо ба цар як зи мо и™озат медицад, ки цамсаре барои 
шавцари худ мувофиќи эцтиё™аш бошем, то ј он чиро, ки барояш 
офарида шуда буд, ба амал оварад. Цамин тавоноии Худо ба мо 
и™озат медицад, то модаре бошем, ки тамоми эцтиё™оти фарзандони 
худро бароварда  мекунад, то инцо калон шуда, цамчун “тирцо дар 
дасти зјровар” (Заб. 126:4) ба “маќсаде”, ки барояш офарида 
шудаанд, бирасанд. Ин Худои тавонои цама, ки дар мо ва ба василаи 
мо зиндагі мекунад, шарци амалии ваъдаи зерини Навиштацост: 

 



“Цамааш аз дастам меояд, бо мадади Масец, ки маро ќувват 
мебахшад” 

(Филиппиён 4:13), 
 

“Некјацволии ту тамоми умри ту давом мекунад!” 
(Такрори шариат 33:25) , 

 
“Даъваткунандаи шумо амин аст, ва инро низ (Ј) ба амал меоварад” 

(1Таслјникиён 5:24). 
 
 Ин ваъдацо дар зиндагии шумо ба амал омада метавонанд! 
 
 Цаќиќати а™оиб барои шумо, зани масеці, ин аст, ки Худои 
тавонои цама дар шумо зиндагі мекунад, тавоноии номацдуди Худо 
дар шумо маскан гирифтааст! Андозаи тавоноие, ки шумо ба он ниёз 
доред, бо имон (ки калидаки он мебошад) аллакай дар дастраси 
шумост, вазъияте, ки шумо цоло дар он ќарор доред, ё ягон ваќт дар 
он ќарор хоцед дошт,  кам ацамият дорад (“це™ чиз имконнопазир 
нест барои касе, ки имон дорад”). Худо ќувваташро  ба воситаи шумо, 
мувофиќи вазъияте, ки дар он ќарор доред, баён мекунад. “То ки 
марцамат ба даст оварем ва барои мадади саридарваќт файз ёбем” 
(Ибр. 4:16). “Ќуввати ту тамоми умри ту давом мекунад!” (Так. ш. 
33:25). 
 
 Оё шумо дар вазъияте, ки ба гуфтаи одамі аз ќувваи шумо берун 
аст, ќарор доред? Шояд, ки дар муомилаи рјцияи кина, рашк, талхі, 
хашм, хафагі, ѓурур, тарс, афсурдахотирі,  набудани назму интизом, 
ё одати баде, ки ™уръати шикастани онро надоред, асир цастед? 
Шояд, ки цодисаеро рј ба рј шудаед, ки ба назаратон 
муќовиматнопазир аст. Шумо танцо мубориза мебаред, дар цоле, ки 
тавоноии Худо дар дастраси шумост? 
 

“Он чи барои одамон ѓайриимкон аст, барои Худо имконпазир аст” 
(Луќо 18:27), 

 
“Инак, Ман – Худованд – Худои тамоми башар цастам; оё барои 

Ман чизи мушкиле цаст?” 
(Ирмиё 32:27), 

 



“Цамааш аз дастам меояд, бо мадади Масец, ки маро ќувват 
мебахшад” 

(Филиппиён 4:13). 
 
 Шумо метавонед ба чунин Шахсе бо имон такя ва таваккал 
кунед! “Кист мисли Ту, эй Худованд…?” (Хур. 15:11). “Худованд … 
на™оти ман аст” (Заб. 26:1). 
 
 Барои он ки мо имонамонро дар Худо ќарор дицем, мо ниёз 
дорем, ки дар дониши Худои тавонои цама, боќувват ва тавоно 
пешрафт кунем. Инро фаромјш накунем, ки тавоноии Ј метавонад 
дар зиндагии царрјзаи мо ба зуцур ояд (Ѓал. 2:20). 
 
 

I. Тавоноии Худо 
 
 Бар Рјци Худо такя кунед, то цангоми мутолиаи ин дарсцо 
роцнамои шумо бошад. 
 

1. Навиштацо дар цаќќи тавоноі ё ќувват эълон мекунанд (Заб. 
61:12): 

 
 
 

2. Худо дар бораи Худ гуфтааст (Цас. 17:1): 
 
 
 

3. Дар Марќјс 14:62 Исо калимаи __________-ро барои 
номидани Худо ба кор мебарад.   
 
4. Аз оятцои зерин дар бораи Худо чі маълумоте мегиред: 
  
 а.  Такрори шариат 32:39 

 
 
 

  



б.  1Ваќоеънома 29:12 
 
 
  в.  Айюб 42:2 
 
 
 
  г.  Забур 134:6 
 
 
 
  д.  Ирмиё 32:27 
 
 
  
  е.  Матто 19:26 
 
 
 

5. Тавоноии а™оиби Худо, мефацмем мо онро ё не, царрјза ба 
мо маълум мегардад бо: 
 
 а.  (Заб. 18:2-5; 35:7; 65:9) 

 
 
 
  б.  (Заб. 32:6-9; 88:12-13) 
 
 
 

6. Тарзцои таъсири ин ду мисоли тавоноии бузурги Худоро бар 
шахси шумо номбар кунед. 

 
 
 



7. Тавоноии номацдуди Худо барояш и™озат медицад, то цар 
чиро ки Ј хоцад, ан™ом дицад. Пас, эътимод мебахшад донише, 
ки: 
 а. Иродаи Худо то абад    (Заб. 17:32) аст. 
 б. Иродаи Худо то абад    (Заб. 84:13; 105:1) аст. 
 
 

II.      Тавоноии Каломи Худо 
 

8. Мувофиќи Китоби Муќаддас, ™ацоне, ки оилацои мо дар он 
цоло зиндагі ба сар мебаранд, чі гуна офарида шудааст? (Цас. 
1:1-3,6,9,11,14,20,24; Заб. 32:9)? Кадом калима дар ин оятцо зуд-
зуд такрор мешавад? 

 
 
 

9. Чі тавр офаридацои Худо зиндагияшонро имрјз идома дода 
метавонанд? (Ибр. 1:3) 

 
 
 

10. Юцанно 1:1-4; 14-ро хонед. Дар ин оёт ”Калoм” нисбат ба кі 
гуфта шудааст? 

 
 
 
 11. Дар давоми хизмати заминии Худ Исо Масец ќудрати Худро 

намоиш додааст. 
 

а.  Бар                   (Мат. 8:3) 
б.  Бар            (Луќ. 5:18-25) 
в.  Бар                    (Луќ. 8:22-24) 
г.  Бар            (Луќ. 8:27-33) 
д.  Бар                    (Юц.11:41-45) 

 
  12.    а.  Рјйхати цаќиќатцоеро тартиб дицед, ки дар Ќјлассиён 

1:15-17 дар бораи Исо Масец баён карда шудаанд. 
 
 



 
б. Дар бораи Исо Масец чі хулосае метавон кард? (Бар 
иловаи оятцои пешин низ ба Юцанно 10:30 ва Забур 61:12 
муро™иат намоед). 

 
 
 
III. Тавоноии дигаргункуні 
 
 Чун Худо тавонои цама аст, Ј метавонад тамоми дунё ва цатто 
шуморо дигаргун созад. 
 

13. а.  Дар бораи ду асосе ки аз саволцои 4 ва 7 мебароянд, фикр 
кунед:  

 
1) Худо тамоми ќудратро дорад, касе “наќшацои Јро  
 монеъ шуда наметавонад”; ва  
2) хоциши Ј доим бецтарин аст. 

 
б.  Акнун ин донишро ба як масъалаи душвор ва ѓайриимкон, 
ки алцол аз сар мегузаронед алоќаманд кунед. Аз нуќтаи 
назари Худо вазъияти худро аз нав фикр карда бароед. 

  
 в.  Баъзе аз хулосацои нави худро номбар кунед. 

 
 
 
 

 г.  Навиштацо вазъиятеро, ки шумо алцол ба сар мебаред, 
цамчун 

 
 

 шарц медицад (Рум. 12:12). 
 

д.  Самарцоеро номбар кунед, ки дар зиндагии шумо ™о 
хоцанд дошт, ба шарте ки пайи ™араёни Румиён 12:12 равед. 

 
 
 



е. Бо суханони худ маънои “ин самарро” шарц дицед. 
(Фарцанг метавонад ба бецтар фацмидани маънои ин калима 
барои шумо фоида оварад.) 

 
 
 
IV. Тасвири тавоноии Худо дар муносибатцои байни зану 

шавцар 
 
 Цикояцои таърихии зерин дар бораи ду нафар одамоне, ки Худо 
вазифаи ягонаро барояшон супурда буд, наќл мекунанд. Худи Худо 
мавзји имони ин ду одам буд. 
 

14. 1Подшоцон 17:1-3-ро хонед, то матни ин цодиса бароятон 
маълум гардад. Мухолифати цисшавандаи байни Довуд аз як 
тараф ва бародарону цамватанонашро аз тарафи дигар, шарц 
дицед.  
 
15.   а.  Довуд низ мухолифи Шоул аст. Шоул чиро барои фикр 

кардан, ки Довуд барои ™анг бо †олиёт омода нест (1Подш. 
17:33), ба асос мегирад ? 

 
 
 

 б.  Гарчи навкарцои Шоул низ бота™рибаи ™ангі буданд, 
™авоби онцо ба ин цодисаи душвор чі буд (1Подш. 17:24)? 

 
 

 
в. 1Подшоцон 34-40-ро хонед. Кі ва чі тавр Довудро машќ 
карда буд? 

 
 
 
  г. Самари ин машќ кардан чі гуна буд? 
 
 
 



д.  Пас модоме ки Довуд бо Шоул гап мезанад, ј аз дониши 
Худои худ чиро маълум мекунад? 

 
 
 

е.  Довуд фаќат дар бораи Худо гап мезанад, ё ин ки ба 
тавоноии Худо таваккал мекунад? Инро аз ку™о медонед  
(1 Подш. 17:37,40)? 

 
 
 

ж.  Ваќте, ки шумо мегјед: “Худо муцаббат ва тавонои цама 
аст” ва дар айни цол дар ташвиш ва ѓамгинед, ин чі маъно 
дорад? 

 
 
 

16. а.  Мувофиќи гуфтацои Довуд чі дастонашро ќувват медод? 
Кі дар асл †олиётро шикаст дод (1Подш. 17:45-46) ? 

 
 
 

б.  Тавре, ки Худо ба Довуд тавоноі ваъда дод, Ј ба шумо 
дар Ишаъё 41:10 чиро ваъда медицад? 

 
 
 

17. Илёси набі дуо кард, ки се сол борон наборад, ва борон 
нашуд. Дар охири ин се сол Илёс барои борон дуо кард. Цангоме 
ки ј дуо мекард, абрцо бар хатти уфуќ ба ™амъ шудан сар 
карданд. 

 
а.  Ан™оми кадом ќацрамоні барои он Илёс, намояндаи 
Худо, лозим буд, то ј цамон касе шавад, ки мјъ™изаи ин 
боронро, ки аз Худо меояд, эълон кунад (3Подш. 18:44-46)? 

 
 

 



б. Кадом ибора шарц медицад, ки чі гуна Илёс тавони 
кардани инро дошт? 

 
 
 

в.  Ба фикри шумо оё ан™ом додани ин ќацрамоні барои 
Худо душвор буд (Ирм. 32:17)? 

 
 
 
V. Тавоноии Худо дар шумо 
 

18. Кадом чизцои а™оибро тавоноии Худо дар зиндагии шумо 
ан™ом додааст (Ќјл. 1:12-14)? 

 
 
 

19.  а. Павлус, цангоме ки барои Кјлассиён дуо мекунад, бар чі 
таваккал дорад (Ќјл. 1:11)? 

 
 
 

б. Дар Ќјлассиён 1:11, Павлус мегјяд, ки имондорон бояд бо 
тамоми ќуввати Худо мустахкам шаванд, то бо     
дорои            ва    бошанд. 

 
20. Дар Ишаъё 40:29,31 ва 41:10 тавоноии Худо барои чі лозим 
аст? 

 
 
 
 
 
 
 

21. Оё аз ™ицатцое ки дар саволцои 19 ва 20 ёдовар шудаанд, дар 
ягонтояш шумо ба тавоноии Худо зарурат доред? Махсус дар 
кадом ™ицат? 

 



 
 

22. а.  Цамчун зани масеці, барои имкон додани бе тарс рј ба 
рји цар цодисаи цаёти худ шудан шумо бар чі такя мекунед 
(Заб. 27:1)? 

 
 
  

 б.  Шумо дар зиндагии худ ин тавоноиеро, ки аз Худо меояд, 
та™риба хоцед кард, замоне (Юц. 15:17; 16:24; Ибр. 11:6; 
1Юц. 5:14-15) ки: 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xудо  
некјст 

 
 

 
«Чі ар™манд аст эцсони Ту, эй Худо! 

Бані одам дар сояи болцои Ту паноц меёбад» 
 

Забур 35:8 
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 Оё медонед, ки тамоми чизцои некје ки шумо мегиред, мебинед, 
мешунавед, мечашед, ё цис мекунед, аз Худои зинда меоянд? “Цар як 
инъоми нек ва цар як бахшоиши комил аз боло, аз ™ониби Падари 
нурцо нозил мешавад, ки дар Ј таѓйироте нест ва це™ дигаргуние 
мав™уд нест” (Яъќ. 1:17). 
 
 Ваќте ки Навиштацо  мегјянд: “Худо некјст“ (Нац. 1:7; Заб. 24:8; 
85:5; 118:68), чунин баёнияи комил маъно дорад, ки Худо сарчашмаи 
цар чизи хуби коинот аст. Ин тавр некјиро дур аз Худо наметавон 
ёфт. 
 
 Таронасаро дар бобати он кі аз Худо дур мебошад, тасдиќ 
мекунад ки “некјкоре нест, як нафар цам нест” (Заб. 13:1-3). Цайрон 
нашавед, ваќте ки шумо аз Худо ва аз фармонцояш рјй гардонда, 
некие наёбед! 
  
 Худо царгиз чизеро ки барои шумо некј набошад, накардааст ва 
нахоцад кард, зеро ки Ј комилан некјст. Худо низ таѓйир хјрда 
наметавонад (нигаред ба мавзји “Худо ивазнашаванда аст”), ва Ј 
царгиз некјии камтар ё зиёдтареро аз он ки имрјз бароятон нишон 
медицад, зоцир накардааст. Худо имрјз барои шумо, аз ваќте ки 
Писарашро барои мурдан дар ™ои шумо таслим карда буд, камтар 
некј нест. Ј цамеша метавонад наќшацои комилан хуб ва 
боцикматро, ки барои шумо кашидааст, ан™ом дицад, зеро Ј социби 
тавоноии беохир аст ва тамоми чизцоро бисёр хуб идора мекунад. Аз 
барои цамин аст, ки “… барои дјстдорони Худо… цама чиз бар 
нафъашон ёрдам медицад” (Рум. 8:28). Ќабули ин цаќиќат сулцу 
мустахкамиро ба зиндагии шумо оварда тамоми тарсцоро барцам 
медицад. 
 
 Дар бораи некјии Худо фикр кунед, то ки ин шуморо дар 
воќеацои царрјзаатон дилбардорі кунад. Гарчи шумо роццои Худоро 
ба сабаби мацдудияти дидгоцатон нисбати он чи ба даври шумо рјй 
медицад, хуб дарк намекарда бошед цам, дилпур бошед, ки 
царакатцои Худо барои шумо оќибат некјі меоваранд; “… Худои 
™овид низ некјі ато хоцад кард”, зеро ки “тариќи Худо комил аст” 
(Заб. 84:13; 17:31). 
 
 



I. Сифати дорои ™ои аввал 
 
1. а. Кадом цаќиќат дар бораи Худо дар Нацемиё 1:7 дар ™ои 

аввал гузошта шудааст? (Царрјза зиндагі кардан дар нури ин 
цаќиќати оли™аноб ба таври амиќ бар зиндагии як зан таъсир 
хоцад кард.) 

 
 

б. Чі тавр некјии Худо дар рјзи ѓам метавонад барои шумо 
як ќалъае бошад? 

 
 
2. а. Худо ба сабаби некјии Худ чі хоцад кард (Заб. 24:8-9)? 

 
 
б. Худо инро бо иродаи Худ ба ™о хоцад овард, ки метавон 
цамчун _________________ (Рум. 12:2), ва фармонцояш, ки 
_____________, ___________ ва ___________ (Рум. 7:12) 
шарц дода шуд.  

 
3. Пас фармонцои гуногуни Худоро ки ошкоршуда дар 
Навиштацо мебошанд, кашф карда чиро лозим аст, ки фацмида 
гиред? (Барои ёрі нигаред бар саволцои 1 ва 2, низ ба Так. ш. 
5:29 ва 6:24.) 

 
 
  
 4. Бо суханони худ цаќиќати а™оиби дар Яъќуб 1:17 

кашфнамудаатонро дар бораи цар чизи некје, аз хурдтарин то 
бузургтарин, ки дар зиндагиятон сурат мегирад, шарц дицед. 

 
 
 



 
II. Некјии Худо намоиш шуда дар ™ацон 
 

5. а. Назари Худоро дар бораи офариниш, баъд аз ба ву™уд 
овардани он бо сухани Худаш, пешкаш кунед (Цас. 1:31). 

 
 

 
б.  Мухолифати цисшавандаро байни Цасті 1:31 ва 6:5-6 дар 
нури Цасті 2:15-17 ва 3:1-8 шарц дицед. 

 
 
 
 

6. Сарфи назар аз тамоми цодисацои баёншуда дар Цасті 3, 
мувофиќи Забур 32:5 чі доим дуруст аст?  

 
 
  
 7. а. Кі аз некјицои Худо истифода мебарад (Мат. 5:43-45)? 
 
 
 

б. Чі тавр имондори масеці ба Худо монанд буда метавонад 
(Мат. 44-48)? 

 
 

в. Чі тавр фармони “душманони худро дјст бидоред” 
шуморо озод месозад, ва аз ин рј барои некии шумост?  

 
 
 
 
 8. Тибќи порчацои зерин, далелцои ќиматбацои некјии царрјза 

Худовандро нисбати худ ном баред. Шахсан аќќалан дутои ин 
оятцоро дар зиндагии худ амалі кунед. 



 
  а.  Цасті 8:21-22 
 
 
  б.  Забур 35:7 
 
 
  в.  Забур 144:9, 15-16 
 
 
 
 г.  Матто 6:26-30 
 
 
 д.  Аъмол 14:17 
 
 

9. Исботи комили некјии Худоро нисбат ба шумо ва тамоми 
инсонцо, тавре ки он дар Румиён 5:6-8 ва Ѓалотиён 4:4-6 ошкор 
шудааст, шарц дицед. 

 
 
 
 
 
 
 
III. Некјии Худо зоцир шуда ба имондорон 
 

10. Некјии Худо бо файзаш нисбати ононе, ки ба Исо Масец 
имон доранд, тасвир дода шудааст. Баракатцои изцоршуда дар 
оёти зеринро, бо даргузор кардани номи худ ном баред. 
Масалан: Юцанно 1:12 – Ј (Каломи азалии ™исмшуда) ба 
Саломат ќудрат дод, ки фарзанди Худо гардад. 

 
 а.  Юцанно 1:12 (нигаред ба 1Юц. 3:1; Эфс. 1:5) 
 
 
  



б.  Румиён 8:28 
 
  
 в.  Румиён 8:32 
 
 
 г.  Эфсјсиён 1:3-6 
 
 
 д.  Эфсјсиён 1:7-8 
 

 
 е.  Эфсјсиён 1:13 

 
 
 ж.  2Петрус 1:3-4 

 
 

11. Пас цангоме ки шумо дар бораи кашфиёти некјии Худо дар 
цаёти худ фикр мекунед, Забур 33:9 ва 106:1-8 шуморо ба кадом 
кор даъват мекунанд? Оё онро кардаед? 

 
 

 
       12. а.  Тибќи Румиён 2:4, самари некјии Худо дар зиндагии 

шумо чі гуна хоцад буд? Мисолеро аз та™рибаи шахсии худ 
биёред. 

 
 

 
б. Некјі ва эцсони Худо ба кадом корцои муайяни дигар 
шуморо ба царакат меоварад (Заб. 35:9)? 

 
 
 
 
 



 
IV. Некјии Худо зоцир шуда ба воситаи имондор 
 

13. Мувофиќи Забур 33:15, Эфсјсиён 2:10, Ќјлассиён 1:10 ва 
Титус 3:8 сабаби муайяни мав™уд будани зани масециро дар ин 
замин кашф кунед. Чі тавр фармони асосии мав™уд дар ин оёт 
метавонад барои некјии шумо ёвар бошад? Чі тавр ин фармон ба 
наќшаи умумии Худо ба имондорон вобаста аст (Рум. 8:29)? 

 
 
 

 
14. Ороиши боацамияти зан дар назари Худо чист (1Тим. 2:9-
10)? Дар ќисмати тарбияи духтаронатон ин баён ба шумо чі 
дастур медицад? 

 
 
 
  

15. Азбаски ин навъ ороиш дар назари Худо чунон пурарзиш аст, 
мисолцои некјкориро дар Китоби Муќаддас бояд кашф кард. 
Инцоеро ки шумо дар порчацои зерин хоцед ёфт, ном баред: 

 
  а.  Забур 132:1 
 
 
  б.  Масалцо 12:25 
 
 
  в.  Мико 6:8 
 
 
  г.  Матто 5:44-45 
 
 
  д.  Румиён 12:9-21 
 
 
 



   
  е.  1Таслјникиён 5:15-21 
 
 
 
  ж.  1Тимотиюс 2:1-3 
 
 
  з.  Титус 2:4-5 
 
 
  и.  Титус 3:1-2 
 
 

16. Ваќте ки шумо, цамчун зан ва модар, барои оилаи худ некјі 
мехоцед, ин дар шумо аз ку™ост (Фил. 2:13)? 

 
 
 

17. Румиён 7:18-19, 24-25; 2Ќјринтиён 9:8; 1Таслјникиён 5:24, 
ва 2Петрус 1:3-ро барои шарц додани он чи Худо кард, то ба 
шумо и™озати кардани корцои некро дицад, истифода баред. 
(Фикр кардан дар бораи ин оёт ваќте ки шумо дар кјшишцои худ 
ба кардани корцои хуб ноком мемонед, бахусус баракатбор аст.) 

 
 
 
 
 18. Нати™аи корцои неки шумо чі гуна хоцад буд: 
 
  а.  Бар дигарон (1Пет. 2:12)? 
 
   
  б.  Бар худи шумо (Так. ш. 6:24)? 
 
 
 Акнун цамчун зани масеці фацмед, ки Худои зинда, сарчашмаи 
тамоми некјі дар шумо зинда аст. Ваќте ки шумо ба ихтиёри Ј 
вобастаед, некјии Ј бар шумо, оилаи шумо ва дигарон пацн 



мегардад. “Худо ќодир аст цар гуна файзро дар шумо афзун кунад, то 
ки шумо цамеша аз цар ™ицат ба ќадри кофі ќонеъ буда, барои цар 
кори хайр афзуні зоцир намоед” (2Ќјр. 9:8). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Xудо  
цамадон 
аст 

 

 
«Чаро, эй Яъќуб, ба забон мероні,  

Ва, эй Исроил, мегјі: 
“Роци ман аз Худованд гум шудааст…?”» 

 
Ишаъё 40:27 
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 Шумо навакак циссиётатонро ба шавцаратон фацмонда додед, ва 
агар ј бо нигоци холі ба тарафи шумо мебинад, ки мехоцад гјяд: 
“Зан бояд яке аз офаридацои а™иби Худо бошад”. Шумо фикр 
мекунед: “Наход ман чунон танцоям? Оё касе цаст, ки гуфтацои маро 
мефацмида бошад?” 
 
 Каломи Худо ™авоб медицад: “Андешацои дили шуморо Ман 
медонам” (Цизќ. 11:5). “Ту шинухези маро медоні; андешацои маро 
аз дур мефацмі” (Заб. 138:2). 
 
 Чі ќадар ин а™оиб аст! Худо медонад. Касе цаст, ки 
фикрцоятонро мефацмад! 
 
 Шумо рјцафтода ва фиребхјрда цастед. Чизе барои шумо лозим 
аст, ки худатон намедонед чі. 
 
 Каломи Худо шуморо дилбардорі мекунад: “Худои ман цар 
эцтиё™и шуморо ба цасби сарвати ™алоли Худ дар Исо Масец пур 
хоцад кард” (Фил. 4:19). Чі тавр Худо инро карда метавонад? Ј 
эцтиё™отатонро медонад. 
 
 Шумо  ѓамгин ва фурјгирифтаи андјц цастед – касе ѓуссаи 
андјцатонро фацмида наметавонад. Шумо фикр мекунед: “Бале, 
Худовандо, ту ин чизцоро медоні. Ту цатто фикрцоямро мешиносі, 
аммо оё Ту он чиро ки ман цис мекунам, медоні?” 
 

“Зеро мо чунин саркоцин надорем, ки дар заъфцои мо  
натавонад ба мо дилсјзі намояд, балки Ј монанди мо,  
дар цама чиз озмудаи васвасае шуд, вале гуноц накард.  
Бинобар ин бо ™уръат ба тахти файз наздик оем  

ва барои мадади саридарваќт файз ёбем” 
(Ибр. 4:15-16) 

 
 Цаќиќатцои кашфшудаи Навиштацо ки ™авобцои дар боло 
зикршудаи Китоби Муќаддас бар онцо асос ёфтаанд, ин аст, ки Худо 
цамадон аст. Худо цамеша цама чизро медонист, пас Ј чизеро ёд 
нагирифтааст! “Кист ки Рјци Худои ™овидро андоза намудааст, ва 
мушовири Ј гардидааст, ва Јро таълим додааст” (Иш. 40:13). 
 



 Ибораи “Худо цамаро медонад” чі гуфтанист? Маълум мешавад, 
то зецнамон битавонад ин ™ицати фацмиданашудании хислати 
Худоро аз худ кунад, моро ба тасвир эцтиё™ цаст. Барои тасвир 
додани он, дар бораи “царакате” фикр кунед, ва ин ™ицатро дар нури 
цамадонии Худо аз назар гузаронед. “Ба Худое ки цамаи инро ба амал 
меоварад… корцояш абадан маълум аст” (Аъм. 15:17-18). Дониши 
умумии тамоми офаридацои Худо гуфтанист, ки Ј дар цар лацза, цар 
бол задани цар магас, занбјр ё паррандаро медонад. Худо хурдтарин 
ларзидани алафро медонад. Худо цар ќадами инсон, цар ™унбондани 
сар, цар царакати бе™ои чилликцоро дида мемонад (Заб. 138:1-3). 
Худои мо хурдтарин царакатеро ки сурат гирифт, ё хоцад гирифт, 
медонад, ва ин дониш ќисми ночизтарини цамадонии Јст! 
  
 Чизи дигари таа™™убовар дар бораи цамадонии Худо ин аст, ки Ј 
на фаќат хурдтарин даќиќияти гузашта, цозира ва ояндаро, балки низ 
тамоми имконотро медонад; Ј “ва агар…”-цоро медонад (1Юц. 3:20; 
Мат. 11:21-24)! Оё шумо аллакай ба худ савол додаед: “Агар цамааш 
дигар хел мегузашт, чі мешуд?” Худо онро даќиќ медонад! Маълум 
аст, ки мо бояд пеши Худои мо ки танцо “сурат”-ро пурра мебинад, 
маслицат ™јем. “Ба Худо умедвор бош… Ман туро таълим хоцам дод 
ва ба роце ки бояд бираві, цидоят хоцам кард” (Заб. 26:14; 31:8). 
 
 Худо цамаашро дар бораи шумо медонад. Ва цатто цар ният, цар 
гуноци махфиро шинохта, Ј ба дјст доштани шумо идома медицад. 
“Гуноццои моро дар пеши назари Худ гузоштаі, ницони моро дар 
нури рји Худ” (Заб. 89:8). “Цангоме ки цанјз гуноцкор будем, Масец 
барои мо мурд” (Рум. 5:8). 
 
 Ј шуморо дјст медорад! Чі дил™амъиест донистани он, ки шумо 
набояд касе ки нестед, бошед; чунки Ј шуморо чуноне ки цастед, 
дјст медорад. Касе барои ошкор кардани ягон чизе, ки муцаббати 
Јро аз шумо кашида метавонист, назди Худо рахна зада наметавонад. 
Це™ як сустии хислат наметавонад ногоц ошкор шуда, Худоро яку 
якбора ба цайрат андозаду мецрашро нисбати шумо камтар созад. 
Гарчанде ки Ј цар чиро ки дар бораатон донистан мумкин аст, 
медонад, шумо дар назараш чунон ќимати бебацо доред, ки Ј ба 
маќсади доштани муносибати шахсі бо шумо дар абадият Писарашро 
ба мурдан таслим кард! 



 Ј цар даќиќияти воќеаеро, ки шумо феълан паси сар мекунед, 
медонад. “Ту шинухези маро медоні; андешацои маро аз дур 
мефацмі. Атвор ва кирдори маро сан™идаі” (Заб. 138:2-3). 
 
 Це™ каси дигаре наметавонист воќеияти имрјзаи шуморо дарк 
кунад, аммо Худо аз он комилан огоц аст. Ј на фаќат медонад, балки 
цудудцои шумо ва он чиро ки ба он тоб оварда метавонед,  
мешиносад: “Зеро ки Ј сиришти моро медонад: дар хотир дорад, ки 
мо хок цастем” (Заб. 102:14). 
 
 Барои фацм чі дилпазир аст, ки азбаски Худо аз чі будани моро 
медонад, Ј ба чі ниёз доштани моро дар оянда ва цоло низ медонад. 
Дониши Худо аз ояндаамон асоси ваъдааш “пеш аз он ки онцо 
бихонанд, Ман ™авоб хоцам дод, ва пеш аз он ки онцо сухане гјянд, 
Ман хоцам шунид” (Иш. 65:24) мебошад. Чі тавр Худо ба дархосте 
™авоб дода метавонад, дар цоле ки он цанјз дар як шакл иброз 
нашудааст? Пеш аз ин ки шумо хоцишатонро барояш гјед, Ј аллакай 
аз он огоц аст. 
 
 Худо шомили гузашта, цозира ва оянда дар айни замон, аз ибтидо 
то ба табаддулоти миллатцо, то ба роци як мјрча, Ј аз цар 
даќиќияташ бохабар аст. Азбаски танцо Худо ояндаро медонад, 
танцо Ј онро пешгјі карда метавонад. Цар пешгјии и™рошудаи 
Китоби Муќаддас дар нозукии хурдтарин ба амал омада ва барои 
пешгјицо дар бораи оянда низ чунин хоцад шуд. Фаќат пайѓамбарони 
Худо бар 100% цаќанд! 
 
 Ва азбаски танцо Худо аз оянда огоц аст, танцо Худи Ј метавонад 
шуморо ба ояндаатон омода созад, Ј ба шумо ваъда дод: “Ман туро 
таълим хоцам дод ва ба роце ки бояд бираві, цидоят хоцам кард” 
(Заб. 31:8). Дастуроти Ј барои равшан кардани роци шумо дар 
Каломаш аст: “Каломи Ту чароѓ аст барои поям; ва нур аст барои 
роцам” (Заб. 118:105). 
 
 
 
 
 
 



I. Худо цамаро медонад 
 

1.  Навиштацо дастуротеро медицанд, ки ба шахси мацдуд 
имкон медицанд, то ин фарзияи номацдудро, ки Худо цама чизро 
медонад фацм кунад! Дар оёти зерин баъзе аз чизцоеро ки Худо 
медонад, фацмида, ™авоби аниќ дицед: 
 
 а.  Айюб 23:10 

 
 
 б.  Забур 102:14 

 
 
 в.  Забур 138:2-4 

 
 
 г.  Забур 146:5 

 
 
 д.  Цизќиёл 11:5 

 
 
 е.  Дониёл 2:22 

 
 
 ж.  Аъмол 15:17-18 

 
 
 з.  Ибриён 4:13 

 
 
2. “… мегјяд Худованде ки цамаи инро ба амал меоварад”  
(Аъм. 15:17-18). Чі тавр Забур 49:11 ва Матто 10:30 ба мо 
маълумот аз дониши “умумі”-и Ј медицанд? 

 
 
 

 



3.  а. Цамадоні ва некјии Худо барояш имкон медицанд, то 
доварицоеро ба амал оварад, ки доим __________ бошад 
(Ирм. 11:20), чунки Ј тамоми фактцо ва цама ™ицатцои 
ниятшударо медонад, ва доим некјі мекунад. 

 
б. Ваќте ки шумо дар бораи доварицои Худо дар Навиштацо 
мехонед, ин барои шумо чі маъно медицад? 

 
 

 
4. а.  Кашфиёти худро аз назар гузаронед, оё пеши Худо 

саволцо истода метавонанд? Оё Јро лозим аст чизеро савол 
кунад ва чизе ёд гирад? Чаро? 

 
 
 

  
б.  Аз рји фацмише ки дар бораи цамадонии Худо доред, чі 
тавр шумо ќарорцоеро, ки Худо нисбати идоракунии 
зиндагиятон дорад, шарц медицед? 

 
 
 
 
II. Дониши Худо ва пешгјии оянда 
 
 Навиштацо баён мекунанд, ки танцо Худо метавонад аз оянда 
огоц бошад (Иш. 41:22-24; 44:6-8). Худо имтицони даќиќи онро барпо 
дошт, то ки мардум айнан донанд, ки оё ин ё он пайѓамбар аз Јст ё 
не. Шартцои имтицон содда ва равшан буданд: Дар сурате ки 
пайѓамбар дар он комёб мешуд, ј аз Худо буд. Дар сурате ки ј дар он 
ноком мемонд, пас аз Худо цам набуд. 

 
5. а.  Имтицони таъин шуда барои пайѓамбаронро дар Такрори 

шариат 18:18-22 маълум карда, онро кјтоц шарц дицед. 
 
 

 
  



б. Чі тавр шумо дар нури ин матн воситацои “дини”-и  
имрјзаро бацо медицед? 

 
 

 
6. Сацнаи баёншуда дар 1Подшоцон 23:8-14 пардаеро бар ду 

™ицати даќиќи дониши Худо дар бораи оянда мекушояд. 
Инцоро пайдо кунед (ба ќисми муќаддима муро™иат кунед). 

 
 

 
7. а.  Фикр кунед, бо чі тарзцо Худо аз ояндае ки шуморо дар 

пеш аст, огоц буда, та™рибаи гузаштаатонро ба таври муайян 
барои омода кардани шумо ба ояндаатон истифода мебарад. 
Ин тарзцоро номбар кунед. 

 
 
 

 
 б.  Чі тавр шумо метавонед ба оянда омода бошед?  

 
 
 
 
III. Исо Масец цамадон аст 
 

8. Дар Юцанно 21:17 дар бораи кі гуфта шудааст, ки аз цама 
чиз огоц аст? 

 
 
 9. Ба ќайд гиред, чі тавр мисолцои зерини Китоби Муќаддас 

баёноти Юцанно 21:17-ро исбот мекунанд 
 

 а. Кі пурра Худои аз фацм боло, Падари моро, мешиносад 
(Мат. 11:27;  1Ќјр.2:10-13). 

 
 



б. Цикояи марди дастхушки шифоёфта дар бораи шинохти 
Исо аз тамошочиёни ин сацна чі маълумот медицад (Луќ. 
6:6-11; Цизќ. 11:5)? 

 
 
 

  
в.  Чі тавр мазамматцои Исо Масец бар муќобили шацрцои 
Ќјрозин ва Байт-Сайдо, дар Ацди †адид нишон медоданд, ки 
Ј аз цама чиз огоц аст (Мат. 11:21-24)? 

 
 
 
 г.  Ба фикри шумо, чі тавр Исо дар сјцбаташ бо зане дар 

назди ™оц бо чунин даќиќият дар бораи “шавцаронаш” гуфта 
тавонист (Юц. 4:16-19)? 

 
 
 
 д.  Юцанно 6:64 баён мекунад, ки Исо медонист  

 
 
10. Азбаски Худо тамоми чизцоро медонад, Навиштацо дар 
бораи Исо Масец чі мегјянд? 

 
 
 
IV. Дониши комили Худо дар бораи шумо 
 

11. а. 1 Воќеънома 28:9 аз дониши Худо дар бораи шумо чі 
мегјяд? 

 
  

 б.  Дар ин цафта ин дар чі ба шумо дилбардорі хоцад буд? 
 
 
 
 
 



 12. а.  Забур 138:13-15-ро хонед ва ном баред ки Худо дар бораи 
шумо чі медонад. 

 
 
 
 

 б.  Дар бораи Заб. 138:13-15 андеша ронда, гјед, ки оё ба 
фикри шумо, ваќте ки Худо дар батни модаратон шуморо 
наќш бастааст Ј иштибоц карда буд? (Барои ёрі ба ™авоби 
худ аз тамоми чизе ки дар бораи хислати Худо донистед, 
истифода баред.) 

 
 

 
в.  Чі тавр цаќиќати дидани худатон дар нури ин баёнот 
метавонад бар дидгоцатон, ки нисбати худ доред таъсир 
кард? 

 
 

 
13. а.  Чі тавр Забур 55:8 ва 141:3 ошкор мекунанд, ки Худо аз 

ѓаму набардцои ницонии шумо огоц аст? 
 
 

 
 б.  Дар нури ин баёнот, дар бораи ѓам ё набарде ки ба 

наздикі ба он дучор шудед фикр кунед. Фацмиши ин ки 
Худо аз наздик ба мушкилотатон ѓамхорі мекунад барои 
шумо чі маъно дорад? 

 
 

 
14. а.  Ибриён 4:13-ро бо суханони худ бо даргузории номи худ 

аз нав нависед. 
 
 

  
 
 



б.  Донои цама буда, Худо метавонад: (Заб. 89:8; Ирм. 2:22; 
Цуш. 7:2). 

 
 
 в.  Замоне ки шумо ба цаќиќати дарёфта дар Румиён 5:8 

бовар кардед, ваъдаи Худо барои шумо чист (Заб. 102:10-12; 
Иш. 43:25)? 

 
 
 
 г.  Оё Худо инро барои шумо кард? Чі тавр шумо инро 

медонед? 
 
 
 
 15. а.  Кашфиётеро, ки аз ин дарс кардаед, бо ваъдаи а™оиби 

Филиппиён 4:19 алоќа бандед. 
 
 
 
 б.  Рјйхати эцтиё™оти феълии худро тартиб дицед. 
 
 
 

в.  Бо ёдоварі аз ин ки Худо шуморо комилан мешиносад, 
Филиппиён 4:19-ро дар зери рјйхати худ ќарор дицед. Ин чі 
маъно дорад? 

 
 
 
 
V. Дониши Худо назди як имондор 
 

16. а. Мувофиќи Ќјлассиён 2:2-3, сарчашмаи дониши цаќиќі ва 
цикмати цаќиќі чист? 

 
 
   
 



б.  Цамчун зани масеці шумо чиро дар ихтиёр доред? 
 
 
  
 17. Дар нури ин омјзиш чі тавр шумо фоида бароварда 

метавонед барои ќонеъ гардондани эцтиё™оти: 
 
  а.  Шавцари шумо? 
 
 
 
  б.  Фарзандони шумо? 
 
 
 
  в.  Дјстони шумо? 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xудо  
пурцикмат аст 

 
 

 
«Исми  Худо аз азал то абад муборак бод, ки 

цикмат ва ќудрат аз они Јст! 
… ба цакимон цикмат ва ба оќилон дониш 

мебахшад» 
 

Дониёл 2:20,21 
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 Дониш, ™амъи маълумотест, ки дар ихтиёр доред. 
 
 Цикмат ба кор бурдани ин маълумот аст. 
 
 Цикмати Китоби Муќаддас, омјзиши дониш ва  дуруст ба кор 
бурдани он дар мавќеи муайян, бо дарназаргирии нати™ацои бецтарин 
аст. 
 
 “Исми Худо аз азал то абад муборак бод, ки цикмат ва ќудрат аз 
они Јст!” (Дон. 2:20). Худо пурцикмат аст, яъне Ј социби тавоноии 
номацдудест барои дуруст ба кор ницодани дониши Худ. Худо 
некјст, пас Ј фаќат чизцои некро ан™ом дода метавонад. Инчунин, 
амалі сохтани донишаш (цикматаш) доим чизи бецтарини 
имконпазирро ба ву™уд меоварад. 
 
 Цар ќарори Худои тавонои мутлаќ чунон пур аз муцаббат аст, ки 
он хуб ва пурцикматона аст, чунки Худо як хислати Худро барои 
дигараш ќурбон карда наметавонад. Роццои Худо бецбуд шуда 
наметавонад, онцо комиланд, аз файзи дониш, цикмат, муцаббат ва 
некјии Ј. “Тариќи Худо комил аст” (Заб. 17:31). Худо царгиз хато 
намекунад. Чі цимоятест барои касоне ки на бар фацми худ, балки 
танцо бар цикмати Худо такя мекунанд. 
 
 Цамчун мав™уди инсоні, биниши шумо нисбати воќеацои 
зиндагиятон кам ё беш ба биниши мјрчае мацдуд аст. Худо, баръакс, 
даќиќ медонад, ки ба чі дар зиндагии шумо роц хоцад дод. Ј биниши 
™амъи шароитро дорад. Ј барои шумо роцнамоии бецтаринеро 
интихоб кардааст, то дар шумо ва дар таърих наќшацои пур аз 
муцаббати Худро ба амал оварад. 
 
 Дар бораи тарзе фикр кунед, ки Худои пурцикмат бо он мардону 
занони Китоби Муќаддасро дар тамоми гуногунии шароитцое ки 
махсус интихоб шуда буданд, цидоят мекард, то принсипцои 
озодкунандаи имон танцо ба Јро барояшон таълим дицад. Цангоме 
ки кори Ј дар зиндагии онцо ан™ом меёфт, Худо наќшаи Худро ба 
воситаи цамин мардону занон дар таърих амалі мекард. 
 
 Инчунин Худо ба воситаи воќеацои зиндагиямон, ки 
пурцикматона ба тараќќі додани табиати нав ба сурати Худаш 



бахшида шудаанд, моро бо диќќат роцбарі мекунад. Принсипи Худо 
барои тараќќі додани ин табиати нав таълим додани мост, то бо 
таваккал бар Ј ба воќеацои царрјзаи зиндагиямон ™авоб дицем. Фикр 
кунед, ки воќеае ки имрјз гирифтораш цастед, дар цикмат ва 
муцаббати Худо омода шудааст, то бо имон барояш ™авоб гардонед. 
 
 “Ман туро таълим хоцам дод ва ба роце ки бояд бираві, цидоят 
хоцам кард: туро насицат хоцам дод; чашмам бар туст… [то шумо] ба 
сурати Писараш [Исо Масец] монанд шав[ед]” (Заб. 31:8; Рум. 8:29). 
 
 Шумо царгиз роццои Худоро ба пуррагі нахоцед фацмид, ва  
царгиз тавон нахоцед дошт ба ёфтани сабабцои муайяни корцои Ј, 
“Зеро ки фикрцои ман фикрцои шумо нест, ва роццои шумо роццои 
Ман нест, – мегјяд Худо” (Иш. 55:8). Аммо шумо метавонед бо 
ќароре ки дар асоси хислати пурцикматонаи Худо бо имон гирифтаед, 
ба саргузашти цодисацо ва таври “цис кардани” инцо ацамият надода 
донед, ки роццои Ј комиланд. “Ва кјронро бо роце ки намедонанд, 
хоцам бурд; онцоро бо тариќцое ки баланд нестанд, цидоят хоцам 
намуд; торикиро пеши онцо ба рјшноі, ва ка™укилебицоро ба роци 
рост табдил хоцам дод” (Иш. 42:16). 
 
 
I. Хислати кашфшуда 
 

1. а.  Фарќ байни касе ки социби дониш аст ва социби цикмат 
аст дар чист? 

 
 

 б.  Оё, ба фикри шумо, дониш дар худ охир дорад? Чаро? 
 
 

 
 в.  Оё шумо социби дониши беохир шуда метавонед? Инро 

фацмонед. 
 
 

 
 
 



2. Он чиро ки Навиштацо дар Ишаъё 28:29, Дониёл 2:20-22 ва 
Румиён 16:27 дар бораи Худо эълон мекунанд, кашф кунед. 

 
 
 

 
3. а.  Бар ин баёнот асос ёфта, шуморо дар цар воќеа назди кі 

аввал лозим аст, ки маслицат ™јед? 
 
 

 
 б.  Оё ин одати зиндагии шумост? 

 
 
4. Оё барои Худо мумкин аст, ки дар зиндагии шумо бо цикмат 
амал карда, дигар хислатцояшро ба канор гузорад? Чаро дар 
хотир доштани ин барои шумо муцим аст? 

 
 
 

 
5. Шарциёти гуногунеро, ки дар Яъќуб 3:17 барои баён кардани 
цикмати Худо оварда шудааст, бинависед. 

 
 
 

 
6. Ба фикри шумо ваъдаи Худо дар Забур 31:8 бар чі такя 
мекунад? 

 
 
 



 
II. Тасвири маслицатцои пурцикматонаи Худо дар 

Китоби Муќаддас 
 

7. 2Ваќоеънома 20:1-13-ро мутолиа кунед. 
 

а.  Мушкилеро, ки мардони Худо ба он рј ба рј мешаванд, 
кјтоц баён кунед. 

 
 

 
 б.  Аввалин ™авоби подшоц (ва албатта аз халќ низ) дар ин 

воќеаи мушкил чі буд? 
 
 

 
 в.  Аввалин ќадами муайяни подшоц барои цал кардани ин 

мушкилі чі буд? Оё дар байни мушкилот аввалин ќадами 
шумо низ чунин аст? 

 
 

 
 г.  Дар нури порчацои зерин (Мас. 1:7; Иш. 26:3-4; 31:1-3), ба 

фикри шумо чаро ин бецтарин ќароре буд, ки аз дасташон 
омад? 

 
 

 
 д.  Дар оѓози дуои Ецушофот ба Худо подшоц кадом 

цаќиќатцоро дар бораи Худо ба халќи худ ва ба Худи Худо 
ёдовар мешавад? 

 
 

 
 
 
 



е. Ваќте ки шумо масъалаи мушкилро дар дуо пеши 
Худованд мегузоред, чаро ба фикри шумо Јро сано гуфтан 
хуб аст? 

 
 
 

 
ж. Кадом иборацои дуои подшоц шуморо ба фикри он 
меорад, ки дилаш: 

 
1) пеши Худованд фурјтан буд? 
 
 
 
2) ба Худованд вобастагі дошт? 

 
 

 
8. 2Ваќоеънома 20:13-30-ро хонда бароед. 

 
а.  Худо ба халќ кадом маслицати муайянеро ба воситаи 
суханрасони худ, Ецјоцоз додааст? 

 
 

 
б.  Оё шумо фикр мекунед, ки ин маслицат зоциран наќшаи 
а™оиби ™анг дар назари мардум метобид (нигаред бар Иш. 
55:8)? Шарц дицед. 

 
 

 
 в.  Мувофиќи ин порча набард аз они кист? 

 
 
 г.  Оё маслицати Худо ба амал оварда шуд? Нати™аи он чі 

гуна буд? 
 
 

 



 д.  Таваккале ки бар Худо гузошта шуд, бар кишварцои давру 
пеши Ерусалим чі таъсир расонд? 

 
 

 9. Аз ин тасвир Рјцулќудс ба шумо чі дарсеро ёд дод ва чі 
шуморо водор месозад, то маслицатцои пурцикмати Худоро 
пайраві кунед? 

 
 
 
 
 
 
 
III. Кашф кардани цикмати Худо нисбати худи шумо 
 

10. а.  Сарчашмаи цикмат дар ку™ост (Ќјл. 2:2-3)? 
 
 

б. Дар нури Ќјлассиён 2:2-3 ва 1Ваќоеънома 2:14-16, ба 
фикри шумо оё мумкин аст касе ки нисбати Исо Масец 
беэътиноі мекунад дар цаќиќат пурцикмат бошад? 

 
 
11. а.  Цамчун зане ки Исо Масецро чун на™отдицандаи худ 

ќабул мекунад, дар 1Ќјринтиён 2:16 ва Яъќуб 1:5 бароятон 
чі цаќиќати а™оиб ва амалі оварда шудааст? 

 
 
 

 б.  Яъќуб 1:5 ба цаќиќат дар бораи он ки шумо цикмат 
меёбед, чі шарти пешакие мегузорад? 

 
 
 

в. Омјзиши Каломи Худо дар чі метавонад шуморо ба 
ќабули цикмати Худо омода созад? (шарци “цикматро” дар 
фасли муќаддимаві бори дигар дида бароед). 

 



 
 
 
 
 12. Зане аз Масалцо 31:10:31 цамчун гјяндаи боцикмат шарц 

дода шудааст (нигаред ба ояти 26). 
 
 а.  Ба назари шумо ин шарц чі маъно дорад? Чаро? 
 
 
 

 
б.  Аз тарзи истифодаи дониши Худо дар воќеаи муайян 
мисол оваред. Нати™аи он чі гуна буд? 

 
 
 

 
13. а.  Донишу цикмати Худо аз они кистанд (Так. ш. 29:28)? 

(Унвони “мо” дар ин оят дар маънои васеъ, нисбати касоне ки 
ба Исо Масец имон доранд, дода мешавад.) 

 
 
 б. Мо хоциш дорем ки фарзандонамон социби цикмат 

шаванд. Дар нури ин хоциш Такрори шариат 29:28 ва 6:6-9 
дар робита бо фарзандонамон чі мегјяд? 

 
 
 
 
IV. Оќибати цикмати Худо дар зиндагии як зан 
 

14. Мувофиќи Масалцо 1:20-32, цангоме ки шумо аз донишу 
цикмати Худо дур мешавед, оќибатцо чі гуна мешаванд? 

 
 
 
 
 



 15. Цангоме ки шумо ба цикмати Худо ™авоб мегардонед, дар 
зиндагии шумо чі рјй медицад (Мас. 1:33, дар хилоф бо Мас. 
1:20-32)? 

 
 
 
 
 16. а.  Мувофиќи Масалцо 4:6-12 он чиро, ки цамроц бо нумји 

цикмат дар зиндагии шумо хоцад буд, ном баред. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 б.  Ин “оќибатцо” чі тавр таъсир карда метавонанд бар: 
 

1) зиндагии шахсии шумо? 
 
 

 
2) издиво™и шумо? 

 
 
 



 
V. Тамоми цикмат нигоцдошташуда барои Худо 
 

17. Оё барои мо мумкин аст, ки дар ин зиндагии замині дар 
бораи Худо ва роццои Ј цамаро фацмем? Чаро? (нигаред ба 1Ќјр. 
13:9; Так. ш.  29:28; Иш. 55:8).  

 
 
 
 

18. Имондорон сабабцои воќеъ шудани чизцоро дар зиндагии худ 
на доим хоцанд донист. Аммо цамчун имон ба Исо Масец дошта, 
шумо аз чі метавонед дилпур бошед? 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xудо  
ломакон∗ аст 

 
 

 
«Аз Рјци Ту ку™о равам?  

Ва аз цузури Ту ку™о гурезам?» 
 

Забур 138:7 
 
 

                                           
∗ цозир дар цама ™о 
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 Дар худи цамин лацза шумо бо цузури Худо фаро гирирфта 
шудаед. Ваќте ки шумо савори мошин шуда ба маѓоза меравед ё ки ба 
корхона меоед, шумо доим дар цузури Худоед, чунки Ј цозир дар 
цама ™ост. Шумо ™оеро нахоцед ёфт, ки Худо дар он набошад (Заб. 
138:7-12). Цузури Ј цузури як ќисми Ј нест, чунки Худо бар тамоми 
олам мисли маъдани рји замин таќсим, пароканда ва бод нашудааст. 
Ј як бузург™уссаи азиме цам нест, ки бо як ќисми худ дар ин ™о, бо 
ќисми дигараш дар ™ои дигар, ва бо сеюмин дар ™ои тамоман дигар 
цузур дошта бошад. Худо таќсим нашудааст, Ј якест! Он чі Худо 
цаст, дар цама ™о якбора дар пуррагі цузур дорад. Цар ™о ки равем, 
мо бо цузури Худо фаро гирифта шудаем. Мо, дар цангоми лацзацои 
душвор ва чи дар лацзацои бештар “рјцоні” ќарор дошта бошем, 
доим дар цузураш мебошем. 
 
 Калимаи цузур дар забони аслі тацтуллафзан ба маънои “рјй” 
(дар фарцанги то™икі ба маънои зуцур низ) мебошад. Фарзияи цузур, 
яъне дидан ба чашми касе, рј ба рји ј шудан аст. Забур 138:7-и цозир 
будани Худоро дар цама ™о чунон шарц медицад: “Аз Рјци Ту ку™о 
равам? Ва аз цузури Ту ку™о гурезам?” Ба суханони дигар, Худо дар 
тамоми пуррагияш пайваста ба сји шумо, рј ба рји шумо нигоц 
мекунад. “…ман ин ™о баъд аз бинандаи ман бидидам” (Цас. 16:13). 
Дар он чі Ј ваъда медицад, чизи ќобили таа™™уб нест: “…туро 
насицат хоцам дод; чашмам бар туст” (Заб. 31:8). 
 
 Исо гуфт: “Туро тарк нахоцам кард ва туро нахоцам партофт” 
(Ибр. 13:5). Ва “Ман царрјза то охирзамон бо шумо цастам” (Мат. 
28:20). Чі тавр Ј метавонист шуморо партояд? Табиати амиќи Худо 
цамеша цозир будан аст! Инро бо имон (ва на зјран бо эцсосот) фацм 
кардан дилпур ва оромибахш аст. Худо аз боди нафас, аз зичии 
мижжа ва нохун наздиктар аст. Ва барои як зани масеці ин ба 
маъноест, ки Худо, ба таври беназир, бо Рјцулќудс, айнан дар вай 
зиндагі мекунад.  
  
 Худо фазоро бо тамоми ву™уди Худ пур мекунад: “Оё замин ва 
осмонцоро Ман пур намекунам?” (Ирм. 23:24). “Фазо” фикрцоямонро 
мутаассир мекунад. Масалан, агар шумо цоло дар хонаатон мебошед, 
мо медонем, ки шумо цам дар маѓоза нестед. Аммо мацдудиятцои 
фазоі це™ гуна бар Худо таъсир намегузоранд, чунки Ј Рјц аст (Юц. 
4:24). Худо берун аз фазо низ цузур дошта, бо он мацдуд нест. “Охир, 



осмон ва фалакулафлок наметавонад Туро гун™оиш дицад” (3Подш. 
8:27). Фазо ва коинот дастгири Ј нестанд (чунон ки бадани мо, 
цангоме ки бар рји замин зиндаем, мисли тифл дар батни модар, 
нигоцдорандаи рјци мо мебошад). Ин ™о тамоман баръакс аст; “фазо” 
дар Худо нигоц дошта шудааст: “…мо дар Ј зиндагі ва царакат 
мекунем ва ву™уд дорем” (Аъм. 17:28). “…цама чиз дар Ј ву™уд 
дорад” (Ќјл. 1:17). 
 
 Ин цаќиќати цисшавандаро ба фарзияи муцаббати Худо дар 
зиндагии царрјзаи имондор нисбат дода Павлус гуфт:  
 

“Кі моро аз муцаббати Масец ™удо мекунад?  
Оё андјц, ё фалокат, ё таъќибот, ё гуруснагі, ё барацнагі, ё хатар,  

ё шамшер?… Зеро ман мјътаќидам, ки  
на мамот, на цаёт, на фариштагон, на мабдаъцо, на ќуввацо,  

на цозира, на оянда, на баланді, на умќ, на цар гуна махлуќи дигар 
моро аз муцаббати Худо, ки дар Худованди мо Исо Масец аст,  

™удо карда наметавонад” 
(Румиён 8:35, 38-39) 

 
 Чі амниятест! Ин хаќиќат дар бораи дар цама ™о цозир будани 
Худо чі сарчашмаи рјцбаландист. Шумо, цамчун имондор, дар цар 
™о як роцнамо, як муцофиз, як падар, як дјст, як ёрдами тайёр ва 
босамареро доред, ки доим дар ихтиёри шумост. Худо роцнамои доим 
тайёри шумост: ”…туро насицат хоцам дод; чашмам бар туст. Дар он 
™о низ дасти Ту маро цидоят хоцад намуд, ва ямини Ту маро дастгирі 
хоцад кард” (Заб. 31:8; 138:10). 
 
 Цаќиќатеро ки Худо доим бо мост, дарк карда, шумо дигар аз 
торикицо ва аз шароит тарсе нахоцед дошт. Таронасаро мегјяд: 
“Албатта торикі маро ницон хоцад кард”. Аммо ломакон будани 
Худоро ба ёд оварда, Ј бо шоді эълон мекунад: “Аммо торикі низ аз 
Ту пинцон нахоцад кард” (Заб. 138:11,12). 
 
 Таронасаро хулоса мекунад: “Камоли шодицо дар цузури Туст” 
(Заб. 15:11). Моро барои пур шудан аз шоді имконоте цаст, чунки мо 
доим дар цузури Худо ќарор дорем. Оё мо метавонем бо имон фацм 
кунем, ки Худо доим цозир аст? 
 



I. Навиштацо дар цама чо цозир будани Худоро таълим 
медицанд 
 
1. Цаќиќати а™оиби ин ки мо пайваста дар цузури Худо 
мемонем, ба тарзцои гуногун дар Китоби Муќаддас нишон дода 
шудааст. Чи тавр цар яке аз ин оёт доим цозир будани Худоро 
маълум мекунад? 
 

а. 3Подшоцон 8:27 
 
     
  б. Забур 138:7-10 
 
 
  в. Аъмол 17:27-28 
 
 

2. Ба назари шумо “осмон ва фалакулафлок наметавонад Туро 
гун™оиш дицад” (3Подш. 8:27) чі маъно дорад? 

 
 
 

 
3. Маънои тацтуллафзии калимаи цузур _________________ 
(нигар ба фасли муќаддимаві) мебошад. Чі тавр ин маънои 
калима ёрі медицад, то цангоме ки дар цодисаи ташвишнок ќарор 
дорем, цузури цама™ои Худоро фацм кунем? 

 
 

 
3. а. Бар ломакон будани Худо асос ёфта, таронасаро дар бораи 

зиндагии царрјзаи худ чі баён карда тавонист (Заб. 138:5-6)? 
 
 

 
б. Цадди аќал рјзе як дафъа дар ин цафта дар бораи ин 
баёнот фикр кунед. 
 



4. Кадом кори ѓайримумкинро Юнус фикр мекард, ки ан™ом 
метавонад дод (Юн. 1:1-3)? Бо Забур 138:7-10 муќоиса кунед. 
 
 
 
 
5. Цодисоти зиндагии мо бисёр ваќт цаќиќатцои дар бораи 
Худоро ба мо таълим медицанд. Охир Юнус дар бораи Худо чиро 
фацмид ва ин фацмиш барояш чиро арзид (Юн. 1:4-7; 2:1-9)? 

 
 

 
6. а. Дар лацзае “ки ™онам дар ман аз цол мерафт”, Юнус чиро 

баён мекунад, ки охир ба ёдаш омада буд (Юн. 2:8)? 
 

 
 б. †авоби Худо ба дуои Юнус чі тавр буд (Юн. 2:11)? 

 
 
 

7. Аъмол 17:28-ро бо суханони худ, бо гузоштани номи худ дар 
он аз сар нависед. 

 
 
 

 
8. а. Чі тавр порчацои зерин барои тасвир додани беканории 

Ќодири мутлаќ наќши Јро кашида медицанд? 
 

1) Иш. 40:12; 15, 22 
 
 

 
2) Иш. 66:1 

 
 

 



б. Ба назари шумо, чаро нависандаи Китоби Муќаддас чунин 
як сурати Худоро истифода бурд?  

 
 
 
  в. Баръакси шакли одамі, Худо дар цаќиќат ____________ 

аст (Юц. 4:24).  
  
 
II. Цама ™о цозир будани Худо ки дар як лацза 

назарнамоён мегардад 
 

9. а. Мувофиќи наќли Дониёл 3:1-15, аз яцудиён Шадрак, 
Мешак ва Абдна™у чі талаб карда мешуд? 

 
 

 
 б. Худо дар Каломаш чиро фармуда буд, ки ба се ™авонмард 

шинохтани иродаи Јро дар ин бора мумкин сохт (Так. ш. 5:7-
9)? 

 
 

 
10. †авоби ин ™авонмардон дар ин воќеаи душвор чі гуна буд, 
ва, ба назари шумо, ин ќарорашон бар чі асос шуда буд (Дон. 
3:16-18)? 

 
 
 

11. Ин порча дар бораи дониши ин мардон аз Худо, ки барояшон 
фурсати дар Ј ќарор додани имони муайянро додааст, чиро 
мекушояд (Дон. 3:16-18)? 

 
 

 
13. Оќибати бевоситаи муќобилати худотарсии онцоро (Дон. 
3:19-23) баён кунед, ки Худо барои ™алол додани номи Худ ба он 
роц додааст. 

 



14. а. Цодисоти мјъ™изаосоеро, ки дар пеши чашми 
Набукаднесар рјй додаанд, наќл кунед (Дон. 3:24-25). 

 
 
 

 
 б. Оё одатан цузури Худо ба дидаи одамизод маълум 

мебошад (1Тим. 1:17)? 
 

 
 в. Бо асос бар 1Тимотиюс 1:17 дар цодисоти кјраи сјзон чі 

чизи фавќулоддае буд (Дон. 3:26-30)? 
 
 

 
15. а. Се ™ицати ™алоли охиринро номбар кунед, ки аз 

муќобилати  ин ™авонмардон баромад, азбаски инцо дар нури 
Каломи Худо ќарори худро карда буданд (Дон. 3:26). 

 
 
 

 
 б. Таври мисол як лацзаеро биёред, ки шумо дар он ќарор 

карда будед, то дастуроти муайяни Худоро пайраві кунед, ва 
нати™аи цамонлацзаии он манфі ба назар расида буд, аммо 
дертар шумо фацмидед, ки аз тариќи дар цамон лацза цузур 
доштани Худо бо шумо баракат ёфтед. 

 
 
 
 
 
III. Шацодати Павлус 
 

16. а. Цодисаи Ацди Ќадимро ки дар Дониёл 3 ёфт мешавад, бо  
шацодати Павлус дар 2Тимотиюс 4:16-18 муќоиса намоед. 

 
 
 



 
б. Чі тавр ин ду цикоя эътимоднокии ваъдаи Исоро дар 
Матто 28:20 тасвир менамоянд? 

 
 

 
в. Ин ваъдаро бо як мушкилии зиндагии худ алоќаманд 
созед. 

 
 
 
 
IV. Зистани цузури Худо 
 

17. а. Саъй кунед, ки ба як ё чандин фарзанди худ ба таври 
барояшон фацмо гјед, ки Худо доим цозир аст. (Дар сурате 
ки фарзанд надошта бошед, бо фарзандони дјстонатон чунин 
карда бинед.) †авоби онцо чі гуна аст? 

 
 

 
 б. Чаро ба фикри шумо барои кјдак фацмидани ин ки Худо 

доим бо јст, ацамият дорад? 
 
 
 

18. Чі тавр шумо ин дониши нав дар бораи цама ™о цозир будани 
Худоро даќиќ дар зиндагии худ ба кор бурда метавонистед? (Ба 
ёд доред, ки имон ба Худо бар фактцо дар бораи Худо асос 
меёбад, вале на бар циссиёти шумо.) 

 
 
 

 
19. Забур 138:5-7-ро аз ёд кунед, то дар бораи ломакон будани 
Худо андеша намоед. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Xудо  
ивазнашаванда 

 аст 
 
 

 
«Зеро Ман, ки Худо цастам,  

таѓйир наёфтаам» 
 

Малокі 3:6 
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 “Ёрі дицед! Дунёро нигоц доред! Ман фуромадан мехоцам! Цама 
чиз бисёр зуд таѓйир меёбад, ман ниёз дорам, ки нишонацоямро ёфта 
гирам”. 
 
 Амнияти зиндагии шумо бар чорчјбаи оила барќарор буд, ва 
акнун кјчидани оила шуморо ба муцити тамоман бегона андохт. Ёрі 
дицед! Амнияти шумо бар шакли орому ботартиби зиндагі роцат 
меёфт, ва акнун цамааш ба шјр омад, таѓйир ёфт ва тартибашро аз 
даст дод. Ёрі дицед! Амнияти шумо бар дјсте барќарор буд, вале 
акнун ј аз пешатон рафт. Ёрі дицед! 
 
 Дар олами доиман таѓйирёбанда мо чі тавр устуворі ёфтан 
метавонем? Ваќте ки цамааш цамчун алафи пажмурдашаванда ба 
назар мерасад, сји кі давр хјрем? Амнияти цаќиќі дар ку™ост? 
 

“Зеро Ман, ки Худои ™овид цастам, таѓйир наёфтам” 
(Мал. 3:6) 

 
 “Аммо цамааш бояд таѓйир ёбад”, – исрор мекунем мо. Растаницо 
мешукуфанд, гул мекунанд, пажмурда мешаванд, кирмакцои бадвацм 
шабпаракцои а™оиб мегарданд ва охир бо бол задан тамом мекунанд, 
теппацо об мешаванд, сомонцои нави дурахшандаро занг мезанад, 
либосцои нав бо мурури замон кјцна мешаванд, хонацо вайрон 
мешаванд, тифлони ширхјр калон мешаванд, бачацо ™авон мешаванд, 
™авонон болиѓ мешаванд, болиѓон пир мешаванд, маликацои зебоі 
нуќсон пайдо мекунанд. 
 
 “Ман, ки Худои ™овид цастам, таѓйир наёфтам”. Чунон ба назар 
мерасад, ки цама чиз дар олами мо пайваста таѓйир меёбад. 
Цамзамон, цатто дар ин матни пур аз таѓйирот, тава™™јци бештар бар 
мухолифат байни дунёи таѓйирёбанда ва Офаридагори побар™ои он 
™алб карда мешавад. Чуноне ки таѓйирот ё цая™они давомноки 
мав™цо, ки бар сахраи азим дарцам хјрда, ба мо имкон медицад, то 
цанјз бо пуррагии бештар устувории ин сахраро ар™манд дорем, 
инчунин таѓйирот амниятеро ба миён меоварад, ки метавон онро бар 
рји ин сахраи побар™о, ки он Худои мост, дарёфт намуд. Аз таѓйирот 
гузашта, мо ёд мегирем то Цамонеро ки ивазнашаванда аст, ќадрдоні 
намоем. 



 
 Худои Навиштацо пешрафт намекунад, тараќќі намеёбад, бузург 
намешавад ва бештар ё бадтар намешавад, чунки Ј цамеша афзалияти 
комил буд, “дирјз ва имрјз ва то абад айни цамон аст” (Ибр. 13:8). Ба 
цамин сурат Худо метавонад номашро чунин эълон намояд: “Ман 
Во™ибулву™удD цастам” (Хур. 3:14).   
 
 “Тамоми чизе ки Ј имрјз цаст, Ј доим цамон буд ва цамеша 
цамон хоцад буд. Худо доим дар цама чиз комил буд, сипас цанјз 
бештар наметавон буд” (А.В. Пинк). 
 
 Амнияти давомнок ва цаќиќии мо фаќат бар Худо ва роццои Ј 
роцат меёбад, чунки фаќат Ј ягонае цаст, ки таѓйир хјрда 
наметавонад. Падари дјстдор ва ивазнашавандаи мо ба мо маслицат 
медицад, ки “ба мирон, ба фарзанди одам, ки дар вай на™оте нест” 
(Заб. 145:3) таваккал накунем, чунки инсон “хурјшон мисли об” (Цас. 
49:4) аст. Танцо Худо шоистаи таваккали мост, чунки чизе нест, ки 
бар Ј таъсир карда метавонист ва на чизе ки метавонист Јро аз 
табиати некји комили Ј рјйгардон мекард. Худо ягона мавзји 
цаќиќии мустацками имон барои инсон аст. Цар чизи дигар ба даври 
мо таѓйир ёфта метавонад, аммо чун занони масеці, мо дар амният 
сокин буда, ёдовар шавем, ки дар Цамон ки таѓйир намеёбад, “мо 
зиндагі ва царакат мекунем ва ву™уд дорем” (Аъм. 17:28). 
 
 Агарчи муносибатцои дјстони мо ё шавцарамон нисбати мо 
таѓйир цам мехјрд, муносибати Худо нисбати мо цамон аст, ки 
цангоми аз муцаббат барои мо мурданаш буд. Моро цо™ате барои 
ѓамхјрі нест, то донем, ки Худо баъд аз ин ки Јро “аз назарамон 
андохта” хоксорона наздаш меоем, моро ќабул мекунад ё не. Худо 
™астухези кайфият надорад, ва Ј мецрашро гум намекунад: “Бо 
муцаббати азалі туро дјст доштам” (Ирм. 31:3). Дониши ин ки 
муцаббати Ј царгиз тайир намеёбад, чі амниятест! 
 
 Хислати ивазнашаванда будани Худо бар тамоми хислатцои 
дигари Худо таъсир мекунад; чизе дар Худо таѓйир ёфта 
наметавонад. Аз файзи цикмати Худ Худо цамеша социби дониши 
тамоми чизцо ва тавони истифодаи комили дониши Худ дар тамоми 

                                           
D  Во™ибулву™уд: ман цамонам ки цастем 



™ицатцои ™албшуда хоцад буд. Илова бар он, тавони ба амал овардани 
ќарорцои одилонаи Ј царгиз кам нахоцад шуд. Худо царгиз дар 
мавриди це™ чиз таѓйири назар намекунад∗. 
 
 Имкон надорад ки чизи наве пайдо шуда, тавре кунад, ки Худо 
бар суханаш вафодор намонад. Сипас Навиштацо баён мекунанд: 
“Каломи Ту, эй Худо, то абад аст; дар осмонцо ќоим аст” (Заб. 
118:89). “Машварати Худо ќоим аст то абад, андешацои дили Ј то 
абадуддацр” (Заб. 32:11). Тавре ки Худо таѓйир ёфтан наметавонад, 
наќшацо ва ваъдацои Ј, ки маълум аст бояд ба амал оянд, низ таѓйир 
наметавонанд ёфт. Ј бояд комилан вафодор монад ба ваъдацои мисли 
ин: “Бачаро ба роце ки бар он бояд равад∗, тарбият намо; пир шавад 
цам, аз он дур намешавад” (Мас. 22:6). 
 
 “Цамааш аз дастам меояд, бо мадади Он (Исо Масец), ки маро 
ќувват мебахшад” (Фил. 4:13). Чі амниятест! Ва цангоме ки мо 
амнияти худро дар Ј дарк мекунем, мо озодем, то бо пайраві аз 
дастуроташ, чи суст ва чи ќаві бошанд, барои шавцари худ ёрие 
шавем. Амниятро дар Масец фацмида гирифта, мо озодем, то пеши 
фарзандонамон худро хурд сохта ба рафъи эцтиё™оташон расем. 
(Модаре ки фарзандаш аз вай дилпур набошад, моил аст ки, аз тарси 
рад шудан ё ситезае ки аз јцдаи бартараф карданаш набарояд ё цанјз 
бо муцаббати худпарастона, ки ™јёи ќароргирицои зуд барои ором 
сохтани кјдак мебошад, ба талаботи фарзандонаш мутеъ шавад.) Мо 
кјшиш мекунем, ки модарон ва цамсарони муттацид бошем, ва 
Навиштацо модар ва цамсари масециро бо гуфтани ин ки вай дар 
Худои ивазнашаванда зиндагі мекунад, ки “дар Ј таѓйироте ва це™ 
дигаргуние мав™уд нест” (Яъќ. 1:17) (ва Ј дар вай) шавќманд 
месозанд. Худои ивазнашавандаи худро нигоц кунед ва амнияти 
цаќиќиеро, ки сји оромі мебарад дарк намоед! 
  
 Цар рјз ваќти омјзиши худро ба Худованд супоред, чун Ј сахт 
мехоцад, ки шумо Каломашро фацмед, то социби зиндагии фаровон 
                                           
∗ Дар ™ойцои зиёди навиштацо (Цас. 6:6; ва Юнус 3:9,10) гуфта шудааст, ки “Худо пушаймон шуд”. 
Ин як ибораи инсонист, ки маънояшро аз цаќиќате мегирад, ки Худо ба таври ивазнашаванда ва 
мантиќі нисбати одамизод дар робита бо гуноц амал мекунад. Азбаски мардум тавба намекунанд 
Худо бояд цукмномаеро бароварад; ваќте ки инцо тавба мекунанд, тавре ки сокинони Нинве 
кардаанд, Худо бояд бо марцамат амал кунад. Дар цузури Худ Худо аллакай медонист, ки чунин 
мешавад, пас Јро ™ои таа™™уб нест, гјё ки Ј аз суханонаш пас гашта бошад. Ќайд кунед, ки дар 
Ибриён барои тар™умаи “пушаймоні” ду калима истифода бурда шудаанд: яке тацтуллафцан ба 
маънои “пас гаштан, таѓйири роци рафт” аст, ва дигаре ба маънои “ѓамгин, афсјс хјрдан” аст. 



бошед. Акнун андеша намуда аз Худо дархост намоед, то Рјцулќудс 
шуморо роцнамоі ва таълим дицад. 
 
I. Худо таѓйирнопазир аст 
 

Аз дасти таѓйироти фавќулодда, ки ба назар ин ќарнро шарц 
медицанд, дар ин рјзцои мо беамниятии калон мав™уд аст. Китоби 
Муќаддас бо эълони ин ки Худо доим цамон аст (!) ин масъалаи 
душворро дар бар мекунад. 
 

1. Барои чі баёноти а™оиби Малокі 3:6 цангоми замонцои сахт 
ва ё ташвиши даруні мустацкам аст? 

 
 
 

 
2. а. Ваќте ки Худо баён кард, ки номаш 

____________________ аст (Хур. 3:14), Ј чиро ба ивази “Ман 
будам” ва ё “Ман хоцам буд” дар бораи Шахсияташ ошкор 
кард? 

 
 
 б. Акнун Хуру™ 3:14-ро бо Юцанно 8:58 муќоиса кунед. Кі 

гап мезанад ва дар Юцанно 8:58 чі ошкор шудааст? 
 

 
3. Бар Ибриён 13:8 асос ёфта ба саволи зерин ™авоб дицед: Оё 
Исо Масец дар ин лацза шуморо цамон тавре ки дар ваќти ™он 
додан барои шумо буд, дјст медорад? Шарц дицед. 

 
 

 
4. Худо танцо номиранда аст, чунки Ј доим буд ва цамеша 
мебошад; Ј таѓйир намеёбад (1Тим. 6:16). Инчунин, танцо Худо 
ба инсонон “атое”-ро бахшида метавонад. Он кадом аст (2Тим. 
1:10)? Оё шумо имрјз социби ин ато мебошед? 

 
 

 



5. Бисёр ваќт нависандагони Ацди Ќадим ба Худо цамчун сахра  
муро™иат мекунанд. Як лацза дар бораи сахра, онро дар зецнатон 
тасвир карда, андеша намоед. Рјйхати сабабцоеро тартиб дицед, 
ки метавонистанд ба истифодаи сурати сахра барои тасвир 
додани Худои нонамоён  оварда расонанд. 

 
 
  

6. Яъќуб 1:17-ро диќќат дода, ва оятро ба цаёти худ шахсан 
истифода бурда, онро бо суханони худ аз нав нависонед. 

 
 
 
 
II. Оќибатцои табиати таѓйирнопазири Худо 
 

7. а. Азбаски Худо таѓйир намеёбад, чі бояд дуруст мебуд (Ад. 
23:19; Иш. 46:10)?  

 
 

 
 б. Муайян кунед, ки ин ваъдацо дар зиндагии шумо чі 

ацамият доранд? 
 
 

 
8. а. Цаќиќатцоеро, ки дар бораи Каломи Худо маълум кардан 

мумкин аст, ба воситаи оёти зерин номбар кунед: 
  
 Забур 32:11 

 
  
 Забур 118:89,152 

 
  
 Ишаъё 40:6-8 

 
 
  



Матто 5:17-18 
 

 
б. Он чиро, ки дар ин оёт кашф кардаед, кјтоц ™амъбаст 
намоед. 

 
 

 
 в. Дар нури ин, муносибати шумо нисбат ба Каломи Худо чі 

гуна бояд бошад? 
 
 

 
9. Дар ќафои Забур 32:11 кадом принсипи асосгузорест? Ваќте ки 
машварати Худо аз маслицатцои дунё фарќ мекунад, чі тавр 
шумо онро ба кор мебаред (масалан, барои издиво™, тарбияи 
фарзандон, та™рибацои шахсі, тартиби калисоі ва ѓайра)? 

 
 
 

 
10. а. Азбаски Худо таѓйир намеёбад, чі то абад давом дорад 

(Заб. 99:5)? 
 

  
 б. Ваќте ки мо аз худ савол мекунем: “Оё имрјз баъд аз он 

чи ман кардаам, Худо маро цанјз цам дјст медорад?”, пас дар 
бораи Худо чі метавон гуфт? Мо чиро фаромјш кардем? 

 
 

 
11. Чі, бар муќобили замин, то абад давом медицад, тавре ки он 
дар Ишаъё 51:6 гуфта шудааст?  

 
 

 



 
12. Чі тавр хислати таѓйирнопазирии Худо бар сифоти дигари Ј 
таъсир кардааст? Тавоноии томи Худоро дар асоси ™авобцои худ 
ќарор дицед. 

 
 
 
III. Мисоли Китоби Муќаддас аз табиати таѓйирнопазири 

Худо 
 

Азбаски Худо таѓйирнопазир аст, Ј бояд доим бар ваъдацояш 
вафодор монад. Саргузашти Иброцим ва Соро, цамчун падару модар, 
ин цаќиќатро хуб тасвир медицад. 

 
13. а. Тибќи Цасті 11:29-30, Абром (дертар Худо номашро ба 

Иброцим табдил медицад) _________ ро ба зані мегирад, 
аммо вай __________ аст. 

 
 б. Бо ву™уди ин ваъдаи Худо барои Абром чі буд (Цас. 

12:1-3)? Дар вазъияти Абром ва Сорай ин ваъда чиро ба амал 
меорад? 

 
 

 
 в. Чі тавр ваъдаи Худо дар Цасті 13:14-16 васеътар карда 

шудааст, ва чі дар робита бо ™уфти заношјй равшантар 
мегардад? 

 
 
 



 
IV. Инсон мубориза менамояд, то ин ки таваккалашро бар 

Худо бо рафтори мувофиќи имон, вале на мувофиќи 
дидор, нигоц дорад  

 

14. Цасті 15:1-6-ро мутолиа кунед. 
 

 а. Модоме ки Абром бо Худо сјцбат дошт, муборизаи ј чі 
гуна буд? 

 
 

 б. Оё шумо метавонед муборизаеро, ки алъон бо ваъдаи 
додашудаи Худо доред, ном бурда, худро ба Абром баробар 
созед? 

 
 

 

в. Чи тавр Худо Абромро рјцбаланд месозад? 
 

  

 г. †авоби Абромро баён дицед. 
 

 

 д. †авоби цозираи шумо ба ваъдае ки Худо онро ба шумо 
додааст, чист? Он бояд чі бошад (Ибр. 11:6)?  

 
 

 

 е. Оё ваќте ки Абром бовар кард, метавонист бинад, ки дуои 
ј даррав ™авоб гирифтааст? 

 
 

 15. а. Азбаски маълум нашуд, ки Худо дарцол ба ёриаш омад, 
Сорай воситацои ёрі додан ба Худоро бо Абром мавриди 
мусоциба ќарор дод. Ин ™уфти заношјй бо истифодаи 
методцои даврони худ вазъиятро ба дасти худ гирифтанд. 
Та™рибаи пацншуда дар он замон, ва бадиеро ки аз 
истифодаи ин метод ба миён омад, шарц дицед (Цас. 16:1-6). 

 
 
 



  б. Гарчанде роццои дунёві, ки бар муќобили машварати 
Худо мераванд, бисёр ваќт осонтар ё ягона имкони цалли 
масъала ба назар мерасида бошанд цам, доим дар бадбахті 
хотима меёбанд. Мисол биёред, чі гуна шумо боре кјшиши 
ёрі додан ба Худо намудед, ва ноумеді аз он цосил шуд. 

 
 

 

16. Худо мунтазири он буд, ки Абром ва Сорай кјшиши худро ба 
хар™ дицанд, ва сипас ваъдаашро аз нав дода, онро дар Цасті 
17:1-8 васеътар гардонд. Шарц дицед, чі тавр Худо ин дафъа 
барои и™рои ваъдааш бисёр даќиќ буд (Цас. 17:21)? 

 
 

 
17. а. Цасті 18:1-15-ро хонда бароед. Худро дар ™ои Соро 

гузошта, он чиро ки дар ин порча рјй медицад, наќл намоед. 
 

  
 б. Оё цолати ™исми Соро барои Худо бар и™рои ваъда таъсир 

дошт (Цас. 21:1-3)?  
 

  
 в. Шумо кадом сабабцоеро ки ба гумонатон дар ан™оми 

ваъдае ки Худо ба шумо дода буд, монеъ мешуд, беихтиёрона 
барпо доштед? 

 
 

 
 г. Ваќте ки шумо табиати Худоро мушоцида мекунед, 

далелцои шумо доим ќоим мемонанд? 
 
 

 



 
V. Маънои табиати таѓйирнопазири Худо барои шумо 

 
18. а. Сарфи назар аз адади дафъацое ки шумо ™ои худро таѓйир 

медицед, ё ин ки ба шароити нав меафтед, иќоматгоци воќеии 
шумо, цамчун зани масеці,  дар ку™о ќарор дорад (Заб. 89:1-2)? 

 
 

 
 б. Чаро ин “ќароргоц” боэътимод аст? 

 
 

 
19. Чі гуна аст дилдории бузург ва баракати а™оиби Худо барои  
волидайне ки хоксорона Јро ™јё мешавад (Заб. 101:29)? 

 
 

 
20. Айюб 23:13 дар мавриди Худо чі мегјяд, ва чі гуна нати™аи 
муцимест, ки аз ояти 14 мебарояд? Барои зиндагии шумо, Худо 
ба воситаи ин порча, агар онро бо Забур 17:31 муќоиса кунед, 
бароятон чі мегјяд? 

 
 

 
21. Малокі 3:6-ро амалі созед, то ки Рјцулќудс табиати 
таѓйирнопазири Худро ба ёди шумо овардан тавонад. 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xудо 
бовафо аст 

 
 

 
«Агар мо бевафо бошем, Ј вафодор аст, зеро ки 

Худро инкор карда наметавонад» 
 

2Тимотиюс 2:13 
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Худо дар бораи Худ гуфтааст ки Ј вафодор аст. Вафодор будан 
яъне тамоман ќоим ва розі будан бо ваъдацо ва јцдадорицои худ 
нисбати дигарон аст. 

 

“…пас бидон, ки Худои ™овид Худои ту Худост.  
Ин Худои амин ацди… Худро нигоц медорад*” 

(Так. ш. 7:9) 
 

Цамаи мо бо андјц ва бевафоі ошно цастем. Мо ба худ савол 
додаем, ки аз кі дилпур будан мумкин аст. Навиштацо цаќиќатцоеро, 
ки мувофиќи он Худо бовафост бо факте, ки Худо таѓйир ёфта 
наметавонад, бо цам баста ба мо ™авоб медицад. “Зеро Ман, ки 
Худованд цастам, таѓйир наёфтаам” (Мал. 3:6). Худо цамеша ба шумо 
вафодор мемонад, чунки таѓйир ёфтан барояш номумкин аст. Агар 
Худо бевафо мебуд, цатто агар ин фаќат як бор сурат мегирифт, ин 
амал Јро таѓйир медод. Худи номи Худо “Амин” аст (Вацй 19:11), 
чунки Ј дар вафодорияш комил аст. Ба худ тасаввур кунед, ки шахсе 
ву™уд дорад ки дарафтодани шуморо царгиз нахоцад гузошт, касе ки 
царгиз аз сухани худ нахоцад гашт! Ин барои шумо чі ацамият 
медошт? Худо ба сухани Худ ва цар ваъдае ки барои шумо додааст, 
вафодор аст ва бояд бошад, чунки  
 

“Даъваткунандаи шумо амин аст, ва инро низ ба амал меоварад” 
(1Тас. 5:24). 

 

Бовафост Цамон ки шуморо даъват мекунад, то барои шавцари 
худ, бо тамоми эцтиё™оти махсусаш, дилбардорие бошед, ва Кі ба 
шумо файз ато хоцад намуд, то ба эцтиё™оташ бирасед. 

 

Бовафост Цамон ки шуморо даъват мекунад то барои цар яке аз 
фарзандонатон, бо мацдудиятцои махсуси ™исмонии эшон, хислатцо 
ва тавоноии аќлии хоси эшон модар бошед, ва Кі ба шумо тавоноі 
хоцад дод, то кори хуберо бо онцо ан™ом дицед. 

 

Бовафост Цамон ки шуморо ба вазифаи эцтимолан ан™ом 
нашудані даъват мекунад, ва Кі барои шумо тавонмандии лозимеро 
хоцад бахшид, то онро и™ро карда тавонед (Ибр. 4:16). 

 

Азбаски Худо комил аст, Ј цатто як дафъа цам шуморо ноумед 
карда наметавонад! Чі амнияте, чі оромише, чі дилпурие акнун 



барои шумо, цамчун шахсият, цамсар, модар ва ташкилкунандаи 
хонадонатон мумкинанд. 
 

“Цамааш аз дастам меояд, бо мадади Он (Исо Масец),  
ки маро ќувват мебахшад” 

(Фил. 4:13) 
 

Ј бовафо, комилан бардавом дар эцтироми ваъдаест, ки ба шумо 
додааст. 

 

†ицати дигари ин амният дар вафодории Худо дар цаќиќате 
ќарор дорад, ки вафодории Ј нисбати мо вобаста ба вафодории мо ба 
Ј нест. “Агар мо бевафо бошем, Ј вафодор аст, зеро ки Худро инкор 
карда наметавонад” (2Тим. 2:13). Цаќиќат дар бораи ин ки Худо 
пайваста ба мо вафодор аст, новобаста аз он чи мо мекунем, асоси 
муцими боварии мо ба Јст. 

 

“Шумо бо ибораи 'Худо вафодор аст' чі гуфтан мехоцед? Ба 
ацволи ман нигоц кунед!” 

 

Мо метавонем ба сабаби циссиётамон, ё тарзи “пайдо шудан”-и 
ин ё он чизцо дар лацзаи махсус вафодории Худоро надида монем. 
Аммо мјътаќид бошед, ки Худо ™амъи манзараро мебинад, ва 
корцояш комиланд. Худо ба шумо комилан вафодор аст, цатто дар 
цамин лацза, чунки дигар хел буда наметавонад. 

 

Ба вафодории Худо имон доштан (яъне бо аќл бо Ј розі будан) 
амнияту оромиш бароятон хоцад овард. Ба циссиётамон ё шароите ки 
даври моро гирифта инцоро ба миён овардааст, нигоц накарда, 
ризояти аќли мо бар цаќиќати вафодор будани Худо устувор аст. Чі 
моро бе™о карда метавонист? Мо дар оромиш ва амният дилпурона 
зиндагі хоцем кард. Агар шумо дар ноумеді, тарс ва озмоиш ба сар 
мебаред, таќвият ёбед: Худо ба шумо вафодор аст. 

 

Ба дили худ чунин ™авоб хоцам гардонд ва бинобар 
ин умедвор хоцам буд: Эцсонцои Худованд поён 

 надорад, ва марцаматцои Ј беинтицост;  
Онцо цар субц аз нав зоцир мешавад: вафои Ту бузург аст. 

 «Худованд насибаи ман аст, - мегјяд ™они ман, 
 - бинобар ин ба Ј умедвор хоцам буд». 

(Нав. Ирм. 3:21-24) 



  

I. Вафодории Худо умедбахш аст 
 

1. Ин цафта Навцацо Ирмиён 3:21-24-ро аз ёд кунед. 
  
 а. Ирмиёи набі дар ноумеді (дар чоци чуќуртарин дар 

маънои аслі ва ма™озі (Нав. Ирм. 3:1-10)) буда, чиро ба ёд 
меоварад, ки сабаби дилбардорі ва умеди ј мегардад? 

 
 
 
 б. Чаро барои Ирмиё ёд кардани баёнияи “вафодории Ј 

бузург аст” дар лацзае ки вазъият торик буд, чунон боацамият 
буд? 

 
 
 
 в. Фикру цуши Ирмиё ба чі машѓул буд, ва нати™аи он чі 

гуна буд (Нав. Ирм. 3:19-20)? Оё шумо низ баъзан чунин 
мекунед? Одатан нати™ааш чі тавр аст? 

 
 
 
 

2. Ваќте ки шумо дар ноумеді ќарор доред, ва ба назаратон 
чунон мерасад, ки Худо шуморо фаромјш кардааст, Ј барои 
ёдоварии вафодории доимии Худ чиро ба шумо додааст (Цас. 
8:22)? 

 
 
3. Барои баёнияи ќавии худ дар 2Тимотиюс 1:12 Павлус бар 
кадом асос такя мекунад? Пеш аз ин ки шумо низ чунин баёния 
карда тавонед, чиро бояд дар бораи Худо фацмед? 

 
 

 
 
 



4. а. Сарфи назар аз мјди мадании цозиразамон дар робита 
бо хубі, ё тарзи “озод”-и зиндагі кардан, фармонцои Худо 
__________________ ва ___________ цастанд (Заб. 118:129-130, 
ва махсус 137-138). 

б. Фацмидани ин цаќиќат дар бораи фармонцои Худо дар 
ин дунёи пур аз назарияцои таѓйирёбанда дар мавриди 
мавзјъцои мисли издиво™, тарбияи фарзандон, ва роци 
осоиши рјц барои шумо дар чі устуворибахш мебошад? 

 
 
 
 

5. Баёни а™оиби 2Тимотиюс 2:13-ро бо калимацое ки махсусан 
ба шумо таъсир мерасонанд, аз нав нависед. 

 
 

 
6. Мувофиќи оёти зерин Исо чі хоцад кард (2Тас. 3:3; Ибр. 
2:17; Вац. 19:11), ва инцо дар борааш чі мегјянд? 

 
 
 
 
II. Вафодории Худо махсус нисбати шумо 
 

7. Дар цар яке аз оёти зерин ишора намоед, ки дар чі Худо 
гуфт, ки ба шумо вафодор мемонад. Бо навиштани ™авобцои худ 
инцоро ба зиндагии худ алоќаманд созед. 

 
а. 1Ќјринтиён 1:9 

 
 
б. 1Ќјринтиён 10:13 

 
 
в. 2Таслјникиён 3:3 

 
 
 



г. 2Тимотиус 2:13 
 

 
д. 1Юцанно 1:9 

 
 

8. Мувофиќи Забур 90:4, вафодории Худо нисбати шумо чі 
тавр ба амал хоцад омад? Ба назари шумо, ин ибора барои цаёти 
шумо чі ацамият дорад? (Шумо метавонед аз фарцанг ёрі гиред.) 

 
 
 
 

 
9. Дар бораи масъалаи цозира дар зиндагии худ фикр кунед. Оё 
Худо дар Каломаш ваъдаеро ки метавонист ба он алоќаманд 
мебуд, додааст? Агар чунин аст, пас он кадом аст? Акнун, ваќте 
медонед ки Худо ба ваъдацояш вафодор аст, чі тавр шумо 
рјцбаланд шуда метавонед? 

 
 
 

 
10. Баъзе аз тарзцоеро, ки Худо барои исботи вафодории Худ 
шахсан ба шумо истифода бурдааст, наќл кунед. 

 
 
 

 
11. Цадди аќал як бор дар тјли цамин цафта дар бораи он ки 
Худо ба шумо вафодор аст, фикр кунед. Кјтоц шарц дицед, ки 
дар нури ™авобгарицои махсуси шумо цамчун цамсар ин чі маъно 
дорад? 

 
 

 
цамчун модар чі: 

 
 



 
III. Вафодории таѓйирнопазири Худо 
 

Цикояи Китоби Муќаддас дар бораи Иброцим ва Соро, ки 
волидайн шуда буданд, на фаќат табиати таѓйирнопазири Худо, балки 
низ вафодории Јро дар и™рои ваъдацояш исбот мекунад. 

 
12. Дар Ибриён 11:11, кадом сифати Худо бахусус барои Соро 
барои бовар кардан ба ваъдаи Ј дилдорі гардид? (Ќайд дар бораи 
он ки мавзји имони Иброцим ва Соро на фаќат ваъдаи Худо буда, 
балки имонашон бар табиати Худи Худо барќарор буд, муцим 
аст.) Каломи Худо амин аст, чунки Худо амин аст! 

 
 
 

 
13. а. Ваќте ба назар мерасад, ки тамоми атрофи шумо 

вафодории Худо ба ваъдацояшро сарнагун мекунад, 
мувофиќи Ишаъё 50:10 шумо чі бояд кунед? 

  
 б. Чиро бояд ба ёд оред (Юц. 13:16-17)? 

 
 

 
14. а. Якчанд далелцоеро номбар кунед, ки аз сабаби инцо шумо 

дучор ба хатари нафацмидани вафодории Худо нисбати шумо 
цастед. 

 
 
 

 
 б. Ваќте ки шумо ќарор медицед, ки шацодоти ин далелцоро 

бештар аз ин ки шацодоти Навиштацоро ќабул кунед, пас 
имони худро дар чі мегузоред? 

 
 

 
 
 



15. Оё имкон дорад, ки Худо аќаллан як дафъа ба шумо бевафоі 
нишон дицад? Шарц дицед. 

 
 
 

 
16. Ваќте ки шумо аз азобцое ки сабабгораш худатон нестед, 
мегузаред, бояд чі кунед (1Пет. 4:19)? 

 
 
 
 
IV. Шумо, як шахсияти бовафо 
 

17. а. Луќо 16:10 дар бораи шахси бовафо кадом цаќиќат ишора 
мекунад? 

 
 

 
 б. Ин дар кадом соцаи цаёти шумо воќеъ шуд ё дар цоли 

воќеъ шудан аст? 
 
 
 

 
 в. Дар бораи ™ицатцое ки шумо дар онцо худро махсус 

бевафо цис мекунед, фикр кунед. Шарц дицед. 
 
 

 
 г. Оё мехоцед, ки социби хислати вафодорі шавед? 

 
 

 
 д. Ваќте ки шумо масеці мешавед (ба ин ки Исо-Масец 

барои шумо мурд, ва барои зиндагии нав доштанатон аз 
мурдагон бархост, имон оварда), Навиштацо баён мекунанд, 
ки Рјцулќудс меояд, то дар шумо зиндагі кунад. Кадом 
™ицатцои самараи Рјц, дар Ѓалотиён 5:22-23, алоќаманд ба 



хоциши вафодор будани шумо мебошанд? Мувофиќи ин оёт 
шумо чі тавр бовафо мешавед? 

 
 

 
 
 
18. а. Соцаеро ном баред, ки шумо мехостед дар он вафодор 

монед: 
 
ба Худо  _____________________________________________ 
ба шавцаратон  ________________________________________ 
ба фарзандонатон  _____________________________________ 
ба дјстонатон  ________________________________________ 
 
б. Акнун ба Худо дар бораи ин соцацо гјед. Јро шукргузорі 
кунед, чунки Ј, ки амин аст, дар шумо зиндагі мекунад, ва 
ба шумо вафодорояшро медицад, то шуморо дар ин соцацо 
вафодор созад. 
 
в. Дар ™авоб ба ин даъват, ваќте ки ба назаратон мерасад, ки 
це™ ваќт таѓйир ёфта наметавонед, ёдоварі аз чі барои шумо 
ацамият дорад (2Ќјр. 5:7)? 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xудо  
ќуддус аст 

 
 

 
«Кист, ки аз Ту, эй Худованд, натарсад ва исми 

Туро ™алол надицад? 
Зеро ки танцо Ту ќуддус цасті» 

 
Вацй 15:4 
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“Ќуддус аст, ќуддус аст, ќуддус аст Худои лашкарцо” 
(Иш. 6:3) 

  
Тасвири назарнамоёни ќудсияти Худо ба хизмати пайѓамбарони 

аз ™ониби Ј таъиншударо цамроці мекард. Фарзияи ќудсияти Худо, 
ки дар дилцояшон ™орі шуда, ќуввати эшон дар лацзацои ноумеді 
шуда буд. Сарфи назар аз фишоре ки дучораш мешуданд, ин мардон 
устувор мемонданд, зеро ки Худои худро мешинохтанд, инцо 
медонистанд, ки Ј ќуддус (пок) аст. 

 
Цаќиќати асосие, ки аз покі ва шарафи тамоми хислатцои Худо 

мебарояд, ин аст ки Худо “азимулќадр дар ќуддусият” (Хур. 15:11) 
аст. Инчунин, Навиштацо ба покии Худо, беш аз цар хислати 
дигараш, муро™иат мекунанд. 

 
Дар сурате ки мо ба пай бурдани маънии “Худо пок аст” фацмем, 

мо ќаві ва шодмон шуда, “исми ќуддуси Јро муборак хоцем хонд” 
(Заб. 102:1). Цамзамон, ќуддус як калимаест, дар цоле ки мо тасвири 
он ё фарзияе барои онро маъно додан надорем. 

 
Маънои аввали калимаи ќуддус (дар забони асли Навиштацо) 

“буридан” ё “™удо кардан” аст. Ваќте ки калимаи ќуддус барои Худо 
истифода бурда мешавад, он ба ™удоии умумі аз баді алоќа дорад. 
Цатто сояи хато дар Худои мо ёфт намешавад, Ј комилан пок аст. 
“Худо нур аст, ва дар Ј це™ зулмоте нест” (1Юц. 1:5). 

 
Фацмидани ин ки ягон норасоі ва на ягон хатое дар табиати 

муцаббат, социбихтиёрі, тавоноі, цикмат, вафодорі, некјі ва дигар 
хусусиятцои Худо ёфт шуда наметавонад, чі дилдориест барои мо, ки 
дар номи Ј боварі дорем, чунки Ј ќуддус аст! Ин покии комил, ин 
™удоии умумі аз баді, тавре ки бо дигар хислатцояш аст, барои Худо 
осон аст. Јро цо™ате нест, то барои ќуддус будан ё чунон мондан 
мубориза барад, Ј ба таври одді пок аст, ва дигар хел буда 
наметавонад. 

 
”Кист, ки аз Ту, эй Худованд, натарсад ва исми Туро ™алол 

надицад? Зеро ки танцо Ту ќуддус цасті” (Вац. 15:4). 
 



Худо аз гуноц нафрат дошта, онро бояд мацкум кунад, чунки Ј 
пок аст. Дар сурати раво дидани гуноц Ј инкор табиати Худ мекард. 
Салиби Исо Масец (ки Худо бар он интиќоми пурраи ѓазаби Худро, 
ки дар муќобили гуноц дошт, гузошт, то бар Писари Худаш фурј 
резад) исботест, ки гуноц бояд ™азо дода шавад. 

 
Бе Исо Масец ва бе кори Ј ки бар рји салиб ан™ом додааст, барои 

мо це™ умеде аз ќудсият ву™уд надорад. Аммо, чі хушбахтиест, ваќте 
ки мо имон овардем, ки Исо Масец моро аз ќудрат ва цукми гуноц 
озод мекунад. Ј “ба мо дар Мацбуби Худ [файзро] бо саховатманді 
бахшидааст” (Эфс. 1:6). (Адолати Худо он аст, ки моро дар назараш 
маќбул мегардонад.) 

 
Аќидаи ќудсият метавонад барои мо бегона, ќариб манфі, тобад, 

чунки мо дар тамоми умри худ шарт карда шуда будем, то ќабул 
кунем он чиро, ки олудаи гуноц, ва ба ин сурат ѓайри муќаддас аст. 
Азбаски мо цар рјз дар робита ба чизцои нопок зиндагі мекунем, 
моро бештар покі цайрон мекунад. Фикри ќудсият моро аз роц 
мезанад. Ќудсияти Худо цамчун фарзияи олі, аммо ба зиндагі алоќа 
надошта, ки илоциётшиносонро ба андешароні мекашад, пеши 
назари мо меистад. Вале барои занон дар хона, ки машѓули 
либосшјй, ва рјфтурјби хона мебошанд, инро чі тавр ба кор бояд 
бурд? 
 

Навиштацо ба мо ™авоб медицанд: 
 

“Пас, бо Ј [ки муќаддас аст] мувофиќат намо ва осоишта бош” 
(Айюб 22:21). 

 
 Ќудсият ба осоиштагі алоќаманд аст!  
 
“[Заноне] ки Худои худро [ки муќаддас аст] мешиносанд, ќаві шуда, 

амал хоцанд кард” 
(Дон. 11:32). 

 
Ќудсият ба ќувват ва устуворі алоќаманд аст! 

 
“Ростиро хоцед шинохт, ва рості шуморо озод хоцад кард” 

(Юц. 8:32). 



Ќудсият ба озоді алоќаманд аст! 
 

“Шинохтани Ќуддус хирад аст” 
(Мас. 9:10). 

 
Ќудсият ба хирад алоќаманд аст! 
 
Аммо цанјз бештар аз ин аст! Ќудсият бо аќидаи зебоии цаќиќі 

ва озодии цаќиќі алоќа дорад. Ќудсият дар маѓзи зебоі ва озодист, 
чунки инцо нати™аи набудани баді, ™удоі аз он мебошанд. 

 
Цамчунон “цашамати Худои ™овид” цамчун ба “сару либоси  

ороишии ќудсият” (Заб. 109:3) ишора мекунад. 
 
Цашамати ќудсият – зебоии шоцона, табиі, бо шукјц намоиш 

додашуда дар ваќти набудани баді (масалан боѓи Адан пеш аз рјй 
додани гуноц, баданцои ™алолёфтаи мо ва ѓайра) мебошад. Обшори 
дурахшони кјциро, ки аз обшавии барфцо пур мешавад, ба таври 
мисоли замині гиред. Ин сурати мухолифи кјлмаки нафратовари 
мурдаву лойолуди аз ахлоти дилбе™окунанда ва коѓазпорацои 
равѓанин аст. 

 
Ин аст зебоі ва ќудсият, ки мо, занони масеці, бо он “оро дода 

шудаем” (1Тим. 2:9-11). Ин ороиш ба цисоби бонкии шумо ва бо 
пешрафтцои ™исмонии шумо вобаста нест, балки ин аст зебоие ки 
пайваста дар зиндагии озодшуда аз гуноц, дур аз баді, нур мепошад. 
Навиштацо эълон мекунанд, ки цамчун занон дар Масец шумо социби 
ин ороишот мебошед. 

 
Озодие ки ќудсият мебахшад, озодии даруні, та™рибашуда дар 

зиндагии ™удошуда аз талхі, худхоці, нафрат, тамаъ, ва одатцои 
бадахлоќкунанда аст. Зебоі ва озодие, ки аз ќудсият мебароянд, дар 
зиндагицое ки дар онцо занон дигар на барои худ, “балки барои Ј, ки 
аз барои онцо мурд ва эцё шуд” (2Ќјр. 5:15) ба сар бурдаанд, намоиш 
дода шуданд. 

 
Танцо Худо аз баді ™удост; танцо Ј Сарчашмаи тамоми ќудсият 

буда метавонад; ва Ј дар шумо, эй зани масеці, зинда аст! Ј дар 
Масец шуморо аз цар баді шуста, ва Рјцулќудси Худро барои ан™оми 



ќудсияташ дар шумо бароятон додааст. Инчунин Худо метавонад 
шуморо цидоят кунад (барои некјии шумо, то шуморо 
нурпошдицандаи зебоі ва воќеан озод созад). “Муќаддас бошед, 
чунки Ман муќаддас цастам” (1Пет. 1:16). 

 
Ваќте ки Худо “дар бузургии ќудсият” дар шумо зиндагі 

мекунад, Ј метавонад шуморо даъват намояд, то шумо дар шоді 
“орошуда бо сарулибоси ќудсият ба Ј са™да баред” (1Ваќ. 16:29). 

 
 

I. Ќуддус аст Худованд! 
 

1. Кі ќуддус аст, ва ин ќудсият аз шумо чі мехоцад (1Под. 2:2; 
Вац. 15:4)? 

 
 

 
2. Калимаи ќуддусро, чуноне ки он барои Худо истифода шуда 
метавонист, ба тарзи худ фацмонед. (Шумо метавонед аз фасли 
муќаддимаві ёрі гиред.) 

 
 

 
3. а. Бо ёрі аз фарцанг, маънои калимаи аълоро шарц дицед. 

 
 

 
 б.  Дар Хуру™ 15:11 он чиро ки Худоро “азимулќадр” 

(бузургдара™а) мегардонад, кашф намоед. Фацмонед чаро? 
 
 

 
4. а. Ваќте ки Худо ба халќаш, Исроил, гап мезад, Ј беист 

“Ќуддуси Исроил”-ро барои гуфтан дар бораи Худаш ба кор 
мебурд. Ба фикри шумо чаро Худо диќќати халќашро бар ин 
сифат ™алб кардан мехост? 

 
 

 



 б. Чаро барои шумо ба ёд овардани ќудсияти Худо хуб аст? 
 
 
 

 
 в. Чиро Забур 29:5 тавсия медицад, то цангоми ба ёд 

овардани ќудсияти Худо ан™ом дицед? 
 
 

 
 г. Дар коѓазе нависед “Худо ќуддус (пок) аст” (Вац. 15:4) ва 

ин калимотро дар ™ое ки ба шумо маълум бошад, бигузоред, 
то цар рјзи ин цафта ин цаќиќатро ба ёд оваред. Низ ба 
фармони муайяни Худо итоат кунед (нигаред ба Забур 29:5). 

 
5. а. Мувофиќи Забур 92:5 ва Ишаъё 57:15 чі ба сабаби 

ќудсияти Худо барои хонаи Худо хос аст? 
 
 

 
 б. Чі гуна ин цаќиќат ваќте ки онро бо 1Ќјринтиён 3:16-17 

муќоиса мекунед, ба шумо, цамчун ба зани масеці, ба сурати 
амалі алоќа дошта метавонад? 

 
 
 

 



II. Барраи ќуддуси Худо 
 

6. Кадом номцои муайян дар Аъмол 3:13-15 ба Исо нисбат дода 
шудаанд? 

 
 
 

 
7. а. Дар замонцои Ацди Ќадим, ваќте ки барои пурсидани 

бахшиш ќурбоні меоварданд, Худо кадом намуд пешкашеро 
талаб мекард (Иб. 4:32-35)? 

 
 

 
 б. Ба назари шумо Худо аз тариќи ин ќурбоні чиро нишон 

додан мехост? 
 
 

 
 в. Чі тавр Юцанно 1:29 ва 1Петрус 1:18-19 ба Исо Масец 

муро™иат мекунад? 
 
 

  
 г. Чі тавр Ибриён 9:12-14 ва 1Петрус 1:18-19 исботи ќуддус 

будани Худоро пешкаш мекунанд? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Ягона асоси муносибат бо Худо 
 

8. Аз рји Навиштацо, оё барои як инсон имкон дорад, муќаддас 
буда ба Худои муќаддас наздик шавад (Рум. 3:10,23)? 

 
 

 9. а. Оё ба назари шумо имкон дорад, ки Худо бо табиати 
ќуддусаш гузашт карда, бар гуноци шумо чашмпјші кунад? 
Барои чі? 

 
 
 
  б. Агар таърих дар ин ™о ист мекард, барои шарци шароити 

инсон кадом калимаеро истифода мебурдед? 
 
 

 10. Худои мо барои цалли масъалаи нопок будани мо, ва мумкин 
сохтани муносибатцои шахсі бо Ј кадом як кори 
фикрнашуданиро ан™ом додааст (Иш. 53; Рум.  5:6, 8-9; Эфс. 1:7)? 

 
 
 

 11. Цаќиќатцоеро ки дар Юцанно 14:6 ва 1Юцанно 5:11-12 
маълум мешаванд, аз нати™аи кашфиёти худ асоснок фацмонед. 

 
 
 

 12. а. Чі тавр мо барои наздик шудан ба Худо адолатро ба даст 
меоварем (Рум. 3:22)? 

 
 

  б. Пеш аз ин ки Худои ќуддус тавонад шуморо ќабул кунад, 
шумо чі ™авоберо бояд барояш дицед? 

 
 
 

  в. Агар ин ™авоби шумо мебошад ё мебуд, ба шумо чі чизи 
а™оибе рјй медод? (Иш. 53:11; Ќјл. 1:22)? 

 
 



 
IV. Наќшаи озодкунандаи Худо барои шумо 
 

13. а. Акнун аз файзи Эфсјсиён 1:7, Ќјлассиён 1:22 ва Ибриён 
4:16 кадом чизи а™оиб барои шумо и™ро мешавад? 

 
 

 

 б. Цангоме ки ман назди Худо меоям, муносибати дилам чі 
гуна бояд бошад (Иш. 57:15)? 

 
 

  

14. Дар нури Эфсјсиён 1:3-4, 2Тимотиюс 1:9 ва 1Петрус 1:16, 
Худо бо кадом наќшаи умумі шуморо интихоб кард? (Цангоми 
хондани ин оёт номи худро он ™о бигузоред). 

 
 

 

15. Маълум аст, ки яке аз наќшацои Худо барои зани масеці ин 
аст, ки зебо бошад. Барои фацмиши бештари ин аќида биёед, бар 
якчанд порчаи зерин андеша кунем. 
 

а. Аз рји оёти зерин (Хур. 28:2; Заб. 95:6,9), “зебоі” дар 
цузури Худо чист? 

 
 

 

б. Гарчанд занон ба тарзцои гуногун кјшиши “зебо” будан 
менамоянд, аќидаи зебоі, аз назари Худо, тавре ки он дар 
1Тимотиюс 2:9-10, 1Петрус 1:16 ва 1Петрус 3:3-5 омадааст, 
чі гуна аст? 

 
 

 

16. а. Бо андеша дар бораи соцацои муайян шумо бо ба кор 
бурдани 1Петрус 1:16 дар цаёти худ ба кадом нати™ацо расида 
метавонед? 

 
 



 б. Ду чизеро, ки Худо инцоро барои имконпазир будани ин 
фармон дар зиндагии шумо кардааст, кашф намоед (Ќјл. 
1:21-22). (Ба хотир доред, ки Худо доим цар чизи лозимро 
пешбині менамояд, то шумо тавонед фармонцояшро и™ро 
кунед.) 

 
 
 
 
V. Та™рибаи ќудсияти Худо 
 

17. Чі тавр шумо ќудсиятро дар зиндагии худ та™риба мекунед 
(Рум. 12:1-2; 2Ќјр. 7:1; 1Тас. 3:12-13; Ибр. 12:10)? 

 
 

 
18. Фикр дар бораи он ки кас аз дигарон дида бештар муќаддас 
аст, хаёлест, ки бар хилофи дилест ки муќаддас ва маќбули Худо 
мебошад (Заб. 51:19; Иш. 66:2)? 

 
 

 
19. Ононе ки Худоро хоцанд дид, касонеанд ки __________ ва 

________________ мебошанд (Ибр. 12:14). 
 
 20. 1Юцанно 1:5 ва Вацй 15:4-ро аз ёд кунед. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xудо  
одил аст 

 
 

 
«Адолат ва инсоф асоси тахти Јст» 

 
Забур 96:2 

 
 

 

12



 Барои ба сар бурдани зиндагие ки Худо онро аз мо мехоцад – бо 
осоиши даруні, озоді, хуші, сарфи назар аз шароитцо – мо бояд Јро 
шиносем, то дар Ј имон дошта, тавонем номи Јро ба забон гирем. 
Мо як™оя сифатцои Худоро омјхтем: муцаббат, социбихтиёр, тавоно, 
цамадон, пурцикмат, ломакон, ивазнашаванда, бовафо ва ќуддус. 
 
 Дилпурона мегјем: “хеле хуб”. Вале номи Ј Адолат низ аст. Ва 
сипас адолати муќаддасаш (ѓазаби Ј) бояд бар гуноц фурј резад, бар 
гуноци беруні, тавре ки бар гуноці хомјшонаи рафтори дил. 
 
 “На, хоцем фикр кард, оё дар ин бора гуфтан зарур аст?” Цатто 
цамчун зани масеці, мо дар хатари пурчин кардани пешоні цангоми 
ёдоварі аз адолати Худо ќарор дорем. Худои некјі ва муцаббат 
машцур аст, вале цангоми ёдоварі аз Худои одил мардум худро 
мепјшонанд, ва мо баъзан махфиёна инро мекунем. Мо ба худ савол 
медицем: “Чі тавр Худои некјі ва муцаббати комил бо адолат 
цамсоягі карда метавонад?”. Ва бо цамин савол мо фаромјш 
мекунем, ки Худо муќаддас аст. 
 
  Хаёли мо дар бораи ќуддусияти Худо ба хатари суст будан 
мемонад, чунки назари дар бораи муцаббат ва некјі чапагардоншуда 
мебошад, ва муќаддас нест (нигар Худо ќуддус аст). Мо чунон ба 
мудаллел сохтани гуноц ё хушомад задан пеши он шарт карда шудем, 
ки кардани он ќариб ки кори хайр ба назар мерасад, ва сипас мо аз 
Худо цам чунин рафтореро интизор мешавем. “Чунин рафтор карді, 
ва Ман хомјш мондам; гумон карді, ки Ман мисли Ту цастам” (Заб. 
49:21). Аммо Худо комилан муќаддас ва аз ин рј танцо Ј медонад, ки 
чі тавр зиндагии бегуноц аст. Ваќте ки кас шодии аз цар сухан 
болотари ќудсиятро мешиносад, он гоц чизи таа™™убовареро дар он 
ки Худо бо ѓазаби муќаддас гуноцро рад менамояд, намебинад, чунки 
гуноц аќлу эцсосу ™исми офаридаро маъюбу нобуд мекунад. Чі тавр 
Худое ки фарзандонашро комилан дјст дошта ва некии эшонро хоста 
бо дилсарді ба ќуввати нобудкунандаи гуноц тамошо карда 
метавонист?  
 
 Агар, цамчун модарон, мо амали вайронкунандаи гуноцро, ки 
цамин лацза дар зиндагии фарзандонамон дорад ва оќибатцои 
фалокатовари онро дар ояндаашон мефацмидем, оё хашми мо дар 
муќобили он дарнамегирифт? Оё моро сабаби хубе нест, ки аз ин 



курсии бацузур ба номи бепарвоі хеста бо муцаббати дјстдоранда ва 
муттацид ба созиш надаромада ба фарзандонамон тартибу интизомро 
ёд дицем? Ва ин як дарсест мацз барои мо, “модарони мецрубон”, ки 
фарзандонамон нав ба гаштан сар карданд, ё мумкин кјдакони 
хурдсоли дигар бо мушкилицои ™исмоні, ки мо онцоро хеле хурд 
барои фацмидани ин чизцо мецисобем. Худои муцаббати мо равшан 
мегјяд: “Касе ки чјбро дареѓ дорад, писари худро дјст намедорад; 
вале касе ки јро дјст дорад, аз бачагиаш ™азо медицад” (Мас. 13:24). 
Некјі ва муцаббати цаќиќі бе адолат на хуб ва на дјстдор мебошанд. 
 
 Ќудсияти Худо ба он маъноест, ки Ј царгиз гуноцро ќабул 
нахоцад кард, цатто дар сурате “ки Ј сиришти моро медонад: дар 
хотир дорад, ки мо хок цастем” (Заб. 102:14). Адолат мавќеи Худо 
дар муќобили гуноц аст, “зеро ки ѓазаби Худо аз осмон зоцир 
мешавад ба цар гуна маъсият ва шарорати (бадкории) одамон” (Рум. 
1:18). 
 
 Хашми муќаддаси Худо зидди бадии гуноц дар боѓи Адан, 
цангоме ки Одаму Цавво ќарор карданд, ки новобаста аз Худо амал 
намоянд, намоиш дода шуд. Доварии Худо низ бо омадани тјфон, 
цалокати Садјму Амјро зоцир шуда ва инчунин дар муќобили мо, 
шавцарон ва фарзандони мо низ мебоист ба ќуввати том сар мезад, 
чунки мо гуноцкор цастем (Рум. 3:23). Худо одил аст; гуноц бояд ™азо 
дода шуд. Аммо аз файзи муцаббати бузурги Худо нисбати мо, 
сахттарин цукми Ј зидди гуноц ба сји Писари Худаш, Исо Масец 
равона шуд. Ј ™азоеро ки мо сазовораш будем, дид. Оё ин барои 
Масец осон буд? †авоби пурцая™они Исо Масецро, цангоме ки ѓазаби 
Худои тавоно бар вай оташ зад, мушоцида кунед: 
 

“Худои ман! Худои ман! Чаро маро тарк кардаі? 
… вале Ту, эй Ќуддус ” 

(Заб. 21:2,4). 
 
 Касе ки ќудсиятро нашинохта бошад, зиштии гуноцро та™риба 
мекунад. Илова бар ин, рји салиб, Худо Писар ѓазаби дацшатовари 
Худоро та™риба кард, ки каси дигаре ба он тоб овардан наметавонист. 
“Шарирон дар рјзи бозхост нахоцанд бархост” (Заб. 1:5). 
 



 Некјі, адолат ва муцаббати комил ву™уд доранд ва ба таври 
фацмиданашудані рји салиб намоиш дода шудаанд. Ин цаќиќати 
цайратовар мавзји шоді бояд шавад, бе эътибор бар воќеае ки алцол 
дар он ќарор доред, чунки: 
 

“Исо… моро аз ѓазаби оянда халосі дод” 
(1Тас. 1:10). 

 
“Пас, це™ мацкумияте нест барои онцое ки дар Исои Масец цастанд 

ва на ба цасби ™исм, балки ба цасби рјц зиндагі мекунанд, 
Чунки  ќонуни рјци цаёт дар Исои Масец моро аз ќонуни гуноц ва 

мамот фориѓ кардааст” 
(Рум. 8:1-2). 

 
 
I. Адолати Худо 
 
 Калимацои адолат ва росткорі дар навиштацо бе ягон фарќият 
аз цамдигар истифода бурда шудаанд. 
 

1. Калимаи адолатро дар фарцанг ™уста, таърифи кјтоци онро 
нависед. 
 
 
 
2. Такрори шариат 32:3-4-ро хонда бароед. Ибораи “цама 
роццои Ј одилона аст” –ро дар нури таърифи калимаи адолат 
фацмонед. 
 
 
 
3. Чи тавр Навиштацо доварии Худоро дар оёти зерин шарц  
медицанд: 
 
 а. Забур 118:137 

 
  
 б. Забур 144:17 

 



 
4. а. Бар Забур 88:15 фикр карда, гјед, ки барои шумо баёнияи 

“адолат ва инсоф асоси тахти Туст” чі маъно дорад? 
 
 

 
 б. Забур 88:16-17-ро бо алоќаманд сохтани ин оёт ба 

зиндагии худ шарц дицед (гузоштани номи худатон барои 
шумо ёрі хоцад дод). 

 
 

 
5. а. Се чизеро, мувофиќи Сафанё 3:5, ки Худованд ан™ом 

хоцад дод, номбар кунед. 
 
 
 

 
 б. Худо шахсан ба шумо аз тариќи ин оят чі мегјяд 

1) нисбати издиво™и шумо? 
 
 

 
2) дар нури муносибати душвор? 

 
 

 
 

II. Исо Масец 
 

6. Чі тавр ба сурати нубувваткунанда Исо Масец дар Закариё 
9:9 тасвир дода шудааст? 

 
 

 
7. а. Чі тавр Пилотус, ки роц дод, то Исо таслиб карда шавад, 

ба Ј муро™иат кард (Мат. 27:24)? 
 

 



б. Кі дар охири замонцо довари одили ™ацон хоцад шуд 
(2Тас. 1:7-9; Вац. 6:16)? 

 
 

8. а. Кі дар суруди Вацй 15:3-4 тасвир дода шудааст? Бо 
Юцанно 1:29,35-36 муќоиса кунед. 
 
б. Ин шахсият чі гуна тасвир шудааст? 

 
 

 
в. Дар бораи он ки ин шахсият бо шумо муносибат доштан 
мехоцад, фикр кунед. Ин порча шахсан барои шумо чі маъно 
дорад? 

 
 

 
9. а. Азбаски Худо одил аст, мо аз кадом корцо метавонем 

дилпур бошем (Так. ш. 32:43; Аъм. 17:31; Рум. 1:18; 2Тас. 
1:6-9)? 

 
 

 
 б. Хости Худо чист (1Тим. 1:4-6)? 

 
 
10. Айюб 9:2 чі саволе медицад? Чі тавр 1Петрус 3:18 ™авоб 
медицад? Бо мо чі тавр рафтор хоцанд намуд? 

 
 

 
11. Цамчун имон ба Исо Масец дошта, акнун чі дар бораи шумо 
цаќиќат аст? 
 

а. Румиён 3:26 
 

 
б. Румиён 5:1 

 



 
в. Румиён 5:9 

 
 
г. Румиён 8:1 

 
 
д. 1Таслјникиён 1:10 

 
 

12. Чи тавр зани одил (ё сафедкардашуда) цар рјз бояд зиндагі 
кунад (Рум. 1:17; Ѓал. 2:20; Цјш. 14:10)? 

 
 
 

 
13. Азбаски Худо одил аст, Ј барои шумо чі хоцад кард, дар 
цоле ки шумо Исо Масецро на™отбахши худ мецисобед (Заб. 
94:12; Ибр. 12:7-11; 1Юц. 1:9)? 

 
 

 
 

III. Фармонцои Худо одиланд 
 
 Худо бо салиби Исо Масец моро аз гуноц озод кардааст. Сипас Ј 
Рјцулќудси Худро ба мо додааст, то зиндагии муќаддасро ба сар 
бурда тавонем. Худо Каломашро барои мо додааст, то тавонем 
ростиро шиносем. 
 

14. Барои монеъ шудан ба гуноц, то бар зиндагияш назорат 
кунад, таронасаро чі кори асоснокеро ан™ом додааст (Заб. 
118:11)? 

 
 

15. Забур 19:8-12-ро мутолиа кунед. 
 

а. Камаш цафт калимаеро, ки барои шарц додани фармонцои 
Худо истифода бурда шудаанд, номбар кунед. 



 
 
 
  б. Пан™ оќибатеро кашф намоед, ки инцо, дар сурате ки 

шумо фармонцояшро и™ро кунед, дар зиндагиятон амалі 
хоцанд шуд. 

 
 
 
 
 
 
  в. Оё шумо мехоцед ин “нати™ацоро”-ро дар цаёти худ  

та™риба намоед? Мувофиќи Забур 18, шуморо чі лозим аст, 
то бикунед? 

 
 
 
 
IV. Насицат ба одил будан 
 
 16. а. Дар сурате ки шавцари шумо ва фарзандонатон 

Худовандро намешинохта бошанд, ё ки ба Каломаш 
нофармоні мекунанд, афзоиши фацмиш дар бораи адолати 
Худо аз тарафи шумо ба кадом далел цамроц хоцад шуд 
(2Ќјр. 5:11)? 

 
 
 
  б. Мувофиќи Навиштацо, тарзи бецтарини шавќманд 

кардани шавцар ба пайраві аз роццои Худо барои як зан чі 
гуна аст (1Пет. 3:1-4)? 

 
 
 
  в. Чі тавр мо бояд фарзандонамонро ба та™рибаи имон ба 

Худо шавќманд созем (Так. ш. 6:6-7)? 
 
 



 
17. Ваъдаи Худо ба ононе ки одиланд, чі гуна аст? 

 
  а.  Масалцо 3:33 
 
 
  б. Масалцо 4:18 
 
 
  в. Масалцо 10:6 
 
 
  г. Масалцо 10:20 
 
 
  д. Масалцо 10:31 
 
 
  е. Масалцо 12:13 
 
 
  ж. Масалцо 20:7 
 
 
 18. Дар 2Ваќоеънома 19:7 Худо шумо, духтарашро, ба чі даъват 

менамояд? 
 
 
 
 
 
 19.  Такрори шариат 32:4-ро аз ёд кунед. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xудоро  
цамд гјед 

 
 
 

 
«Худо бузург аст ва беницоят мамдјц» 

 
Забур 47:1 
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Оё шумо саргузашти зеринро та™риба кардаед? Шумо хеле 
рјцафтода ва дилтангед. Шояд шавцаратон ™ои корашро гум карда 
бошад, ё шахси дјстдоштаатон дар воќеаи душвор аст. Шумо ба 
хотири кадом касалие баташвиш цастед, ё касе ба шумо зарар 
расондааст. Шумо бо суханони зерин цоли худро ба Худованд 
месупоред: “Худовандо, инак мушкилоту масъалацои ман, инцоро ба 
Ту месупорам”. Аммо цамон лацзае ки дуоятонро тамом кардед, бори 
дјши шумо меафтад! 
 
 Шояд шумо аз ™умлаи “ќавизанон” мебошед, ки бо иродаи худ 
тамоми кјшиши худро ба хар™ медицад, то баъд аз ин ки масъалацоро 
ба Худо супурда, дигар дар бораашон фикр накарда такрор мекунад 
“Худовандо, акнун ин масъалаи Туст!” Валекин цангоми мјйсар 
шона кардан ё шустани косаву табаќ дар зецнатон боз цам чі рахна 
мезанад? Азоби шароите ки шумо аз он мегузаред. Шумо давраро 
такрор мекунед, ваќте ки мушкилоти худро ба Худо месупоред, то 
даме ки шумо дигар ноумед мешавед, ва хулоса, цис мекунед, ки 
шумо ба ин ки масеции на он ќадар ќаві цастед, айбдор мебошед. 
Цамзамон шумо дида мемонед, ки дар давоми тамоми ин муддат 
тарзи боздоштани масъалаи шумо таѓйир наёфтаааст. 
 
 Дар Навиштацо фармоне цаст, ки дар бораи ин масъалаи душвор 
мегјяд. Он тамоми воќеацои зиндагиятонро, ки шуморо фаро 
мегиранд ва низ шароити царрјзаи шуморо, ба монанди ноумеді ё 
рјцафтодагии бесабаби назаррас, ташвиш ё асабонят ба сабаби 
таќсимоти ваќти худ, ќацролуді аз ногацоницо ё хјрдани фиреби 
орзуцои  бардурјѓро дар бар мегирад.  
 
 Фармони илоцие ки хеле амалона ба зиндагии царрјза, ки мумкин 
аст мо онро барои “лацзацои махсус” ба кор мегирем, он цамду сано 
хондани Худои ™овид аст. Ацамияти ин фармон махсус ќайд карда 
шудааст, чунки он бештар аз цар кадом фармони дигари Ацди Ќадим 
ёдовар шудааст. Ба назар мерасад, ки Худо намехост, ки мо цамд 
гуфтани Јро фаромјш мекардем ё ки ба он беэътиноі мекардем. 
Фарёди дили Довуди таронасаро моро ба хулосаи зерин меоварад: 
“Бигзор Худовандро барои эцсони Ј цамд гјянд, ва барои корцои 
а™оиби Ј бацри бані-одам!” (Заб. 106:8). Дар айни цол, барои цамд 
гуфтанаш моро лозим аст, ки шинохтани шахсияташро ёд гирем. 



Инчунин, дар матни омјзиши табиати Худост, ки ин фармони цамд 
гуфтани Худованд бештар фацмида мешавад. 
 
 Азбаски ин фармон барои зиндагии масеции мо чунон цаётан 
муцим аст, биёед онро сан™ида бароем. Дар айни замон мо ба 
саволцое ки аксари ваќт дар хотимаи силсилаи омјзишцо гузошта 
мешаванд, ™авоб хоцем гардонид: “Чі тавр ман метавонам он чиро ки 
омјхтаам, дар хотир нигоц дорам ва онро дар амал та™риба намоям?” 
Дар ќисмати цамин омјзиш, ™авоб чунин аст: “Худовандро цамд 
гјед!” Таъриф хислати Худоро дар зецнамон цозир месозад. Цамду 
сано гуфтан моро водор месозад, то байни хислати Худо ва 
масъалацои зиндагии мо алоќа барќарор намоем. Таъсири цамду сано 
ба Худо барои рафтори рјциямон озодибахш аст, чунки таъриф 
диќќатамонро  бар шахсият ва кори Худо мутамарказ мекунад. 
 
 
I. Фармони Худо 
 

1. Барои чі Худо фармонцои даќиќро барои шумо дар Каломи 
Худ додааст (Так. ш. 5:29; Заб. 18:31; 32:38)? 
 
 
 
2. Мисоли як фармони Худоро биёред, ки махсус барои шумо 
баракате буд. Онро тасвир дицед. 
 
 
 
3. Фармонцои муайянро дар оёти зерин номбар кунед: Заб. 
105:1; 134: 1-3; 146:1 ва 147:1. 

 
 

 
 

II. Чаро Јро таъриф бояд кард? 
 

Чаро ба мо фармон дода шудааст, ки Худоро цамду сано гјем? Оё 
таъриф барои лацзацои махсус дар ™амоат нигоц дошта шудааст, ё 
барои касоне ки дар балоѓати рјцоні ба як дара™ае расида бошанд? 



Таърифи Худованд метавон цамчун “бецад рјцоні” дида шуда, 
истеъмолоти ками амалі дар зиндагии цамарјза дошта бошад. Дар 
айни цол, мо хоцем дид, ки он дар маѓзи зиндагии нави масеции мост. 
 

4. Мувофиќи Навиштацо, чаро мо бояд Худоро таъриф кунем? 
 
а.  Такрори шариат 5:29 

 
 
б. Забур 32:1 

 
 
в. Забур 49:23 

 
 
г. Забур 146:1 

 
 

5. Ба воситаи таъриф, мо метавонем шоді, ва озодии даруниро 
дар миёни шароити мушкил та™риба намоем, зеро ваќте ки мо 
Худоро цамду сано мехонем, диќќати мо бар шахсияти Ј 
мутамарказ мешавад ва цамин ба мо имкон медицад, то 
шароитамонро дар нуќтаи назари нав бинем. Аъмол 16:16-34 як 
мисоли оли™аноби ин ™ицати таъриф мебошад. 
 

а. Кјтоц вазъиятеро, ки Павлус ва Сило дучори он шуда 
буданд, шарц дицед. 

 
 
 

 
б. Ба назари шумо, ™авоби табиии инсоні дар ин гуна 
вазъиятцо чі тавр буда метавонист? 

 
 

 
в. Баръакс, Павлус ва Сило дар миёни ин вазияти душвор чі 
мекунанд (Аъм. 16:25)? 

 



 
 г. Дар нури ин сацифа, Павлус ва Сило дар робита бо 

вазъияташон чі чашмдошт доштанд? 
 
 
 
 
III. Таъриф чист? 
 

Шарци аввали калимаи таъриф дар забони аслии Навиштацо 
“эътироф” ба маънои “эълон” мебошад. 

 
6. Мавзји таърифи Китоби Муќаддас, мувофиќи Такрори 
шариат 10:21 чі бояд шавад? 

 
 

 
 Сипас мо хоцем дид, ки таъриф ин нест, ки беист такрор 
кунем “Худоро цамд гјед”, зеро ин танцо даъват ба амал кардан 
мебошад. Дар Такрори шариат 10:21 мо кашф менамоем, ки 
таъриф бояд бар Худо мутамарказ шуда, фишор орад бар: 
 
 а. Кі будани Худо: “Ј ™алоли туст”. 
 б. Амали Ј: “ки дар байни ту корцои бузург ва вацмнокро 

ан™ом додааст”. 
 
 Барои хулоса: таърифи Худо, ин ба худ ва ба дигарон Кі 

будани Худо, ва кори кардаашро эълон ё эътироф намудан 
аст. 

 
7. Худо одамро бо хоциши модарзоди таъриф кардан офарид, ва 
Ј дар Каломи Худ ягона воситаи пур кардани ин эцтиё™отро 
медицад. Цамзамон, дар сурате ки инсон Худоро таъриф кардан 
нахоцад, ј чизи дигареро барои таъриф хоцад ™уст. 
   

а. Бо истифода аз Дониёл 5:23 барои ёрии худ шарц дицед, 
ки ин чизи дигар чі метавонад бошад? 

 
 



б. Барои чі шумо фикр мекунед, ки ин навъ таъриф бецуда 
хоцад буд? 

 
 
 

 

в. Дониёл 5:23-ро ба замони мо мувофиќ карда, чі навъ 
чизцо дар маданияти мо таъриф карда мешаванд? 

 
 
  

8. Дар ™авоб ба Дониёл 5:23, аз рји Забур 64:1; 106:8, 15, 21, 31-
32, Худованд кадом корро аз мо металабад? 

 
 
 
 
 
IV. Чі тавр мо бояд таъриф кунем? 
 

 Даъват ба таъриф даъватест барои ба ёд овардани Кі будани 
Худои мо – чі гуна будани номаш – ва  он чи Ј ба хотири номи Худ 
кардааст мебошад. Таъриф ба хотирамон меоварад, то ба Худо 
таваккал дорем, ё моро шавќманд месозад сарфи назар аз 
вазъиятцоямон чунин кунем. 
 

 Чуноне ки бо тамоми фармонцои Худост, итоат ба фармони цамд 
гуфтани Худо ба баракат меоварад (Так. ш. 2:29). Таърифи содиќона 
доим бар рафтори рјциявиатон таъсир хоцад кард, чунки он маркази 
диќќати шуморо дар ин ё он мавќеъ ба Худо мебарад. 
 
 Гарчанд ба шароитцои душвор дучор гардед цам, тавре ки Забур 
тасвир медицад, инцо набояд мавзји андешаронии мо, тавре ки мо 
инро бисёр ваќт мебинем, шаванд. Зецнамон бояд бар табиати Худо 
мутамарказ шавад (Заб. 41:12). 
 

9. Чі тавр мо Худоро бояд таъриф кунем? 
 

а. Забур 9:2 
 



 
б. Забур 33:2 

 
 
в. Забур 46:7 

 
 
г. Хулосацои худро бо истифода аз номи шахсии худ дар як 
™умла ™амъбаст кунед. 

 
 

 
Цангоми таърифи Худованд мо чі бояд кунем? Навиштацо 
ду тарзи асосгузори таърифи Худовандро ба мо ёд медицанд. 
 

10. Таърифи тасвирі: тасвир додан ё баёни табиат ё сифоти 
Худо, ба сурати умумі, бе ин ки як цодисаи муайянеро дар хотир 
дошта бошем. 
   

а. Бо ном бурдани сифоти гуногуни ёдшудаи Худо мисол 
дицед, ки Забур 144 дар чі намунаи таърифи тасвириро 
медицад. Оятеро ки ба цар як сифат мувофиќ аст, номбар 
кунед. 

 
 
 
 

 
б. Мисоли шахсии худро биёред, чі тавр дар як лацзаи 
муайяне буд, ки шумо ™ицатцои гуногуни табиати Худоро ёд 
карда будед? Ин таъриф бар рафтори рјциявии шумо чі гуна 
таъсир кард? 

 
 
 
 

11. Таърифи эълонкунанда: баёни он чі ки Худо дар цодисаи 
муайян, ё махсус барои як шахси алоцида, онро ан™ом додааст. 
Масалан, Худо ба ниёзцои Мариям цамчун модар вафодор буд. 



Дар лацзаи зарур, Ј барояш цикмат дод то барои навзоди худ чі 
карданро донад. 
 

а. Нишон дицед, ки дар чі Забур 30 намунаи таърифи 
эълонкунанда  буда метавонад. 

 
 
 

 
б. Тасвиреро аз зиндагии худ таври мисол биёред, ки Худо 
дар он цангом даќиќ барои шумо чі кардааст, ва он намоиши 
кадом ™ицати табиати Ј буд. 

 
 
 
V. Ду зане ки таъриф карданро медонистанд 
 

Ду модар дар Навиштацо мисолцои занонеанд, ки таъриф кардани 
Худоро медонистанд ва инро ба амал меоварданд. Навиштацо нишон 
медицанд, ки цар дуи инцо дучори вазъияти мушкил буда, рафтори 
худро дар робита ба цамди Худо нигоц медоштанд. 

 
12. 1Подшоцон 1:1-28-ро хонда бароед. 
 

а. Мушкили инсониро, ки Цанно, модари пайѓамбари оянда 
бо он рј ба рј шуда буд, шарц дицед (1Под. 1:24-28). 

 
 
 

 
б. †авоби Цанноро дар як калима баён кунед. 

 
 

13. а. Дар Луќо 1:26-28 ва Матто 1:18-19 Марям, модари Исо, ба 
кадом мушкилі рј ба рј мешавад? 

 
 

  
 



б. Чи тавр ј дар ин шароит ™авоб медицад? 
 
 
 

14. Баёноти таърифи Цанно (1Под. 2:1-10) ё суруди Марямро 
(Луќ. 1:46-55), ё цар дуи инцоро интихоб кунед. Сифатцои 
Худоро, ки дар ин порча зикр шудаанд, ошкор намуда, 
онцоро номбар кунед (бо ишора бар ояти он). Агар тавонед, 
намуди таърифро (тасвирі ё эълонкунанда) барои цар 
кадомаш аниќ кунед. 

 
 
 
 

 

15. Ба назари шумо ёдоварі аз табиати Худо дар чі барои занон 
дилбардорі буд? 

 
 

 

16. Фармони цамд гуфтани Худоро дар зиндагии худ ба кор 
баред. 

а. Дар бораи як мушкилие ё цодисаи душвори нохуш ки ба 
ќарибі дучор шудаед, фикр кунед. Мувофиќи Навиштацо, 
шумо барои нафъи худ бояд чі кунед (Заб. 41:12)? 

 
 

 

б. Агарчи шумо дар вазъияти мушкил ё на ќарор дошта 
бошед, кадом ваќт шумо бояд Худоро цамд гјед (Заб. 33:3)? 
Чі тавр итоат аз Забур 33:3 бар зиндагии шумо таъсир карда 
метавонад? 

 
 
 

17. Худоро беист, бо фацмиши тамоми дил, таъриф бояд кард, 
аммо баъзан шумо хоциши онро надоред. Худо аз шумо мехоцад, 
то ______________ Јро таъриф кунед, чунки Ј баракатеро, ки аз 
он меояд, медонад (Ибр. 13:15). 
 

Таъриф шуморо ба шинохтани Худои шумо мерасонад. 


