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 ناوةِرؤك
 (2)مةشق كردني قوتابَييت  ثةرتووكى

                                                                                                                                                                          
 لةضاثدان مافىو ةكي ثيَش

 بةرنامةى مةشق كردنيةكةم 
( كةس 10-3هةفتةدا. با طروثةكة لة ) تا دوو كاتذميَر لةمانطة بة تيَكرِاى كاتذميَريَك  3بؤ ماوةى بةرنامةيةكى هةفتانةية 

 دةست ثيَدةكات، بةهةمان شيَوة بةنزا و ئةركى ماَلي كؤتايي ديَت. نوێژبةرنامةيةك بة  ووبيَت. هةمثيَك
 

 (.زطاركارةڕخودا تاقة خوداوةند و ستايش و ثةرسنت ) 1وانةى 
 (.27: 18 – 1: 15انيؤحةنوحييةكان )ڕبةشداريكردني خةَلوةتة 

 (.بةرهةم هيَنان: بةشداريكردني ثةيامي ئينجيل و تاقيكردنةوةت)فيَركردن 
 

 (.25: 21 – 28: 18انيؤحةنةكان )ييوحڕةَلوةتة بةشداريكردني خ 2وانةى 
 (.17: 5نسؤسكؤر2مةسيح: ) دةرخكردن

 .؟(جياوازي خؤشةويسيت مةسيحي ضيية. 13-1: 13نسؤسكؤر1ي كتيَيب ثريؤز )ةوانةي خويَندنةو
 

 (.خؤي دروستكاري ئاشتييةش و ثةرسنت )خودا ستاي 3وانةى 
 (.10: 3 – 1: 1كردار) وحييةكانڕكردني خةَلوةتة بةشداري

 (.خود هةَلسةنطاندنيكةسايةتي باوةرِدار: فيَركردن )
 

 (.60: 7 – 11: 3كردار) وحييةكانڕكردني خةَلوةتة بةشداري 4وانةى 
 (.4: 4مةتا: شةوو) دةرخكردن

 .؟(جياوازي هاورِيَيت مةسيحي ضيية. 15 - 13: 15انيؤحةني كتيَيب ثريؤز )ةوانةي خويَندنةو
 

 (.دَلسؤزةستايش و ثةرسنت )خودا  5وانةى 
 (.18: 11 - 1: 8كردار) وحييةكانڕكردني خةَلوةتة بةشداري

 (.ثةيوةندييةكاني نيَوان ئافرةت و ثياو. ثةيوةندييةكانفيَركردن )
 

 (.28: 14 - 19: 11كردار) وحييةكانڕ كردني خةَلوةتةبةشداري 6وانةى 
 (.7: 15انيؤحةن: نوێژ) دةرخكردن
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ضيية لةطةأل  يةكانمةسيحي ةجياوازي ثةيوةندي. 8-1: 4سالؤنيكيت1)ي كتييَب ثريؤز ةوانةي خويَندنةو
 .؟(رتضةشني

 
 (.كورِيةواو و بيَ كةم و ةةوشتةوة تڕلةاليةني ستايش و ثةرسنت )خودا  7وانةى 

 (.17: 18 - 1: 15كردار) وحييةكانڕخةَلوةتة  كردنيبةشداري
 (.مةسيحي ثيَشةنطى خوداوةندي.فيَركردن )

 
 (.18: 18كردار) وحييةكانڕكردني خةَلوةتة بةشداري 8وانةى 

 .(7: 1انيؤحةن1. ش ژیانی هاوبه) دةرخكردن
 ؟(.ييةي مةسيحي ضريجياوازي هاوسةرط. 23 - 22: 2ي كتيَيب ثريؤز )ئةفةسؤسةوانةي خويَندنةو

 
 (.داهيَنةرةمةزن و ستايش و ثةرسنت )خودا  9وانةى 

 (.4 - 1ؤما ڕ) وحييةكانڕكردني خةَلوةتة بةشداري
 .وحي ثريؤز و كارةكاني(ڕ خودي. وحي ثريؤزڕفيَركردن )

 
 (.8 – 5ؤما ڕ) وحييةكانڕبةشداريكردني خةَلوةتة  10وانةى 

 (.32: 10اتمةتشايةتي. ) دةرخكردن
 ؟(.جياوازي خيَزاني مةسيحي ضيية. 4 - 1: 6ئةفةسؤسي كتيَيب ثريؤز )ةوانةي خويَندنةو

 
 (.تدادة نيعمةتستايش و ثةرسنت )خودا  11وانةى 

 .(12 – 9 ؤماڕ) وحييةكانڕكردني خةَلوةتة بةشداري
 (.قوتابيسيفةتةكاني  .قوتابييَتفيَركردن )

 
 (.16 – 13ؤما ڕ) وحييةكانڕبةشداريكردني خةَلوةتة  12وانةى 

 (.كردني ثةرتووكي دووةم: )ذياني نويَ لة مةسيحدائايةتي دةرخداضوونةوةى يَ)ث دةرخكردن
 .(ضيية؟ نةواثيَضة نرييسيفةتي ثةيوةندييةكاني  .1: 7 -14: 6نسؤسكؤر2ي كتيَيب ثريؤز )ةوانةي خويَندنةو

 
 .وشيت خودا و كورِي خوداةڕ 1 يثاشكؤ
 .انيباوةرِدار دةدات لة تاقيكرنةوةكاني مةتيوحي ثريؤز يارڕوحي ثريؤز: ڕ 2 يثاشكؤ
 .كردن و سةرزةنشت كردنبوختان كةسايةتي باوةرِداري مةسيحي:  3 يثاشكؤ
 .قوتابيَيت: تايبةمتةندي بةكارهيَناني شيَوازي كاري بؤ مةشق كردني قوتابيَيت 4 يثاشكؤ
 كردن.يب، دةرخوانةي خويَندنةوةي كتيَ وحي،ڕجؤرةكاني بةكارهيَناني خةَلوةتي  5 يثاشكؤ

 

 

 


