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 ةكيثيَش

بدةيت؟  ةتى طةشةثيَداني باوةردارانيرتكاني عيساي مةسيح؟ دةتةويَت يارمةيطةشة بكةيت وةك يةكيَك لة قوتابيئايا دةتةويَت 
كى مةشق كردني قوتابيَيت خبويَنيتةوة، ثاشان ناوةرِؤكةكةى بة ئةجنام بطةيةنيت! عيساي مةسيح وثيَويستة ضوار ثةرتوكةواتة، 

هةروةها  ]وةرن و ببينن[كةي يةحياي لةئاوهةَلكيَش فةرموو ةيكاني، هةروةها بة دوو قوتابيةيقوتابيبةخؤي هةستا بة ئامادةكردنى 
يساي كى لة هةموو اليةكةوة ديَن بؤ ئةوةى ببينن ع. بةم شيَوةية، خةَل43 -39 :1انيؤحةن) ة[]دوام بكةوفةرموو  فيليثؤسيبة 

نى دا دةرِؤن بة جيهان بة شويَ آلتانىووقورباني. هةروةها لة هةموو  ةكة خؤى لة ثيَناويدا كرد مةسيح ضؤن ذيا و ئةو شتة ضي بوو
 واوةتى طؤرِى.دا. ذيانيانى بة تةو ئةو كارةي ئةجنامي هؤى كةسايةتي

كردني ةكةسي هةَلبذارد بؤ ئةوةى بةرثرسياريةتى قوتابيَيت و ئاماد 12بة تةواوى طؤرِى. دواتر ذيامنانى بةىلَ، عيساي مةسيح 
ي بطرن و نكاتيَكى )لةطةأل(دا ببةنة سةر، بؤئةوةي طوآ لة وتةكا قوتابيية 12بطرنة ئةستؤى خؤيان، بؤية ويسيت ئةو كةسانيرت 
 2. ثاش نزيكةى (15-13: 3، ضاوى ليَبكةن، لة شيَوازي خزمةتكردنى )مةرقؤسي خؤيانمنوونة ةيانى بكةن و بيكةنضاوديَرى ذ

-18: 28مةتا)[ قوتابي بكةنة نةتةوةكان هةموو برِؤن،]و ثيَيانى فةرموو  قوتابييةكانىاسثاردة ڕساأل عيساي مةسيح كاريَكى 
(، ئةم 8: 1كرد، لة ئؤرشةليم و هةتا دوورترين شويَنى زةوى )كرداروداوةند ئامادةان بؤ خي و قوتابيؤيشنتڕ(، بةَلآ ئةمانة 20

و ضوونة ئةو شويَنانةى كة ثيَشرت ثةيامي ئينجيليان  يرتنويَيانة لةاليةن خؤيانةوة هةستان بة ئامادةكردنى قوتاب قوتابيية
(، بةم 2: 2تيمؤساوس2) ي كة فيَرى بوون بة خةَلكانيرتةة نويَكان هةستان بة طةياندنى ئةو فيَركردنانيثيَنةطةيشتبوو، قوتابي

 ة نويَكان لة هةموو وةآلتاني جيهاندا.يعيساي مةسيح مةشق دةكةن بة قوتابي قوتابييةكانىرِؤ شيَوةية، ئةم
 داران:ڕباوة ةاسثاردڕ طرنطي ادةطةيةنيَت كة عيساي مةسيح هةندآ كارىڕراو ئةوةمان ثيَ دثؤَلسي نيَر

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

ي تواناي مةشق كردنى دارانة بؤ ئةوةڕابةري طروثى باوةڕق كردني قوتابيَيت يارمةتى دانى مةش ثةرتووكىئاماجني ضوار 
)قوتابى( باوةرداري  شةيوومةسيح. مةبةست لة  دةبنة قوتابى عيساي وهةبيَت و ضاوديَريان بكةن تاوةكدارانيرتي ڕباوة

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

 ابةري طروثةكة:ڕ
 .هاتووة وانة ثيَك 12كى مةشق كردني قوتابيَيت لة ووكيَك لةم ضوار ثةرتوهةر ثةرتو .1

 لة ناسينى عيساي مةسيح و كتييَب ثريؤز بة شيَوةيةكى باشرت. اتكان دةدةي ثريؤز يارمةتى قوتابيتيَيبك كانيةييطةواه .2

ري طروثةكة دةدات لة ابةڕيارمةتى  (بكةطفتوطوَ)و  (ةويَنخب)( نووسراوة وةكو Boldانةى كة بة تؤخى )يئةو زانياري .3
 ثةكة.تى بةرِيَوةبردنى طروزانينى ضؤنيَ

 ابةري طروثةكة.ڕ تیدانی یارمهرت دةدةن بؤ هةر ثرسياريَك بؤ  وةآلمى كو تيَبينييةكان .4

 لةطةأل طروث. نقوتابييَت بة تةنها يا داضوونى دوابةوةى كردارى ثيَشكةش دةكات بؤ هةندآ شيَ يةئةم بةرنامة .5

 دةطريَت. ةموو وانةيةك ئةركى ماَلى لة خؤه .6

مةشق  ثةرتووكى –كانة وتةواو بوون لة يةكيَك لةم ثةرتو ، بؤية لةثاشبؤ خةَلكانيرت يةنامةة طةياندنى ئةم بةرزؤر ئاسان .7
وة، تةيانةومةشق كردني قوتابيَيت بةدةست بيَنن كة بة خؤيان خويَند ثةرتووكىنةيةك لة كان دةتوانن ويَةييقوتاب –كردني قوتابيَيت 

 ثيَشكةش بكةن(. بيَيت بؤ كؤمةَلةيةكى بضووكيرتقوتابة مةرجيَك ئةطةر ويستيان بةرنامةى مةشق كردني 
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بة  ڕبكات لة شارةكةت و زؤر كةس باوة كاني زيادةيبة خيَرايى ذمارةى قوتابي خودائةوةية كة بؤ ئيَوةي خؤشةويست  نوێژمان
 (.7: 6عيساي مةسيح بيَنن )كردار

 [ئامني! ئةوة بؤ شكؤمةندي تاهةتاية. ئةوة بؤ و ئةوة هؤي بة و ئةوة لة شتةكان هةموو ضونكة]بيَت! با ناوي خودا شكؤدار
 (.36: 11ؤماڕ)

  

 DOTAدةستةى مةشق كردني قوتابيَيت 
 )ضاثي كوردي( 2010

 

  ياداشت:

لةبةر  تي بة شيَوةيَكي فراوان بؤ ئةوةي ببيَتة مايةي بةرةكةت بؤ زؤر كةس، بةآلمكة بةكارهيَنانيةوكردني ئةم ثةرتوماجني ئامادةئا
، تكامان واية ويَنةى ضوار داران و ئامادة كردنيانةڕكردني قوتابيَيت مةشق كردنى باوةمةشق  ثةرتووكىجني ضوار ئةوةي ئاما

 وة.ودا كردطروثانةي كة بةذداريان لةطةَلمانابةري ئةو ڕكان بةَلكو تةنها بدريَتة ةيكردني قوتابييَت نةدريَتة قوتابيمةشق  ثةرتووكى
، بةمةرجيَك ثيَويستة ثةميان وكردنى ئةم خويَندنةوةيةوةربطريَت تةنها ثاش تةوا كةثةرتووةم ئويَنةى  ةيسةبارةت بة قوتابى، بؤي ني

 فيَربكات. يرتطروثيَكي بضووك نيا يرتبدات كة كةسيَك
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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
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 بةرنامةى مةشق كردندووةم 

ؤذ ڕ 6بؤ ماوةى كردن  كؤنفرانسيَكي مةشقلة شيَوةى  نؤذيَكى تةواو بةكاربهيَندريَت، ياڕدا ئةم بةرنامةية لة هةفتةدةكرآ 
يَك. هةوأل بدة هةر روثابةريَك دةست نيشان بكة بؤ هةر طڕو ثاشان  روثي بضووكبكة بؤ طةورةكة دابةشطروثة بةردةوام بيَت. ط

 ( كةس ثيَكبيَت.10 – 3طروثيَك تةنها لة )
 

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

 ثشوودان.
 ي كتيَيب ثريؤز )بةكؤمةأل(.ةوانةي خويَندنةو (13:00 – 11:30)

 ثشوودان.   
وةآلمدانةوةى  ني كتييَب ثريؤز ياةكاتيَكى زياتر بؤ تةواوكردنى فيَركردن يان وانةي خويَندنةو (17:00 – 16:00)

 )بةكؤمةأل(. ثرسيارةكان.
 ثشوودان.

 )طروثي دووانى(. دةرخكردنامان و ڕ (17:45 – 17:30)
 وحيدا )بة تةنها(.ڕندنى كتيَيب ثريؤز لة خةَلوةتي خويَ (18:30 – 17:45)
 وحي )طروثي دووانى(.ڕوةتي خةَل (19:00 – 18:30)
 كةس زياتر نةبيَت(. 10بةشداريكردن و نزا )لة طروثيَكي بضووك كة لة  (19:45 – 19:00)
 
 (14+  13وانةي ) 1 ؤذيڕ

 .نوێژ
 (.زطاركارةڕخودا تاقة خوداوةند و ستايش و ثةرسنت )

 (.نةوةتكردني ثةيامي ئينجيل و تاقيكردبةرهةم هيَنان: بةشداريفيَركردن )
 .؟(جياوازي خؤشةويسيت مةسيحي ضيية. 13-1: 13نسؤسكؤر1وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )

 (.17: 5كؤرينسؤس2مةسيح: كردن )دةرخ
 (.21 – 15 انيؤحةنوحيدا )ڕنةوةي كتيَيب ثريؤز لة خةَلوةتي خويَند

 (.26-1: 17انيؤحةنوحي )طروثي دووانى: ڕَلوةتي خة
 .نوێژبةشداريكردن و 

 

 (16+  15وانةي ) 2 ؤذيڕ
 .نوێژ

 (.خؤي دروستكاري ئاشتييةخودا ستايش و ثةرسنت )  
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 (.خود هةَلسةنطاندنيكةسايةتي باوةرِدار: فيَركردن )
 .؟(جياوازي هاورِيَيت مةسيحي ضيية. 15 - 13: 15انيؤحةنوانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )

 (.4: 4اتمةت: وشةوكردن )دةرخ
 (.7 - 1 كرداروحيدا )ڕوةتي يب ثريؤز لة خةَلخويَندنةوةي كتيَ

 (.26-1: 3كرداروحي )طروثي دووانى: ڕخةَلوةتي 
 .ژێنو كردن ويبةشدار

 
 (.18+  17وانةي ) 3 رؤذي

 .نوێژ
 (.دَلسؤزةخودا ستايش و ثةرسنت )  

 (.ثةيوةندييةكاني نيَوان ئافرةت و ثياو. ثةيوةندييةكانفيَركردن )
ة مةسيحييةكان ضيية لةطةأل يجياوازي ثةيوةندي. 8-1: 4سالؤنيكيت1يب ثريؤز )وانةي خويَندنةوةي كتيَ

 .؟(رتضةشني
 (.7: 15انيؤحةن: نوێژ) دةرخكردن

 (14 - 8 كرداروحيدا )ڕنةوةي كتيَيب ثريؤز لة خةَلوةتي خويَند  
 (.30-1: 11كرداروحي )طروثي دووانى: ڕخةَلوةتي 

 .نوێژبةشداريكردن و 
 
 (.20+  19وانةي ) 4 ؤذيڕ

 .نوێژ  
 (.ةيواو و بيَ كةم و كورِةةوشتةوة تڕلةاليةني ستايش و ثةرسنت )خودا   

 (.مةسيحي ثيَشةنطى خوداوةندي.فيَركردن )
 (.17: 18 - 1: 15كرداروحييةكان )ڕبةشداريكردني خةَلوةتة 

 ؟(.ضيية مةسيحي هاوسةرطةريجياوازي . 23 - 22: 2وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز )ئةفةسؤس
 .(7: 1انيؤحةن1. ش ژیانی هاوبهكردن )دةرخ  

 (21 - 15 كرداروحيدا )ڕنةوةي كتيَيب ثريؤز لة خةَلوةتي خويَند
 (.38-13: 20كرداروحي )طروثي دووانى: ڕخةَلوةتي 

 .نوێژبةشداريكردن و 
 
 (.22+  21وانةي ) 5   ؤذيڕ

 .نوێژ  
 (.مةزن و نظارةخودا ستايش و ثةرسنت )  

 .وحي ثريؤز و كارةكاني(ڕكةسايةتي . وحي ثريؤزڕردن )فيَرك
 (.؟جياوازي خيَزاني مةسيحي ضيية. 4 - 1: 6ئةفةسؤسي كتيَيب ثريؤز )ةوانةي خويَندنةو
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 .(7: 1انيؤحةن1. ش ژیانی هاوبهكردن )دةرخ
 (8 - 1 ؤماڕوحيدا )ڕنةوةي كتيَيب ثريؤز لة خةَلوةتي خويَند

 .(39-31: 8ؤماڕوحي )طروثي دووانى: ڕخةَلوةتي 
 .ژێنو بةشداريكردن و

 
 (.24+  23وانةي )  6 رؤذي 

 .نوێژ
 (.خودا نيعمةتدارةستايش و ثةرسنت )  

 . سيفةتةكاني خودا(.قوتابييَتفيَركردن )
 ري جياواز ضيية؟(.. سيفةتي ثةيوةندييةكاني ني1َ: 7 -14: 6نسؤسكؤر2خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ) وانةي
 كردني ثةرتووكي دووةم: )ذياني نويَ لة مةسيحدا(.ئايةتي دةرخوونةوةى كردن )ثيَداضدةرخ

 (16 – 9ؤما ڕوحيدا )ڕنةوةي كتيَيب ثريؤز لة خةَلوةتي خويَند
 (.21-1: 12ؤماڕوحي )طروثي دووانى: ڕخةَلوةتي 

 .نوێژبةشداريكردن و 
 

 فيَركردنى زياترى ثيَشنياركراو:
 

 .خودا و كورِي خودا وشتي ڕه 1ثاشكؤي 
 .انيباوةرِدار دةدات لة تاقيكرنةوةكاني مةتيوحي ثريؤز يارڕوحي ثريؤز: ڕ 2ثاشكؤي 
 .كردن و سةرزةنشت كردن كةسايةتي باوةرِداري مةسيحي: بوختان 3ثاشكؤي 
 .قوتابيَيت: تايبةمتةندي بةكارهيَناني شيَوازي كاري بؤ مةشق كردني قوتابيَيت 4ثاشكؤي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


