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 ةكيثيَش
كاني عيساي مةسيح؟ دةتةويَت يارمةتى طةشةثيَداني باوةردارانيرت بدةيت؟ يةئايا دةتةويَت طةشة بكةيت وةك يةكيَك لة قوتابي

كى مةشق كردني قوتابييَت خبويَنيتةوة، ثاشان ناوةرِؤكةكةى بة ئةجنام بطةيةنيت! عيساي مةسيح وكةواتة، ثيَويستة ضوار ثةرتو
 ]وةرن و ببينن[كاني، هةروةها بة دوو قوتابييةكةي يةحياي لةئاوهةَلكيَش فةرموو ةنى قوتابييبةخؤي هةستا بة ئامادةكرد

(. بةم شيَوةية، خةلكى لة هةموو اليةكةوة ديَن بؤ ئةوةى 43،  39: 1ان)يؤحةن ]دوام بكةوة[فةرموو  فيليثؤسيهةروةها بة 
اويدا كردة قورباني. هةروةها لة هةموو وآلتانى جيهان بة ببينن عيساي مةسيح ضؤن ذيا و ئةو شتة ضي بوو كة خؤى لة ثيَن

 شويَنى دا دةرِؤن بة هؤى كةسايةتي و ئةو كارةي ئةجناميدا. ذيانيانى بة تةواوةتى طؤرِى.
كةسي هةَلبذارد بؤ ئةوةى بةرثرسياريةتى قوتابيَيت و ئامادةكردني  12، عيساي مةسيح ذيامنانى بة تةواوى طؤرِى. دواتر ڵێبة
ئةوةي طوآ لة وتةكاني  قوتابيية كاتيَكى )لةطةأل(دا ببةنة سةر، بؤ 12انيرت بطرنة ئةستؤى خؤيان، بؤية ويسيت ئةو كةس

(. 15-13: 3بطرن و ضاوديَرى ذيانى بكةن و بيكةنة منوونةي خؤيان، ضاوى ليَبكةن، لة شيَوازي خزمةتكردنى )مةرقؤس
برِؤن، هةموو نةتةوةكان بكةنة ]دة قوتابييةكانى و ثيَيانى فةرموو ساأل عيساي مةسيح كاريَكى راسثار 2ثاش نزيكةى 

(، بةَلآ ئةمانة رؤيشنت و قوتابيان بؤ خوداوةند ئامادةكرد، لة ئؤرشةليم و هةتا دوورترين 20-18: 28ات)مةت[ قوتابي
قوتابيرت و ضوونة ئةو شويَنانةى  (، ئةم قوتابيية نويَيانة لةاليةن خؤيانةوة هةستان بة ئامادةكردنى8: 1شويَنى زةوى )كردار

كة ثيَشرت ثةيامي ئينجيليان ثيَنةطةيشتبوو، قوتابيية نويَكان هةستان بة طةياندنى ئةو فيَركردنانةي كة فيَرى بوون بة 
(، بةم شيَوةية، ئةمرِؤ قوتابييةكانى عيساي مةسيح مةشق دةكةن بة قوتابيية نويَكان لة 2: 2تيمؤساوس2خةَلكانيرت )

 وةآلتاني جيهاندا. هةموو
 :دارانڕهباوهةندآ كارى طرنطي راسثاردة  ثؤَلسي نيَردراو ئةوةمان ثيَ رادةطةيةنيَت كة عيساي مةسيح

 (16-11: 4)ئةفةسؤس          ]بؤ تةواو كردني ثريؤزبووان بؤ كاري خزمةت، بؤ بنيادناني لةشي مةسيح[

طروثى باوةردارانة بؤ ئةوةي تواناي مةشق كردنى  ابةريڕى دانى تئاماجني ضوار ثةرتووكى مةشق كردني قوتابيَيت يارمة
داري ڕ)قوتابى( باوة شةيوباوةردارانيرتي هةبيَت و ضاوديَريان بكةن تاوةكو دةبنة قوتابى عيساي مةسيح. مةبةست لة و

 ثيَطةيشتووة.
ش كردني ئةم خاآلنةي خوارةوة بؤ اى ثيَشكةيَطڕوتابيَيت بةشيَوةيَكي كرداري لة يَكخستنى قڕئةم بةرنامةية كاردةكات لةسةر 

 ابةري طروثةكة:ڕ
 .وانة ثيَك هاتووة 12هةر ثةرتووكيَك لةم ضوار ثةرتووكةى مةشق كردني قوتابيَيت لة  .1

كتيَيب ثريؤز يارمةتى قوتابييةكان دةدات لة ناسينى عيساي مةسيح و كتيَيب ثريؤز بة شيَوةيةكى  تیدانیهشا .2
 باشرت.

ابةري طروثةكة دةدات ڕ" يارمةتى طفتوطوَبكة" و "خبويَنة( نووسراوة وةكو "Boldى كة بة تؤخى )ئةو زانياريانة .3
 لة زانينى ضؤنيَتى بةرِيَوةبردنى طروثةكة.

 ابةري طروثةكة.ڕهةر ثرسياريَك بؤ يارمةتي دانى  تيَبينييةكان وةآلمى كورت دةدةن بؤ .4

 بؤ بة دواداضوونى قوتابيَيت بة تةنها ياخود لةطةأل طروث. ئةم بةرنامةية هةندآ شيَوةى كردارى ثيَشكةش دةكات .5

 هةموو وانةيةك ئةركى ماَلى لة خؤ دةطريَت. .6

ثةرتووكى  –زؤر ئاسانة طةياندنى ئةم بةرنامةية بؤ خةَلكانيرت، بؤية لةثاش تةواو بوون لة يةكيَك لةم ثةرتووكانة  .7
لة ثةرتووكى مةشق كردني قوتابيَيت بةدةست بيَنن كة بة خؤيان قوتابييةكان دةتوانن ويَنةيةك  –مةشق كردني قوتابيَيت 

 خويَندويانةتةوة، بة مةرجيَك ئةطةر ويستيان بةرنامةى مةشق كردني قوتابيَيت بؤ كؤمةَلةيةكى بضووكيرت ثيَشكةش بكةن(.
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ڕشارةكةت و زؤر كةس باوةبؤ ئيَوةي خؤشةويست ئةوةية كة خودا بة خيَرايى ذمارةى قوتابييةكاني زياد بكات لة  نوێژمان

 (.7: 6بة عيساي مةسيح بيَنن )كردار
 [ضونكة هةموو شتةكان لة ئةوة و بة هؤي ئةوة و بؤ ئةوة. تاهةتاية شكؤمةندي بؤ ئةوة! ئامني]با ناوي خودا شكؤدار بيَت! 

 (.36: 11ؤماڕ
  

 DOTAدةستةى مةشق كردني قوتابيَيت 
 )ضاثي كوردي( 2010

 

  ياداشت:

ئامادةكردني ئةم ثةرتووكة بةكارهيَنانيةتي بة شيَوةيَكي فراوان بؤ ئةوةي ببيَتة مايةي بةرةكةت بؤ زؤر كةس، بةآلم ئاماجني 
لةبةر ئةوةي ئاماجني ضوار ثةرتووكى مةشق كردني قوتابيَيت مةشق كردنى باوةرداران و ئامادةكردنيانة، تكامان واية ويَنةى 

ابةري ئةو طروثانةي كة بةذداريان ڕ نةدريَتة قوتابييةكان بةَلكو تةنها بدريَتة ضوار ثةرتووكى مةشق كردني قوتابيَيت
 لةطةَلماندا كردووة.

سةبارةت بة قوتابى، بؤي نيية ويَنةى ئةم ثةرتووكة وةربطريَت تةنها ثاش تةواوكردنى ئةم خويَندنةوةية، بةمةرجيَك ثيَويستة 
 وكيرت فيَربكات.ثةميان بدات كة كةسيَكيرت ياخود طروثيَكي بضو

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 دوعا و ثارانةوة لةخوداي مةزن. ێژنو : 
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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: 
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 . 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 

 
 

 ن دووةم بةرنامةى مةشق كرد
 6رؤذيَكى تةواو بةكاربهيَندريَت، ياخود لة شيَوةى كؤنفرانسيَكي مةشق كردن بؤ ماوةى ئةم بةرنامةية لة هةفتةدا دةكرآ 

رؤذ بةردةوام بيَت. طروثة طةورةكة دابةشبكة بؤ طروثي بضووك و ثاشان رابةريَك دةست نيشان بكة بؤ هةر طروثيَك. هةوأل بدة 
 ( كةس ثيَكبيَت.10 – 3هةر طروثيَك تةنها لة )

 
 بةرنامةى ثيَشنياركراو:

 ستايش و ثةرسنت )بةكؤمةأل(. (09:30 – 09:00)
 فيَركردن )بةكؤمةأل(. (11:00 – 09:00)

 ثشوودان.
 وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )بةكؤمةأل(. (13:00 – 11:30)

 ثشوودان.   
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ان وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ياخود وةآلمدانةوةى كاتيَكى زياتر بؤ تةواوكردنى فيَركردن ي (17:00 – 16:00)
 ثرسيارةكان.)بةكؤمةأل(.

 ثشوودان.
 امان و دةرخكردن )طروثي دووانى(.ڕ (17:45 – 17:30)
 وحيدا )بة تةنها(.ڕخويَندنى كتيَيب ثريؤز لة خةَلوةتي  (18:30 – 17:45)
 وحي )طروثي دووانى(.ڕخةَلوةتي  (19:00 – 18:30)
 كةس زياتر نةبيَت(. 10)لة طروثيَكي بضووك كة لة نوێژكردن و  بةشداري (19:45 – 19:00)
 

 (2+  1وانةي )  رؤذي
 .نوێژ

 ستايش و ثةرسنت )بة تةواوي لة خودا ناطةين(.
 ثةسندكراو(. ڕاستیيَطاى ڕ: ڕوحیفيَركردن )خةَلوةتي 

 شةى خودا بكةم؟(وةأل و. ضؤن مامةَلة لةط15-4: 8وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )لؤقا
 (.28: 10 انزطاري: يؤحةنڕدةرخكردن )متمانةي 

 (.7 – 1ا ت)مةت ڕۆحيداخويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز لة خةَلوةتي 
 (.12-1: 3اتحي )طروثي دووانى: مةتۆڕخةَلوةتي 
 .نوێژكردن و  بةشداري

 (4+  3وانةي )  رؤذي
 .نوێژ

 .ستايش و ثةرسنت )خودا مةزن و توانادارة(  
 فيَركردن )ثةيامي ئينجيل. بريي طشيت(.

 أ . لة كويَوة هاتى؟(. 4: 2 - 1: 1وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )ثةيدابوون
 (.24: 16وةآلم دراو: يؤحةننا نوێژیدةرخكردن )متمانةي 

 (.14 - 8ا تت)مة ڕۆحيداخويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز لة خةَلوةتي
 (.33-16: 10اتةتحي )طروثي دووانى: مڕۆخةَلوةتي 
 .نوێژكردن و بةشداري

 (.6+  5وانةي )  رؤذي
 .نوێژ

 ستايش و ثةرسنت )خودا زيندووة(.  
 يَطاي بةكارهيَنانى كتيَيب ثريؤز(.ڕفيَركردن )كتييَب ثريؤز. حةوت 

 . من كيَم؟(22-1: 2وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )ئةفةسؤس
 (.13: 10كؤرنسؤس1دةرخكردن )متمانةي سةركةوتن: 

 (21 - 15)مةتتا  ڕۆحيداخويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز لة خةَلوةتي  
 (.20-1: 15)طروثي دووانى: مةتتا ڕۆحیخةَلوةتي 

1 

2 

3 
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 .نوێژكردن و بةشداري
 (.8+  7وانةي )  رؤذي

 .نوێژ  
 ستايش و ثةرسنت )خودا ثريؤزة(.  

 وةآلمدانةوةي ووشةى خوداية(. نوێژ. نوێژفيَركردن )
 . بؤضى من ليَرةم؟(.17: 5 - 17: 4ويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )ئةفةسؤسوانةي خ

 (.9: 1يؤحةننا1دةرخكردن )متمانةي ليَخؤشبوون: 
28تاهه22تتامهوهرتووکیپيرۆزبخوێنهپه
30-25:14تتاتیڕۆحیگرووپیدووانیمهڵوهخه

نوێژكردن و بةشداري

 (.10+  9وانةي )  رؤذي
 .نوێژ  
 ستايش و ثةرسنت )خودا خؤشةويستيية(.  

 (.ڕۆحىكردنى  فيَركردن )طويَرِايةَلي. خويَندنةوةيةك سةبارةت بة طةشة
 . من بؤ كوىَ دةرِؤم؟(.6: 22 - 1: 21وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )بينني

 (.6-5: 3خودا: ثةندةكان تیرايهڕابهو  دةرخكردن )متمانةي ريَنمايي
 (7 - 1ا ن)يؤحةن ڕۆحيدايَيب ثريؤز لة خةَلوةتيخويَندنةوةي كت

 (.30-16: 5)طروثي دووانى: يؤحةننا ڕۆحيخةَلوةتي
 .نوێژكردن و بةشداري

 (.12+  11وانةي )  رؤذي   
 .نوێژ

 ثشتيوامنة(.ورمهتيدهيارمهستايش و ثةرسنت )خودا   
 ةكرت(.بةرثرسياريَتيمان بةرانبةر بة ي شیوهاوبهژيانیفيَركردن )

 ؟((. ربمکاريگهبتوامن . ضؤن 17 - 1: 15ةناوانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )يؤح
 دةرخكردن )ثيَداضوونةوةى ئةو برِطة كتيَبييانةي ثةيوةندى بة متمانةكان هةية لة ذيانى باوةرِدار(.

 (14 - 8)يؤحةننا ڕۆحيداخويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز لة خةَلوةتي
 (.31-1: 14ثي دووانى: يؤحةننا)طرو ڕۆحیخةَلوةتي
 .نوێژكردن و  بةشداري

 
 فيَركردنى زياترى ثيَشنياركراو:

 خزمةتي عيساي مةسيح.  
 ضؤن طروثي بضووك دروست دةكةيت.

 ثيالنى خويَندنى كتييَب ثريؤز. 2ثاشكؤي 
 سيستةمى نيشانةكردني كتيَيب ثريؤز. 3ثاشكؤي 
 لة برِطةكاني كتيَيب ثريؤز و دةرخكردني. تمان(ڵوهخهشيَوازي تيَرِامان) 5ثاشكؤي 

4 

5 

6 
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 ايةتي طروثيَكي بضووك دةكةيت؟ڕابةڕضؤن  6ثاشكؤي 
 بةرنامةى طروثي ماَلى. 7ثاشكؤي 

 

 خزمةتى عيساي مةسيح
 جياكراوةكاني خزمةتى عيساي مةسيح ضني؟ هيَما

 ئةو هيَمانة ضني كة ثيَويستة جياكراو بيَت لة خزمةتى ئيَمةدا؟
 

 ي مةسيح لة ثةميانى نوآيساخزمةتى ع( ئـ 
 
 خزمةتى عيساي مةسيح و قوتابييةكانى خزمةتي شانشني بوو: .1

كة بؤ يةكةم جار خوداوةند عيساي مةسيح هاتة سةر زةوى، بؤ ئةوةى شانشينى خودا دامبةزريَنيَت. بة واتاي طشتى شانشينى 
و مرؤظ و شتةكاندا. بةآلم بة واتاي تايبةتي شانشينى خودا، ثاشايةتي و سةركردايةتى و دةسةآلتي تةواويى خوداية لةسةر هةمو

يَطاى عيساي مةسيحةوة، كة باوةرِثيَكراوة لة دَلى طةلي خودا و كاريطةري هةية ڕخودا ثاشايةتي و سةركردايةتى خوداية لة 
ةي لةسةر خاج زطاري عيساي مةسيح دادةمةزريَت كةلةثيَناو طةلةكڕلةسةر ذيانيان. شانشينى خودا لةسةر بناغةي كارى 

 4ثريؤزةوة. ئةم كارةش دةبيَتة هؤي ئةجنامداني  ڕۆحیئةجناميدا. هةروةها جيَبةجيَكردني ئةو كارة لة ذياني طةلةكةي بةهؤي
 كاري بةرجةستة:

 ئـ ( رزطاربوونى باوةرِداران بةشيَوةيَكي تةواو، لة سةرةتاوة تاوةكو كؤتايى.
 بة هؤي باوةرِدارانةوة. ب ( دامةزراندني كليَساى خودا لةسةر زةوى

 (ڕۆحی، تةني، كؤمةآليةتى، زرنط) مرؤڤیث ( كاريطةرى باوةرِداران لةهةر اليةنيَك لة اليةنةكانى كؤمةَلطاى 
ت ( لة كؤتاييدا، ئةو طةردوونةى كة لةثيَناوي قورباني ثيَشكةش كراوة، هةروةها ئامسانى نوآ و زةوى نوآ لةكاتي 

 ري دووةم.هاتنةوةى عيساي مةسيح بؤ جا
 
 خزمةتى عيساي مةسيح و قوتابييةكاني خزمةتي ماآلن بوو: .2

ئـ( عيساي مةسيح ئامؤذطارى خةَلكى دةكرد، فيَريانى دةكرد، هةروةها لةناو ماَلة ئاساييةكانيان لة نةخؤشي ضاكيانى 
 (.35-32:  20: 3قؤسر( )مة5-1: 2دةكردةوة )مةرقؤس

کردار) (16 - 15: 2كى ئاسايى دةكرد لة ماَلةكانيان. )مةرقؤسب ( عيساي مةسيح بةشداري ناخنواردنى خةَل

 ( .9-20:7کردار()2:42
( 42: 5)كردار  ث ( نيَردراوان لة ماَليَكةوة دةضوونة ماَليَكى ديكة بةبيَ ئةوةى بوةسنت لة فيَركردن و جارِدان

لةماَلي خزم و هاورِيَ ئازيزةكانيان (. هةروةها بة هةواَلى خؤش )رزطاري( جارِيان دةدا 21-20: 20)كردار
دةهيَنا و  يانڕهباو(. هةروةها خةَلكى لة ماَلةكانى خؤيان 31-30: 28( )كردار27-24: 10)كردار
 (.11-7: 18( )كردار34-31: 16( )كردار18-17: 9)كردار کێشرانڵدهههلةئاو

 (.12: 12دةكرد )كردار نوێژيانت ( باوةرِداران بةيةكةوة لة ماَلةكان 
هههه ج ( باوةرِداران ثيَكةوة 1) لة ماآلن كؤدةبوونةوة کيهفتهموو 16کۆڕنسون ( 5: 16)رؤما (19:

 (.2: 1( )فليمؤن15: 4)كؤلؤسى
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 (.11 - 7 :18ض ( باوةرِداران كةسانيرتيان لة ماَلةكانيان فيَردةكرد )كردار
 

 كردن( بوو:خزمةتى عيساي مةسيح و قوتابييةكاني خزمةتى ئامادةكردن )مةشق  .3
استى، دةرخستين منوونةي ضاك لة هةموو شتيَكدا، مةشق كردني ليَزانينةكان، ناردني ئةو ڕووشة سةرةكييةكان: فيَركردني 

 كةسانةي كة  ئامادة كرابوون.
 

  ئـ ( عيساي مةسيح قوتابييةكانى فيَركرد و بووة منوونةيةك بؤيان:
(. ثاشان داواي 39: 1ان)يؤحةن [وةرن، ببينن]بؤ ئةوةى بيَن وببينن لةسةرةتادا عيساي مةسيح هةندآ كةسى بانط كرد 

بؤ ئةوةى فيَريان بكات  [وةرن دوام بكةون](، هةروةها فةرمووي 14: 3)مةرقؤس [لةطةَلي بن]كرد لةطةَلي برِؤن بؤ ئةوةي  
(. عيساي مةسيح و قوتابييةكاني لة هةموو ناوضةي جةليلدا طةرِان و ئةم كارانةي 19: 4اتاوكارى مرؤظ )مةتڕضؤن ببنة 

: 4اتئةجنام دةدا: )فيَركردني ثيَشكةش دةكرد، جارِي شانشيين دةدا، هةموو نةخؤشيَكي ضاك دةكردةوة لة نيَو طةلدا )مةت
طرامى تةواو(. ئةوان تةنها بة فيَركردن و مةشق كردن ((. ئةوةي شاياني باسة خزمةتةكةيان هةموو اليةنيَك دةطرتةوة )ثرؤ23

 نةوةستان، بةَلكو بةزةييان بة خةَلكى دادةهاتةوة و يارمةتى هةذارانيان دةدا.

 ب ( عيساي مةسيح مةشقى بة قوتابييةكاني كرد بؤ ئةوةى ببنة قوتابى )باوةرِداري ثيَطةيشتوو(:

ةى طويَرِايةىل وانةكانينب و كارى ثيَ بكةن. لةبةر ئةوة ثيَويست بوو عيساي مةسيح مةشقى بة قوتابييةكانى كرد بؤ ئةو
(. هةروةها ثيَويست بوو 27-24: 7اتقوتابييةكان فيَرى جؤنيَيت جيَبةجيَكردني فيَركردنةكانينب بة شيَوةيةكى زانستى )مةت
اك بكةنةوة و خةَلكى بةشدار بكةن لةو فيَربن بضنة الى خةَلكيرت بؤ ئةوةى موذدةي مةسيحيان ثآ رِابطةيةنن و نةخؤشةكان ض

(. هةروةها ثيَويست بوو فيَربن بة بةزةيي مامةَلةى خةَلكى بكةن 8-5: 10اتشتةى كة بة خؤرِايى بة دةستيان هيَناوة )مةت
 (.37: 10)لؤقا

 ث ( عيساي مةسيح قوتابييةكانى نارد بؤ ئةوةى مةشق بة قوتابيرت بكةن:
: 17انؤَلةي خؤي نارد )عيساي مةسيح(، مةسيحيش هةستا بة ناردنى قوتابييةكانى )يؤحةنلة كؤتايدا، ضؤن خوداي باوك ر

(. فةرمانى ثيَكردن بضنة الى هةموو طةالنى زةوى و خةَلكى بكةنة قوتابى ئةو. ثيَويست بوو 21: 20ان( )يؤحةن18
اوهةَلكيَشاني باوةرِداران، هةروةها خةَلكى بكةنة قوتابى بةرِيَطاى بةشداري كردنى موذدة )ئينجيل( لةطةَليان و لةئ

 (.20-18: 28اتفيَركردنيان بة جيَبةجيَكردني هةموو راسثاردةكاني عيساي مةسيح )مةت
 
 خزمةتى عيساي مةسيح جةخيت دةكردة سةر ضةندينةي ذمارةي طروثةكان: .4

 ئـ ( سآ طروثي سةرةكى:
 طروثي طةورة. كؤمةأل )خةَلكى(. -1

 شيَوازانةماَلى، واتة كليَساى ماَلى كة بة شيَوةيةكى  شیهاوبهان، يان طروثي بضووك. طروثي قوتابييةك -2
 كؤدةبنةوة.

 تاك. تاكة كةسيَك ضاوى بة كةسيَكى ديكة دةكةويَت بؤ ئاماجنيَكي دياريكراو. -3
 جياواز: تاکید(ب ( سيَ خاَلى جةختكردنى)

 ر.زانيارى و هاندة –دةكةينة سةر فيَركردن  ید(کلة طروثي طةورة جةخت)تا -1
 خويَندنةوة، كارليَكردن، جيَبةجيَكردنى شياو.  -دةكةينة سةر مةشق كردن  ید(کلة طروثي بضووك جةخت)تا -2
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جيَبةجيَكردنى تاكي و طؤرِينى  –دةكةينة سةر ئةوةى ببينة منوونةيَكي ضاك  ید(کلةطةأل تاكدا جةخت)تا -3
مةشق كردن لةسةر  ( هةروةها16: 3تيمؤساوس2( )29-28: 1كةسايةتى و نةريتةكان )كؤلؤسى

( 12: 4ئةجنامداني كارى دياريكراو، هةروةها ثيَكةوة خزمةت كردن لة شانشينى خودا )ئةفسؤس
 (.17: 3تيمؤساوس2)

 
 ث ( ضةند منوونةيةك لة كتيَيب ثريؤز طرنطى )طروثي طةورة، طروثي بضووك، تاك( نيشان دةدةات )تيمؤساوس(:

 (.36: 9ات)مةت خةَلكةكة)طروثي بضووك( 
 (.2-1: 10)طروثي بضووك( دوانزة قوتابي )مةتتا   . عيسا 1

 (.18: 16تتا( )مة42: 1ان)تاك( ثةترؤس )يؤحةن
 (.4: 4ثيَنج هةزار كةس )كردار

 (.14: 2دةستةى نيَراوان )كردار . ثةترؤس             2
 (.37،  36: 4بةرنابا )كردار

       
 (.24: 11)كردار خةَلكيَكي زؤر

 (.26،  25: 11ثؤَلس )كردار   . بةرنابا 3
 
 (.28: 11نسؤسكؤر2هةموو كليَساكان )    

سيال، تيمؤساوس، } 6: 16دةستةي ئةو خزمةتكارانةي لةطةَلي كار دةكةن )كردار   . ثؤَلس 4
 (.{لؤقا

 (.11،  10: 3تيمؤساوس 2( )23-19: 2فيليپىتيمؤساوس )    
 

 (.5-1: 4تيمؤساوس2( )3: 1تيمؤساوس1باوةرِدارني ئةفةسؤس )    
 ثري، خزمةتكار، بيَوةذنان، بةتةمةنةكان، الوان، بةندةكان، دةوَلةمةندةكان، هيرت...  . تيمؤساوس 5

 (.2: 2تيمؤساوس2فيَركردنةكان بسثيَرة كةسانيَك جيَي باوةرِ و ليَهاتووبن. )    
 

  ابةرايةتي كةسيرت دةكةن.ڕ(، 2: 2تيمؤساوس2كةسانيرت )                       
                                                                                              ليَهاتوو بيَت                مةشق كردنى طروثيَكي بضووكيرت، كة جيَي باوةرِ و ليَهاتوو بيَت+ . كةسيَك جيَي باوةرِ  6

 رت كة جيَي باوةرِ و ليَهاتووبيَت و مةشقي ثيَفيَركردنى كةسيَكي
   بدريَت پيشانبكريَت، هةروةها منوونةى باشي 

 
مةشقمان كرد )ئيَمة ئةو باوةرِدارانةى كة لةم سةردةمةى خؤماندا دةذين( بةرِيَطاى يةكيَك لة  . من و تؤ 7

يَويستة تؤش طروثيَكي طروثة بضووكةكان، يان لةوانةية بةهؤي باوةرِداريَكيرت. لةبةر ئةوة، ث
بكةيتة سةر مةشق   )تاکيد(بضووكى خؤت و )تيمؤساوس(ى تايبةتي خؤت هةَلبذيَرى و جةخت

 كردنيان و ليَهاتووييان.
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 ب ( خزمةتى عيساي مةسيح بةردةوامة تا ئةمرؤ

 
 ماَلى.شیهاوبهكؤبوونةوةى  -1

 ئـ ( عيساي مةسيح بةردةوامة لة خزمةتةكةي:

ي مةسيح دريَذة بة خزمةتى خؤى دةدا بةرِيَطاى باوةرِدارة سادةكانى و مةشق كردنيان لة طروثي لةم سةردةمةدا، عيسا
طةورةدا )لة كليَسا(، هةروةها بةهؤي مةشق كردنيان لة طروثي بضووك )لة ماآلن( و بةهؤى مةشق كردنيان وةكو تاك. 

ةبةستى ثةرستنى خودا بةهؤي رؤَلةكةي )عيساي هةندىَ لة باوةرِداران هةفتانة لة ماَلةكانى خؤيان كؤدةبنةوة بؤ م
مةسيح(، هةروةها طةشةكردن لة زانيارى و طويَرِايةَلى كردنى عيساي مةسيح و طةياندنى عيساي مةسيح بةخةَلكيرت. 

كةسانيرت دةكةن بؤ ئامادةكردني  هةروةها بؤ مةشق كردنى قوتابى نوىَ كؤدةبنةوة، بةثيَي ريَطاى تيمؤساوس مةشق بة
 ري طروثي نويَ.ابةڕ

 :ڕۆحيب ( حةوت مةشقي
 حي فيَردةبن:ڕۆحةوت مةشقى  شيَوازانةلةم بةرنامةيدا، قوتابيية نويَيةكان بة شيَوةيةكى 

 ستايش و ثةرسنت. (1)
 ؤحييةكان.ڕبةشداري كردني خةَلوةتة  (2)
 فيَركردني بابةتيَكي تايبةت بة قوتابيَيت. (3)
 امان و دةرخكردن.ڕ (4)
 خويَندنةوةي كتيَبى ثريؤز. (5)
 .ێژون (6)
 ئةركى ماَلى. (7)

 ؤذ جاريَك:ڕ 14مةشق كردني قوتابيَيت هةموو  ث ( بةرنامةي
( كةسنب، بؤ مةبةستى مةشق كردنى 15-2هةفتانة طروثيَكي بضووكي باوةرِداران كؤدةبنةوة كة ذمارةيان لةنيَوان )

ربوون بة شيَوةيةكى تايبةتى. دةكةنة سةر ثةرسنت و فيَ  )تاکيد(بةيةكةوة. لة هةفتةى يةكةمدا باوةرِداران جةخت ڕۆحی
 لة هةفتةى دووةمدا جةخت دةكةنة سةر دةرخكردن و خويَندنةوةى كتيَيب ثريؤز بة شيَوةيةكى تايبةتى.

 
 
 
 
 
 
 
 مةشق بة قوتابييةكةت بكة، هةروةك ضون ثؤَلس لةطةأل تيمؤساوس ئةجناميدا: -2

( 2: 2تيمؤساوس2ك كةس هةَلبذيَرة هةروةك ضؤن لة )كةمى ية الىبهلة هةر طروثيَكي ماَلى ياخود طروثيَكي بضووك 
هاتووة. ثيَويستة ئةو كةسة جيَي برِواو دةستثاك و ليَهاتووبيَت، هةروةها تواناى فيَركردنى كةسانيرتي هةبيَت. بة شيَوةيةكى 

 كؤبوونةوةى هةفتةى يةكةم
 خولةك( 20)نزيكةى    ستايش .1

 خولةك( 20)نزيكةى   كردنى خةَلوةت بةشداري .2

 خولةك( 70)نزيكةى  فيَركردني بابةتيَك تايبةت بة قوتابيَيت .3

 (خولةك 8)نزيكةى    نوێژ .4

 خولةك( 2)نزيكةى    ئةركى ماَلى .5

 كؤبوونةوةي هةفتةى دووةم
)نزيكةى   كردندةرخو  ت(ڵوهخه)رامان .1

 خولةك( 20
 خولةك( 20)نزيكةى   كردنى خةَلوةت بةشداري .2
 خولةك( 70)نزيكةى  تيَيب ثريؤزوانةي خويَندنةوةى ك .3
 خولةك( 8)نزيكةى    ێژنو .4
 (خولةك 2)نزيكةى    ئةركى ماَلي .5
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بيتة منوونةيةكى ضاك بؤى، هةفتةي جاريَك لةطةَلي ضاوثيَكةوتنيَك ئةجنامبدة بؤ مةشق كردن و هاندانى. ثيَويستة ب شيَوازانة
حييةكان، طؤرِينى كةسايةتى و نةريتةكان. مةشق بةم كةسة بكة ڕۆاستيية ڕبوارانةدا: ئةجنامداني كةسى بؤ  بةتايبةتي لةم

ابةري طروث، ثاشان ضاوديَرى بكة كاتيَك كة دةست دةكاتة بةرِيَوةبردنى طروثيَكى بضووك و مةشق كردنى ڕبؤ ئةوةى ببيَتة 
 .قوتابيرت

 
 ثةرتووكةكانى مةشق كردن وةكو بةرنامة. -3

( كة لة اليةن 4-1( )بةشةكانى برِؤن، هةموو نةتةوةكان بكةنة قوتابيئـ ( ئةم ضوار ثةرتووكة بةكاربهيَنة بة ناونيشاى )
بةشي ابةري طروثةكانة. ڕدةستةى )مةشق كردني قوتابيَيت( ضاثكراوة، ئاماجني ئةم ضوار ثةرتووكة مةشق كردنى قوتابى و 

كؤدةبنةوة لةسةر بنةما ثيَشكةوتووةكانى  4&3كؤدةبنةوة لةسةر بنةما سةرةكييةكانى قوتابيَيت. بةآلم بةشي  2&1
قوتابيَيت. ئةم ثةرتووكانة ثيَنج ريَطا فيَردةكةن بؤ خويَندنى كتيَيب ثريؤز. ثاشان، ئةو ضوار ثةرتووكة بةكاربيَنة كة ناونيشانيان 

 2&1( ئاماجني ئةم ضوار ثةرتووكة دروستكردنى كليَساية. بةشي 4-1( )بةشةكانى روست بكةنبرِؤن، كليَساى مةسيح د)
باسي دروستكردنى خزمةتى كليَسا دةكةن لة رويَكى   4&3باس لة دةستثيَكى خزمةتي ناو كليَسا دةكةن، بةآلم بةشي 

ؤتاييدا ئةم ضوار ثةرتووكة بةكاربيَنة كة ناونيشانى ا فيَردةكةن. لة كنفراوانرتةوة. ئةم بةشانةي ئينجيل بة ثيَي نوسيين يؤحةن
حيية بؤ كليَسا. ڕۆابةري ڕ(. ئاماجني ئةم ضوار ثةرتووكة ئامادةكردنى 4-1)برِؤن، بة شانشيين خودا جار بدةن( )بةشةكانى 

اي مةسيح و اني عيستار و فيَركردنة، بة بةكارهيَناني منوونةكوبة شيَوةيةكى تايبةت فيَركردني ضؤنيَيت ثيَشكةشكردني و
 ؤما، هةروةها بتوانن ثيَشرِةويَك ثيَشكةش بكةن سةبارةت بة هةر ثةرتووكيَك لة ثةرتووكةكاني كتيَيب ثريؤز.ڕثةرتووكي نامةي 

 كاتذميَر هةية. 2وانة لة خؤوة دةطريَت، هةر وانةيةكيش لةم وانانة ثيَويستى بة نزيكةى  12هةر ثةرتووكيَكى مةشق كردن 
و ماَلثةرِى ئةليكرتؤنى لةسةر تؤرِى ئةنتةرنيَت بةكاربهيَنة. )هةموو ئةم  CDاديؤييةكان و شريتى كاسيَت و ڕمة ب ( بةرنا

 " هةَلدةطريَت(. ناوةكة بة زمانى ئينطليزى ئةمةية:يتسةرضاوانة ناوى "مةشق كردني قوتابيَ

Discipleship training on the air. 
وحييةكان ئةجنامبدة، هةروةها ئةو بةهرة ڕيية كتيَبييةكان تيَبطة و مةشقة استڕةتانة، ث ( لة كاتى بةكارهيَنانى ئةم باب

 زانستيانة وةربطرة كة ثيَويستة بؤ ئةجنامدانى خزمةتى مةسيح.

 
 دةكاتة سةر ضةندينةي ذمارةي طروثةكان.   )تاکيد(نةخشةى خزمةت جةخت -4

هةَلدةسنت بة مةشق كردنى طروثيَكي ماَلى ياخود طروثيَكي ابةرةكان ڕابةري طروثي ضاكة، ڕئـ ( كليلى خزمةت بوونى 
بضووك. ئةطةر هةموو ساَليَك هةريةكيَك لة طروثة ماَلييةكان هةستان بة دامةزراندنى دوو طروثي ماَلى نوآ، ئةوا لة ماوةى 

 طروثي ماَلى ياخود طروثي بضووك ثيَك ديَت. 512ساأل  10

ابةري طروثةكان لة هةموو شاريَك ياخود ڕبوونى مةشق كاريَكة بؤ  روثةكانابةري طڕب ( كليلى زيادكردني ذمارةى 
ابةري ڕسيَك بؤ مةشق كردنى ذمارةيَك لة شارؤضكةيةك. دةكرآ هةر كليَسايةك دةست ثيَبكات بة دةستنيشان كردني كة

مةشق كردنى  شان بكات بؤطروثةكان. ثاشان، هةر كليَسايةك دةتوانيت لة هةر شاريَك ياخود شارؤضكةيةك كةسيَك دةستني
 ابةري طروثةكان.ڕذمارةيةكى زياتر لة 

بة كةسانيَك  [زةوي ثرِ بكةن]( ثيَمان دةَليَت 28: 1اسثاردة و ثةميانةكانى خودا: فةرمانرِةوايى خودا لة )ثةيدابوونڕث ( 
برِؤن، هةموو نةتةوةكان ]آ وو( دةفةرم19: 28اتلةسةر ويَنةي خؤى بن، هةروةها فةرمانرِةواي عيساي مةسيح لة )مةت

ئةوةي دامرِشت ئاوا دةبيَت و ئةوةي ثالمن بؤ دانا ئةو ]ثالني خودا شكست ناهيَينَ. بؤية خودا دةفةرموآ . بكةنة قوتابي[
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حةشاماتيَكم بيين كةس ناتوانيَت بيذميَريَت لة هةموو نةتةوة و ](. لة كؤتاييدا بةم شيَوة دةبيَت 24: 14)ئيشايا [تةديديَ
 (.9: 7)بينني [طةل و زمانيَك، لة بةردةم تةختةكة و بةرخةكة راوةستابوون هؤز و

 
 
 
 
 
 
 

 دروستكردني طروثي بضووك
 

 ئـ ( ئاماجنيَك دةستنيشان بكة
 ضوار ثةرتووكى مةشق كردن قوتابيَيت بؤ ئةجنامداني ئةم ئاماجنةى خوارةوة كار دةكات: -1

 ةخؤت طةشة بكةيت.ئـ ( يارمةتي دانت بؤ ئةوةي وةك باوةرِداريَك ب

 دا.ڕطةشةكردن و ثيَطةيشتنيان لة باوةب ( يارمةتى دانى باوةرِدارة نويَكان بؤ 

بةتايبةتي لة  -ابةراني كليَساكان بؤ خزمةت ڕابةراني طروث و خزمةتكاران و ڕث ( مةشق كردن و ئامادةكردنى 
 بواري  قوتابيَيت كةسانيرتدا.

وونادات ئةطةر مرؤظ باوةرِ بة ڕوحي ڕقوتابى عيساي مةسيح، طةشةكردنى  مرؤظ ناكاتةئاطاداري: ناوةرِؤكى ئةم ثةرتووكانة 
 راستى نةكات و لة ذيانى رؤذانةى بةكارى نةهيَنآ.

 )خودا كتيَيب ثريؤزى بة ئيَمة بةخشيووة نةك تةنيا بؤ دةوَلةمةند كردنى زانيارييةكامنان بةَلكو بؤ طؤرِينى ذيامنان(.
 
 ئةم جياكراوانة لة خؤ دةطريَت:بةرنامةى قوتابيَيت  -2

ابةرى طروث بؤي ڕو ثةرِاويَك و ثيَنوسيَك. تةنها ئـ( بةردةستبار. قوتابيان ثيَويستيان بة شتيَكيرت نيية جطة لة كتيَيب ثريؤز 
 هةية ثةرتووكي مةشق كردن بةكاربهيَنآ.

ؤكةكةى( بة طويَرةى ئامانج و ثيَداويستى ابةري طروثةكة دةتوانآ بةرنامةكة ضاك بكاتةوة )نةوةك ناوةرِڕب( طوجناوة. 
 طروثةكةى.

 ث( داهيَنةر. قوتابيان هان دةدات بؤ بريكردنةوة و داهيَنان و بةكارهيَنانى بةهرةكانيان.

 ت( كردارية. ثةرتووكةكان قوتابيان بة شيَوةي كرداري فيَردةكات، ثاشان تواناي جيَبةجيَكردني زانيارييةكانيان دةبيَت.
دةطوجنآ. هةر قوتابييةك بةرنامةى مةشق تةواو بكات دةتوانآ هةمان ثةرتووك بةكاربيَنآ بؤ فيَركردنى  مووانههج( بؤ 

 كةسانيرت.
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 ب ( ثالنيَك دابنآ

ابةرايةتيت بكات بة هؤي برِطةكاني كتيَيب ثريؤز و ڕيَطا بدة خودا ڕة خودا ثيَت دةَلآ ئةجنامى بدة؟ ئةو شتة ضيية ك -1
 كردنت. نوێژكاتىثريؤز لة ڕۆحیخودي 
ى مةشق كردنيانت هةية؟ ضاوديَرى ذيانيان بكة و طوآ بطرة لة وثيَداويستييةكانى ئةو كةسانة ضيية كة ئارةزو -2

 قسةكانيان.

 يطات؟ڕاوة؟ ئةو سةختيانة ضني كة ديَنة ئةو هةأل و توانا و سامانانة ضني كة بؤت تةرخان كر -3

دا ئةجنامي بدةيت؟ ذمارةى ئةو كةسانة ضةندن كة ئارةزووى مةشق ئةو ضاككردنةوانة ضني كة دةبيَت لة ثالنةكةت -4
 ضةندة و تواناكةى ضةندة؟ ئةو كاتةى بؤ قوتابييةكان تةرخان كراوة ضةندة؟  َيكيقوتابكردنيانت هةية؟ ئاسيت ثيَطةيشتنى هةر 

شويَنى كؤبوونةوة؟ ئايا  كات و شويَنى طوجناو هةَلبذيَرة بؤ كؤبوونةوة. ئايا هةموو قوتابييةكان دةتوانن بطةنة -5
 ؟غی(باڵهلهقه) شويَنيَكى هيَمنة، دوورة لة ذاوةذاو

 
 
 
 

 ث ( باوةرِداري تةرخان كراو هةلبذيَرة
 قوتابى هةَلبذيَرة: -1

: 2تيمؤساوس2استطؤن و ئارةزووى فيَربووني هةبيَت )ڕيةتيت بكات لة دؤزينةوةي قوتابي ابةراڕخودا داوا بكة  لةئـ ( 
2.) 

هيَشتيان بكة بؤ بةشداربوون لة بةرنامةى مةشق كردن. زؤرترين زانياريان ثيَشكةش بكة دةربارةى بةرنامةى ب ( بانط
 قوتابيَيت.

 

 داوا لة قوتابييةكان بكة بةَليَنى ئةم ثيَنج شتةى خوارةوة بدةن: -2

 بن. )ئامادةى هةموو كؤبوونةوةيةك دةمب كة طروثى بضووك ئةجنامى دةدات(.ئـ ( دَلسوَز
 ئامادةبن. )ئةركى ماَلةوةم جيَ بةجآ دةكةم ثيَش ئةوةى ئامادةى كؤبوونةوةى طروثى بضووكبم(.ب ( 

 ث ( ئامادةي فيَربووننب. )ئامادةي فيَر بوومن و ئةوةى فيَرى دةمب لةذيامن ئةجنامى بدةم(.

 ت ( خؤشةويستنب. )يارمةتى ئةندامانى طروثى بضووك دةدةم بؤ طةشةكردن(. 

 (.سةرنةكةوتنمأل بكةن .)من ئامادةم ئةندامانى طروثى بضووك بةشدار بكةم لة سةركةوتن و اثرسى قبووڕج ( 

داوا بكة لة قوتابييةكان لةثيَناوي ئةو خاآلنةي بامسان كرد نزا بكةن هةروةها بؤ ئةوةي بتوانن برِيارى خؤيان بدةن دةربارةى ئةو 
 كارانةي دةيكةن.

 
 ت ( كتيَيب مةشق كردن بةكار بيَنة

تيَيب ثريؤز طرنطرتين سةرضاوةية بؤ فيَربوون و مةشق كردنت. لة كاتى مةشقدا بة بةردةوامى كتييَب ثريؤز بةكار ك -1
 بيَنة.
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 ضوار ثةرتووكى مةشق كردني قوتابيَيت بةكار بيَنة، وةكو بةرنامةى فيَركردن و مةشق كردن. -2

 ى سثى، شتيرت(.هؤيةكانى فيَركردنى جياواز بةكار بيَنة لة كاتى فيَركردن )تةختة -3

 قوتابييةكان هان بدة بؤ تؤماركردني زؤرترين برِ لة تيَبينى. -4

اديؤيةكان دةربارةى ڕربطرن لة طويَ طرتن لة ثرؤطرامة ابةري طروثةكان و قوتابييةكان دةتوانن سووديَكى زؤر وةڕ -5
 خودى ئةم بابةتانة.

 
 ج ( هةوأل بدة ذمارةي طروثة بضووكةكان ضةندينةبن

مةشق كردنى طروثي بضووك، قوتابييةكان هاندة بؤ دامةزراندنى طروثي بضووك و بةكارهيَنانى ضوار  لةثاش كؤتايي -1
ثةرتووكى مةشق كردني قوتابيَيت. ياخود كار بكة بؤ ثيَكهيَنانى ضةند طروثيَك كة هةر يةكةيان ثيَكديَت لة دوو قوتابى، 

 (.2-1: 10ك. )لؤقاثاشان هةر طروثيَك هةستيَت بة دامةزراندنى طروثيَكى بضوو
ابةري طروثةكان تةرخانكراوة. لةثاش كؤتايى هاتنى يةكيَك لة ثةرتووكةكانى ڕةرتووكةكانى مةشق كردن تةنها بؤ ث -2

مةشق كردني قوتابيَيت، دةكرآ هةر قوتابيَك ويَنةيةكى ليَوةربطرآ كة ئارةزووى فيَركردنى ناوةرِؤكةكةى هةية بؤ طروثيَكى 
 بضووكيرت.

اري نويَيةكاني طروثةكان، بةشيَوةيةكي ثوخت ئاطاد  ره ابهڕ  لة ضاوثيَكةوتنةكان لةطةألبةردةوامبة  -3
ان لة ئةجنامدانى كارةكةيان وةك ابةري طروثة نويَكان بؤ ئةوةي ريَطايان بدةي بؤ بةشداربوونيڕضاوثيَكةوتنةكانت بة لةطةأل 

لةطةَليان لة  ێژنوانيان و بةسةر بردني كاتيَك بةكيَشةك ریسهچاره و اڵموهو  ثرسيار روثي بضووك، هةروةها بؤابةري طڕ
ياخود  ر ڕابهنويَكان ثيَويستيان بة   ره ڕابهثيَناوى طروثةكانيان، هةروةها بؤ دةستةبةركردنى مةشقى زياتر بؤيان. هةموو 

 مةشقكار هةية.
 

 


