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 3 يثاشكؤ

 كردنى كتَيبى ثريؤزنيشانة
 

 . ةوةتلةكاتى خويَندن يتبةكارى بهيَن، بؤ ئةوةي هيَنة بؤ نيشانةكردنى كتيَبى ثريؤزبتايبةت بةخؤت دةرشيَوازيَكي 
 :دن سوودمةندة بؤت لةزؤر اليةنةوة، وةكونيشانةكر
 .ندنيَكانى خودا لةكاتى خوشةوارت دةكات بريت كؤ بكةيتةوة تةنها بؤ وضنا (ئـ

 .ثيَويستيت ثيَيةتيدؤزيتةوة كة انة بيبرِطة كتيَبيئةو دةتواني بةئاسانى  ب(
 .، يان لة هةموو كتييَب ثريؤزداكتيَبى ثريؤزبةشيَك لة بةشةكاني  لةبابةتيَكي تايبةت خبويَنيتةوة دةتوانى  ج(

 .بةشةكاني كتيَبى ثريؤز بةشيَك لةر هةَلبذيَرة بؤ هة ناونيشانيَك .1
 .، ئايةتي                 يوروزةب  :بؤ منوونة طرنطةكان. ئايةتةبةشةكان و ذمارةى  يدةورضوارلة  بكيَشةةك بازنةي .2
 .2[ لة ئايةتي دةبيَتةوة فيَركردني ورد لة ؤذڕ و شةو]: بؤ منوونة .ستة طرنطةكانڕوشة و يَشة لةذيَر وبك يَليَكه .3
كيَشة بة ببؤ منوونة نةخشة ) (  طرنطةكان.بؤ ئةوةي نيشانة بيَت بؤ بابةتة كيَشة ب ويَنة يانلة ثةراويَزةكة هةندى نيشانة  .4

 .3[ لة ئايةتي بدات بةرهةم خؤيدا وةرزي لةتةنشت ]
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 خودا
 سيفةتةكان + كارةكاني خوداى باوك.

 سيفةتةكان + كارةكاني عيساى مةسيح.
 وحى ثريؤز.ڕسيفةتةكان + كارةكاني 
 

 

 ذياني مةسيحي
 لةطةأل خودا / عيساي مةسيح.ثةيوةندي + هاوةَلي 

 .تشةي خودا، سروشوكتيَيب ثريؤز، و
 .، ثةرسنتنوێژ

 .ةكان + هاوةَلي لةطةأل باوةرِدارانيثةيوةندي
 بةرهةم هيَنان + كاريطةري.

 .طويَرِايةَلي، ذيان وةك باوةرِداريَك بة عيساي مةسيح
 .طةشةكردن

 .ثريؤزكردن. كةسيَيت باوةرِدار
 خزمةت كردن.

 .خؤشةويسيت
 هيوا.

 ضةشنت، ضةوسانةوة، تاقيكردنةوةكان.
 خيَزانداري، ثةيوةندي نيَوان ثياو و ئافرةت.

 ئافرةت لة كتيَيب ثريؤزدا.
 ثةوةندي نيَوان دايك و باوك منداالنيان.

 كاركردن.
 .نيثارة، بةخش

 لةئاو هةَلكيَشان.
 كَليَسا، هاوةَلي ماَلي، طروثي ماَلي، شانشيين خودا.

 وحڕتانةوة، لةش + دةروون / دن + هةسمر
 

 

 مةسيحعيساي كارةكاني 
 طةردوون + سروشت.

وەکو  ەندی خوداو، عيساي مةسيحهاتين يةكةم 

 مرۆڤی لێھات
 مةسيح.عيساي مردني 

 .سةركةوتن بؤ ئامسان+  مةسيحعيساي ي هةستانةو
 مةسيح.عيساي طةرِانةوةي 

 
 ئينجيل 

 .ئةجنامي طوناه+  طوناه
 .ليَثرسينةوةي ئيَستا + ليَثرسينةوةي داهاتوو

 .انڕردن، طؤلةدايك بووني نويَ، توبةك
 باوةرِ، متمانة.

 .زطاري، ليَخؤشبوونڕ
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 خزمةتي باوةِردار
 .شايةتي+  جارِدان

 .قوتابيهةَلبذاردني 
 .مةشق كردن

 .ابةرِةكان، ثيَغةمبةرةكان، نيَردراوةكان، ثريانڕابةرِايةتي، ڕ
 .يَنمايي كردنڕ

 .سةرزةنشت كردن
 

 .يَكخسن، نرخاندنڕثيالن دانان، 
 .ستايش كردن

 .ضاك بوونة لة نةخؤشي
 استطؤيي.ڕدادوةر كؤمةآليةتي، 

 وحييةكان.ڕوحييةكان، ضةكة ڕجةنطة 

 اكة + خراثة(دانايي باوةردار )ض
 ستةكان.دأل، هةَلويَ

 ميَشك، بريؤكةكان، ويذدان.
 .شةكان، قسة كردنووزمان، 

 .هةردوو دةست، كارةكان
 بينني، تيَبينييةكان. .هةردوو ضاو

 طويَ، بيسنت، طويَرِايةَلي.
 

 

 دوذمنةكان
 وحي ثيس.ڕشةيتان، 

 بت، ثةرستين بت.
وحي ثيس، سحربازي ڕكاري تاريكي، ئامادة كردني 

 و جادووكردن.
 .وناهةطوناهبار + طجيهاني 

 كان.ثيغةمبةران + مامؤستا درؤ
 

 ثةمياني كؤن
 جارِدان.

 ئيسرائيل.
 نةتةوةكان.

 كاني خودا.يعةت + داواكاريةشةر
 ثةرستطا.

 قوربانييةكان.

 لَيكدانةوةي كتَييب ثريؤز
 .ةيشتين دةق بة ثيَي بارودؤخطاليةني كةلتووري، تيَ

 .وزماني خواسرتا
 بةَليَن.


