ناوةرؤك
كتيَبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 3 -
ثرؤطرامى يةكةمى مةشق
ثرؤطرامى هةفتانة كة ماوةكةى سىَ مانطة بةِريَذةى كاتذميَرو نيويَك تا دوو كاتذميَر لة هةفتةيةكدا ،وابكة طروثةكان بضوك بن (- 3
َةوة كؤتايى ديَت.
َم و ئةركى مال
 )10كةس .هةر ثرؤطراميَك بةنويَذ دةست ثيَدةكات بةنويَذى وةال


ثةرسنت و ستايش كردن (خودا تاقي مةكةوة)




َوةتى رِوحى (ثةيدابوون )4 :1
بةشداريكردنى خةل
َوةتى رِوحى :شيَوازى ثرسياركردن)
فيَركردنى (خةل




َوةتى رِوحى (ثةيدابوون )9 :6
بةشداريكردنى خةل
ئةزبةركردنى (سروشتى طوناه) (رِؤما )23 :3



َيَسا
وانةى كتيَب (ثةيدابوون  )25 - 2 ،24 :1ضاالكى رِووناكبريى لة كل



ثةرسنت و ستايش كردن (خودا شايانى ناسينة)




َوةتى رِوحى (ثةيدابوون )15 :12
بةشداريكردنى خةل
فيَركردنى ئينجيل ضةمكةكانى ئينجيل بةشى 2




َوةتى رِوحى (ثةيدابوون )29 - 19 :16
بةشداريكردنى خةل
ئةزبةركردن (سزاى طوناه) (كؤمكار )14 :12



َيَسا
وانةى كتيَب (كردار  )42 - 12 :5ئةركى مزطيَنيدانى كل



ثةرسنت (خودا ثاريَزطارة)




َوةتى رِوحى (دةرضوون )13 - 7 :4
بةشداريكردنى خةل
فيَركردنى كتيَبى ثريؤز ليَكدانةوةى رِاستى كتيَبى ثريؤز

وانةى 30




َوةتى رِوحى (دةرضوون )13 - 7 :4
بةشداريكردنى خةل
ئةزبةركردن (ثةشيمان بوونةوة لةطوناه) (رِؤما )8 :5

وانةى 31



ثةرسنت و ستايش كردن (خودا رِزطاركارة)

وانةى 25

وانةى 26

وانةى 27

وانةى 28

وانةى 29

وانةى 32

وانةى 33



َوةتى رِوحى (دةرضوون )14 - 10 :7
بةشداريكردنى خةل



فيَركردن  -نويَذ بةكارهيَنانى كتيَبى ثريؤز بؤ نويَذكردن



َوةتى رِوحى (دةرضوون )14 :11
بةشداريكردنى خةل




ئةزبةركردن (رِزطاربوون بةخشينة لةخوداوة (ئةفةسؤس )9 - 8 :2
وانةى كتيَب (ئةفةسؤس  )16 - 1 :4ئاماجنةكانى كةنيسة)



ثةرسنت و ستايش كردن (خودا دروستكارة)




َوةتى رِوحى (دةرضوون )19 :16
بةشداريكردنى خةل
َى .جيَبةجيَكردنى كردةيى)
فيَركردن (طويَرِايةل

كتيَبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 3 -
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وانةى 34

وانةى 35

وانةى 36



َوةتى رِوحى (ذمارةكان )14 :11
بةشداريكردنى خةل



ئةزبةكردن و رِزطاربوون بةباوةرِ (يوَحةننا )12 :1



وانةى كتيَب (1ثةترؤس  )7 - 1 :5رِابةرى كردنى كةنيسة)



ثةرسنت و ستايش كردن (ئارةزووكردن بوَ ئامادةيى خودا)



َوةتى رِوحى (ووتةكان - 14 :17 ،20 - 18 :16 ،5 - 1 :13 ،21 - 13 :11
بةشداريكردنى خةل
)22 - 14 :18 ،13 - 9 :18 ،20



فيَركردن (بوونة قوتابى :كليَساى مةسيحى)



َوةتى رِوحى (ووتةكان )13 - 3 :28
بةشداريكردنى خةل



ئةزبةركردن (ثيَداضوونةوةى زجنريةى ئنجيل)



َيَسادا دةذين و
وانةى كتيَب (1كؤرنسؤس  )18 :12 ،7 - 4 :12باوةرِداران وةك يةك جةستة لةكل
كاردةكةن

ثاشكؤ1 :

َيَسا لةكتيَبى ثريؤزدا
بةشداريكرد :ووشةى كل

ثاشكؤ2 :

َيَساى مةسيحدا
بةشداريكردن :كارو شيَوةكانى لةكل

ثاشكؤ3 :

َيَسا زؤر ثيَويستة ضونكة جةستةى مةسيحة
بةشداريكردن :كل

َوةتى رِوحى ،وانةى كتيَب و تيَرِاِمان و ئةزبةركردن :سةيركردنى ثاشكؤكانى كتيَبى بوونة
ثاشكؤى تر :شيَوازةكانى خةل
قوتابى ( )1بكة

كتيَبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 3 -
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