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 ماَلي يبةرنامةى طروث

 
 .دالةباوةرِنيَن ببونياد وةكو يةكرت تالةكةمى هةفتةى جاريَك كؤ دةبنةوة  ،دار ثيَك ديَتڕباوة 10 ةينزيكلة  ي ماَليطروث

 
 (.، طروثى بضوكماڵیةَلي كان )هاووخسارى طروثة ماَلييةڕ .1
 .وخسارانةيان بةدةسكةوت هيَناوةڕدآ لةطروثة ماَلييةكان ئةم هةن .كردنى بارودؤخةضاوڕثيَكى ماَلى ثيَك بهيَنة لةطةأل طرو
 جار كؤ ببنةوة. 1( هةموو هةفتة ئـ
 شويَنآ .طروثةكة كؤببنةوة يبةنؤرة هةر هةفتةى لةماَلى يةك لةئةندامان ن، ياببنةوةلةماَلى هةمان كةس كؤ یێك( هةموو هةفتةب

 .يَش نةبناكڕبيَزار نةكةن وسةرنج  كانكة دراوسيَهةَلبذيَرن 
 .كؤ ببنةوة شويَنى جياوازلة دوو  ،بةشدوو  ، بنب بةونكةس زياتر بو 10 طةر ذمارةى ئةندامةكان لةئة( ث
بة . بكةن نوێژ بةدةنطى نزم قسة وبؤية ثيَويستة كى بةرز. بةدةنطيَ نوێژکردن و و قسةستايش اكيَش مةبن بةهؤى ڕرنج ة( ست

 .نةبآ بيستى كةسةكانى ذورةوة طويَلةدةرةوية كة ئةو كةسةى  شيَوةيَك
 جار.يةك  هةمووتان بة نةوةكة نةوةكوبوؤكةس برِؤن بؤ شويَنى كن دوو كةس يايةك  لةوةى كةئاطاداربن ( ج
 .ونةوةكانتانكؤبورت دةربارةى رِيَك بكةون جى دةَليَن بةكةساني نيَو خؤتان ( لةض
 رت.انيئةندامى امةندزةڕبآ ةونةوةكة بوكؤب ميَواندارى لة ةطرن بؤم( كةسى نةناس وةرح
 .ابةري طروثيَكى ماَلى نوآڕ تاوةكو بتوانآ ببيَت بة ،طروثةكة ياريدةرى هةبآ و فيَرى بكاتابةري ڕثيَويستة ( خ
 .تيَبينى دةنووسن رت تةنهااني. بةآلم ئةندامثةرتووكي مةشق كردني هةبيَتطروثةكة تاكة كةس ابةري ڕ( د
 .بة هةموو كةسيَك بةشداري بكاتيَطادان ڕ ئةويش ،لةباوةرِبونياد بنيَن  كة يةكرت ي ئةويةئاماجنى طروثى ماَل ر(
 

 .ى طروثة ماَلييةكانكراوثيَشنيار يمةبةرنا .2
هةفتة هةموو دوو ( ةكةكانى سةرةتاى ئةم كتيَبة بكةخانةى ناورِوتةماشاي ي هةية )ة ثيَشنياريَكى تةرخانكراوييةشقم ئةم كتيَبة

، 6، 4، 2). هةفتةكاني يةك دووبارة دةبيَتةوة ( وةكو11، 9، 7، 5، 3، 1، هةفتةكانى )بؤية. ووبارة دةبيَتةوةئةو شتة دجاريَك 
بةشةكانى ئةم هةموو بةشيَ لة دوو سةعاتة. كاتةكانيماوةى بةرنامةكة تةنها  .وةكو يةك دووبارة دةبيَتةوة( 12، 10، 8

 .بةرنامةية نزيكةيية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةي يةكةمهةفت
 .نوێژ ئـ(

 خولةك(. 20ب( ثةرسنت )
 خولةك(. 20وحي )ڕث( بةشداري كردني خةَلوةتي 

 خولةك(. 70ت( فيَركردن )
 خولةك(. 8) نوێژ ج(

 خولةك(. 2ض( ئةركي ماَلي )
 ح( خواردنةوة )جاي، ساردةمةني( 

 دووةمهةفتةي 
 .نوێژ ئـ(

 خولةك(. 20وحي )ڕبةشداري كردني خةَلوةتي ب( 
 خولةك(. 20كردن ) امان و دةرخڕث( 

 خولةك(. 70ت( وانةي خويَندنةوةي كتيَيب )
 خولةك(. 8) نوێژج( 

 خولةك(. 2ض( ئةركي ماَلي )
 ح( خواردنةوة )جاي، ساردةمةني(



 .ادان طروثي ماَلي .3
ؤذي ڕ لةزؤر دانابن  داران ئامؤذطارى دةكات كةبكةن. عيسا باوةرِ لةطةأل انيتتدةوروبةر دوذمنداريَخةَلكي رِةنطة لةهةندآ شويَن 

لة وحي ڕطؤراني طفتوطؤ بكةن دةربارةى نةوتنى بة دانايي . آ بيَزار بكةنرنج رِاكيَش كؤمةبنةوة دراوسةبةشيَوةيةكى س .سةخت
. بةشيَوةيَك بكةن نوێژ و بةدةنطيَكى نزم قسةبةَلكو . ونةوةكانمةكةن لةكاتى كؤبو نوێژ بةدةنطى بةرز قسة وانتان، ونةوةكوكؤب
 مةشق بكةن تاوةكو بنب بةطروثيَكى دانا. .طوآ بيستى قسةكانتان نةبآطةر كةسيَك رِاوةستا لةثشتى دةرطاكة ئة

 
 .طروثة ىلَ ثرسراو .4

  مةسيح!جةستةي  لةبةشةكانى نبةشيَك طروثة ماَلييةكان
 .( خبويَنة28-12: 12نسؤسكؤر1)

 .ى سةرةوة بةكار بهيَنة. بةرنامةلة كَليَسا ئةطةر طروثة ماَلييةكة بةشيَك بؤ (ئـ
لةطةأل ئةو  كردن وكةوتوتى هةَلسو لة كَليَسا ئةم بةرنامةية بةكاربهيَنة و بري بكةرةوة لةضؤنيَوطةر طروثةكة بةشيَك نةبئةب( 

 .ئةطةر ثيَويستى كرد()سةرزةنشت كردن ، لةتكردني نان، بة لةئاوهةَلكيَشاندى هةية ثةيوةن يكارانة
 كة لةداران يَكخراوةكانى باوةرِڕنةوة وكان بكةن بةضاوى كؤبووونةوة ماَلييةكؤبتةماشاي ان ثيَويستة ئةندام( ث

 ( خبويَنة.25-24: 10( نوسراوة. تكاية )عيربانييةكان24،25: 10)عيربانييةكان
 .وونةوةيَكى ماَلىئةندامان سووربن لةسةر ئامادة بونيان لةهةموو كؤبثيَويستة  (ت
ؤذيَك لةطةأل ڕهةموو  وحيڕةسربردنى كاتيَك لة خةَلوةتى رِيَطاى ب لة ونةوةى داهاتووبكةن بؤ كؤبو خؤيان ئامادةثيَويستة ( ج

 .ةتةكةبنووسن دةربارةى خةَلو كانيانهةروةها ثيَويستة تيَبينيية خوداوةند،
 .ئةوةى فيَرى دةبن بةجيَى بهيَنن ةنى ئةوة بدةن كَليَةثيَويستة ب( ض
 لة ثيَناو، يةكرتكةن لةطةأل بكان ييةثيَداويستبةشداري هاندةرى يةكنب، هةروةها ، كردنطةشة يارمةتى يةكرت بدةن بؤثيَويستة ( ح

 .بكةن نوێژيةكرتي 
 .كردني ثيَشكةوتنيانيان، هةروةها باسانككيَشة يكردنبةشداري بؤ بنئامادةثيَويستة ( خ

 


