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 ناوةرِؤك
 ( 1ثةرتووكى مةشق كردني قوتابيَيت ) 

                                                                                                                                                                          
 مافى لةضاثداني و ثيَشةك

 خزمةتى عيساي مةسيح
 ضؤن طروثيَكي بضووك دادةمةزريَين؟

                         
 يةكةم بةرنامةى مةشق كردن 

( 10-3مانطة بة تيَكرِاى كاتذميَريَك تا دوو كاتذميَر لة هةفتةدا. با طروثةكة لة ) 3بةرنامةيةكى هةفتانةية بؤ ماوةى 
 ئةركى ماَلي كؤتايي ديَت. ێژدةست ثيَدةكات، بةهةمان شيَوة نو ێژيةك بة نوكةس بيَت. هةموو بةرنامة

 
 ستايش و ثةرسنت )بة تةواوي لة خودا ناطةين(. 1وانةى 

 يَطاى راسيت ثةسندكراو(.ڕ: ڕۆحیفيَركردن )خةَلوةتي 
 (.4:11–1:1تتامهحي )ڕۆمةشق كردني خةَلوةتي 

 (.29: 7 – 12: 4اتحييةكان )مةتڕۆبةشداري كردني خةَلوةتة   2وانةى 
 (28:  10) زطاري: يؤحةنناڕدةرخكردن )متمانةي 

 شةى خودا بكةم؟(و. ضؤن مامةَلة لةطةأل و15-4: 8وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )لؤقا
 ستايش و ثةرسنت )خودا مةزن و توانادارة(.  3وانةى 

 (.24: 11 – 1: 8اتتهموحييةكان )ڕبةشداري كردني خةَلوةتة 
 (.1بةشى  –فيَركردن )ئينجيل. بريي طشيت ئينجيل 

 (.36: 14 – 25: 11ات)مةت كانڕۆحييهبةشداري كردني خةَلوةتة   4وانةى 
 (.24: 16دةرخكردن )متمانةي نزاي وةآلم دراو: يؤحةننا

 أ . لة كويَوة هاتى؟( 4: 2 - 1: 1وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )ثةيدابوون
 تايش و ثةرسنت )خودا زيندووة(.س  5وانةى 

 (.20: 18 - 1: 15اتوحييةكان )مةتڕبةشداري كردني خةَلوةتة 
 فيَركردن )كتييَب ثريؤز. حةوت ريَطاي بةكارهيَنانى كتيَيب ثريؤز(.

 (.46: 21 - 21: 18اتوحييةكان )مةتڕبةشداري كردني خةَلوةتة  6وانةى 
 (.13: 10كؤرنسؤس1)دةرخكردن )متمانةي سةركةوتن: 

 . من كيَم؟(22-1: 2وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )ئةفةسؤس
 ستايش و ثةرسنت )خودا ثريؤزة(. 7وانةى 

 (.13: 25 - 1: 22ات) مةت كانڕۆحييهبةشداري كردني خةَلوةتة 
 وةآلمدانةوةي وشةى خوداية(. نوێژ. نوێژفيَركردن )

 (.20: 28 – 14: 25اتحييةكان )مةتڕۆبةشداري كردني خةَلوةتة  8وانةى 
 (.9: 1انيؤحةن1دةرخكردن )متمانةي ليَخؤشبوون: 



 

 

 . بؤضى من ليَرةم؟(.17: 5 - 17: 4وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )ئةفةسؤس
 ستايش و ثةرسنت )خودا خؤشةويستيية(. 9وانةى 

 (.22: 4 - 1: 1انحييةكان )يؤحةنڕۆبةشداري كردني خةَلوةتة 
 حى(.ڕۆكردنى  خويَندنةوةيةك سةبارةت بة طةشةفيَركردن )طويَرِايةَلي. 

 (.52: 7 - 23:  4 حييةكان ) يؤحةنناڕۆكردني خةَلوةتة  بةشداري 10وانةى 
 (.6-5: 3يَنمايي خودا: ثةندةكان ڕدةرخكردن )متمانةي 

 . من بؤ كوىَ دةرِؤم؟(.6: 22 - 1: 21وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )بينني
 سنت )خودا ثشتيوامنة(.ستايش و ثةر 11وانةى 

 (.37: 11 - 53: 7انحييةكان )يؤحةنڕۆكردني خةَلوةتة  بةشداري
 . بةرثرسياريَتيمان بةرانبةر بة يةكرت(.شیژيانیهاوبهفيَركردن )

 (.31: 14 - 38: 11حييةكان )يؤحةناڕۆكردني خةَلوةتة  بةشداري 12وانةى 
 ةيوةندى بة متمانةكان هةية لة ذيانى باوةرِدار(.دةرخكردن )ثيَداضوونةوةى ئةو برِطة كتيَبيانةي ث

 ضؤن بةرهةم بهيَنم؟( 17 -1: 15وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )يؤحةنا
 

 وحى(.ڕاسيت بؤ سوود وةرطرتن لة خةَلوةتي ڕيَطاى ڕوحي )باشرتين ڕشيَوازي خةَلوةتي  1ثاشكؤي 
 ثيالنى خويَندنى كتييَب ثريؤز. 2ثاشكؤي 
 ةمى نيشانةكردني كتيَيب ثريؤز.سيست 3ثاشكؤي 
 شيَوازي ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةى كتيَيب ثريؤز. 4ثاشكؤي 
 شيَوازي تيَرِامان لة برِطةكاني كتيَيب ثريؤز و دةرخكردني. 5ثاشكؤي 
 ابةرايةتي طروثيَكي بضووك دةكةيت؟ڕضؤن  6ثاشكؤي 
 بةرنامةى طروثي ماَلى. 7ثاشكؤي 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   


