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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 : 


