ثاشكؤي 5
ڕامانكردن لة ئايةتةكاني كتيَبى ثريؤز و دةرخكردنى
ئـ) هاندةري دةرخكردني ئايةتة كتيَبييةكان.
َبيت بةسةر
( .1ئةفةسؤس( )16 ، 11 :6مةتتا )4 -2 :4خبويَنة .ئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت يارمةتيت دةدةن زال
هيَزةكانى تاريكى.
( .2زةبووري )11-9 :119خبويَنة .ئةو ئايةتانةي دةرخى دةكةيت يارمةتيت دةدةن ذيانيَكى ثاك و ثريؤز بذيت لةم جيهانة
ضةوتةدا.
َكى
( .3مةتتا( )6-3 :19لؤقا )26 -25 :10خبويَنة .ئةو ئايةتانةي دةرخى دةكةيت يارمةتيت دةدةن وةآلمى ثرسيارى خةل
بدةيتةوة بةثيَي ويسيت خوداوة.
َةكان بناسيت.
( .4مةتتا )46-41 ، 33-23 :22خبويَنة .ئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت يارمةتيت دةدةن فيَركردنة هةل
.5
.6
.7
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(وتةكان )9-4 :6خبويَنة .ئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت يارمةتيت دةدةن فيَركردني ڕاست هةلبذيَري.
(مةتتا( )28-27 :5مةتتا( )29-28 :7كؤلؤسى )16 :3خبويَنة .ئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت يارمةتيت دةدةن دانا و
دةسةآلتدار بيت.
(يرميا( )29 :23عيربانييةكان2( )12 :4كؤرينسؤس )5-3 :10خبويَنة .ئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت يارمةتيت دةدةن
نووسراو و جاردانت بة ئينجيل كاريطةري بيَت.
(ثةيدابوون( )12-9 :32دةرضوون )14-9 :32خبويَنة .ئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت يارمةتيت دةدةن بة متمانةوة نوێژ
بكةيت بة ثيَي ويسيت خودا كة لة كتيَيب ثريؤز دةرخيست.

ب) ضؤنيَيت ڕامانكردن لة نيشانة ثةرتووكييةكان.
ڕامانكردنى ڕوحى لةم بةشانة ثيَكديَت:
 .1بريبكةرةوة لة واتا جياوازةكانى ووشةكان .ضةند ثرسياريَك ئاراستةي خؤت بكة( :كآ؟ ضى؟ كوآ؟ كةى؟ بؤ؟ ضؤن؟).
َيَت .طفتوطؤ بكة لةطةأل خودا دةربارةى واتاى ڕاستيية
 .2نوێژ بةرز بكةرةوة بؤ خودا ثرسيارى ىلَ بكة ئايا دةيةوآ ضيت ثآ بل
ثةرتووكييةكان و بةجآ هيَنانةكان .وةآلمدةرى وتارةكانى خودا بة.
 .3ئةو ڕاستييانةى كة لة ئايةتة كتيَبييةكانة جيَبةجيَي بكة لةسةر ذيانت .ئةم ثرسيارانة ئاراستةي خؤت بكة( :دةبآ
ثآداويستى من ضى بيَت بة ثيَي ئةم ئايةتة؟) (ض ڕاستييةك دةتوانآ نوآ كاريم بكات و بةهيَزم بكات؟)( ،خودا دةيةوآ ضى
بزامن ،يان باوةڕى ثآ بهيَنم ،يان ببم بة ض شتيَك ،يان ض كاريَك ئةجنام بدةم؟).
 .4لة ثةرِاوي تايبةتييةكةت طرنطرتين بريؤكة بنووسة كة لةكاتى ڕامانكردن هاتة ميَشكت.
ث) ضؤنيَيت دةرخكردنى ئايةتة كتيَبييةكان.
كارى دةرخ كردنى ئايةتةكان (بةشةكان ،يان ثةرتووكةكان) لةم بةشانة ثيَكديَت.
َبذيَرة بؤ دةرخكردني ئايةتة كتيَبييةكان .لةسةر كاغةز يان نووسيين لة ثةرِاوي تايبةتي.
 .1شيَوازيَك هةل
 .2ورد بةرةوة لة ئايةتة كتيَبييةكة و ليَى تيَبطة ثيَش دةرخكردنى.
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 .3ئايةتة كتيَبييةكة لةسةر كاغةزيَك بنووسة .يان لة ثةرِاوي تيَبينييةكانت ،بةم جؤرةي خوارةوة:
َي يةكةم بنووسة.
 ناونيشاني برِطة كتيَبييةكة لة هيَل
َي دووةم بنووسة.
 نيشانة كتيَبييةكة لة هيَل
َة بنووسة.
 ثاشان هيَليَك بكيَشة و ئايةتة كتيَبييةكة لة ذيَر ئةو هيَل
 نيشانة كتيَبييةكان لة خوارةوةى الثةرِةكة و ثشت الثةرِةكة بنووسة
متمانةي ڕزطاري
1يؤحةننا13-11 :5
تاهەتایی ثيَ داوين و ئةو
هە 
ئةمةش شايةتييةكةية :خودا ذياني 

1يؤحةننا 13-11 :5

ذيانةش لة كورِةكةي داية .ئةوةي كورِكةي هةبيَت ذياني هةية ،ئةوةي
كورِي خوداي نةبيَت ،ذياني نابيَت .ئةمانةم بؤ ئيَوة نووسي كة باوةرِتان
تاهەتایی هةية.
هە 
بة ناوي كورِي خودا هةية ،تاكو بزانن ذياني 
(1يؤحةننا )13-11 :5

 .4هةردةم بة بابةت يان ناونيشان و نيشانةي كتيَيب دةست ثيَبكة كة لةو برِطة كتيَبييةي دةتةوىَ دةرخي بكةيت .كاتيَك توانيت
َة ئةم بةشة خبويَنيتةوة ،ئايةتى دووةم دةرخ بكة بة مةرجيَك دووبارة لة سةرةتاوة دةرخى بكةيت ،واتا بابةت و
بة بىَ هةل
نيشانةي كتيَيب و ئايةتى يةكةم ودووةم لة برِطةى كتيَيب .ئايةتةكان بة جياجيا دةرمخةكة .ئةطةر وات كرد ئةوا ئةو
بةستةرانة دةرخناكةى كة ئةم بةشانةى بةيةكةوة دةبةستيَتةوة .لةطةلَ خستنة سةرى هةر بةشيَك بطةرِيَوة سةرةتا .ئاطاداربة
لة كؤتايى هيَنانى دةرخ كردنةكة بة دووبارة كردنةوةى نيشانة كتيَبييةكةبيَ  ،ضونكة نيشانة كتيَبييةكة قورسرتين بةشي
دةرخكردنة .ضاكرتين شيَوةي دةرخكردنى ئايةتةكانى كتيَيب ثريؤز بةم شيَوةيةية :بابةت(يان ناونيشان) ،ثاشان نيشانة كتيَبى،
دواتر دةقى ئايةتة كتيَبييةكان ،لةكؤتايدا دووبارة نيشانة كتيَبى.
ت) ضؤنيَيت ثيَداضوونةوةي ئةوة ئايةتة كتيَبييانةي دةرختكرد.
ثيَداضوونةوةي ئةوة ئايةتة كتيَبييانةي دةرختكردوة بةم شيَوةية ئةجنام دةدريَت:
 .1ثيَدابضؤرةوة .واتا ڕؤذي يةك جار ئةو ثيَنج برِطة كتيَبيانةى ثيَشرت دةرختكردووة دووبارة بكةيتةوة .ضونكة دووبارةكردنةوة
باشرتين ڕێگەیە بؤ بةبريهاتنةوةى ئايةتة كتيَبييةكان بةشيَوةيَكي ڕاست .بؤية بؤ ماوةي  5هةفتة ئةو كارة ئةجنامبدة .بةم
شيَوةية هةر برِطةيَكي كتيَيب  35جار دووبارة كردةوة ثيَش ئةوةى بطةيتة ڕيَطاى (ثيَداضوونةوة لة سةرةتاوة).
 .2ثيَداضوونةوة لة سةرةتاوة .واتا  3هةفتة جاريَك بةو برِطة كتيَبييانة بضؤرةوة كة ثيَشرت دةرختكردووة .ثيَداضوونةوة لة
سةرةتاوة باشرتين ڕيَطاية بؤ بة بريهاتنةوةى ئةو برِطة كتيَبييانةي ثيَشرت دةرختكردووة .بؤية بؤ هةر  100برِطةي كتيَبى كة
ثيَشرت دةرختكردووة ،ڕؤذي ثيَداضوونةوةى  5ئايةت بكة .بةم شيَوةية ،ثيَداضوونةوةى هةموو ئةم برِطة كتيَبييانة دةكةيت كة
ثيَشرت دةرختكردووة يةكجار لة سيَ هةفتةدا.
َبطرة .لة كاتي رؤيشتنت بؤ سةر كار ،يان لة كاتي ثشوودان ثيَداضوونةوة و ڕامان
 .3ثةرِاوي برِطةي دةرخكردن لةطةأل خؤت هةل
و نوێژ بكة .ثيَداضوونةوةى دوا ثيَنج برِطةي بكةرةوة كة ثيَشرت دةرختكردووة .لةسةرتاوة ثيَداضوونةوةى ئةو برِطة كتيَبيانة
بكة كة ثيَشرت دةرختكردووة .ثاشان ڕامبيَنة لة برِطةكان و نوێژ بكة بة ثشت بةسنت بة ناوةرِؤكى برِطةكان.
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َنيابيَت لةوةى تؤش برِطةكانت
َنيابة .لةوةى براكةت لة طرووثةكةت برِطةكاني بة تةواوى دةرخكردووة (داواى ليَبكة دل
 .4دل
دةرخ كردووة) .لة هةموو كؤبوونةوةيةكى طرووثةكةدا ،طرووثةكة دابةش بكة بؤ طرووثى دووانى و داوا بكة لة هةر دوو
َنيابن لةو
َنيابن لةوةى دوايني برِطةكانيان دةرخكردووة .بؤية ناوةناوة طرووثةكة دابةش بكة بؤ طرووثى دووانى و دل
كةسيَك دل
سەردێڕ ،نيشانةي كتيَيب و برِطةكة
َنيابن بؤ ئةوةى بزانن كة هيَشتا بابةت يان 
 5برِطةيةي ثيَشرت دةرختانكردووة .لة يةكرت دل
سەردێڕ يان نيشانة
َيَت ،يان 
بةتةواوةتى دةزانن بؤ يارمةتى دان يان نا .هةركةسيَك دةتوانيَت بابةتةكة بة هاورِيَكةى بل
كتيَبييةكة يان ووشةكانى سةرةتاى برِطةكة ضيية.
ج) ليستى ئايةتي دةرخكردن.
ج) ڕةوشتى باوةرِدار.
ئـ) متمانةكاني ذيانى باوةرِدار.
 .1ليَضوونو شێوەت بة مةسيح2( :كؤريسؤس.)18 :3
 .1متمانةي ڕزطاري1( :يؤحةننا.)13-11 :5
 .2خاويَنى1( :بةترؤس.)11 :2
 .2متمانةي نزاى وةآلم دراو( :يؤحةننا.)24 :16
 .3خؤشةويستى( :مةرقؤس.)31-30 :12
 .3متمانةي سةركةوتن1( :كؤرنسؤس.)13 :10
 .4باوةڕ( :ڕؤما.)21-20 :4
 .4متمانةي ليَخؤشبوون1( :يؤحةننا.)9 :1
 .5بيَ فيزي( :فیلیپی.)4-3 :2
 .5متمانةي ڕيَنمايي خودا( :ثةندةكان.)6-5 :3
(ثةندةكان.)6-5 :3
َنماييبؤخودا:
متمانةي ري
ض) .1
هاوسةريَتى.
باوةڕدار
ئامادةبوونى
ب) ذيانى نوآ لة عيساي مةسيحدا.
.1
.2
.3
.4
.5

عيساي مةسيح2( :كؤرنسؤس.)17 :5
ووشة( :مةتتا.)4 :4
(نوێژ :يؤحةننا.)7 :15
ژیانی هاوبهش1( :يؤحةننا.)7 :1
شايةتى( :مةتتا.)32 :10

ث) ئينجيل.
 .1ڕةوشتى طوناة( :ڕؤما.)23 :3
 .2سزاى طوناة( :کۆمكار.)14 :12
 .3كةفارةت كردني طوناة( :ڕؤما.)8 :5
 .4ڕزطاري بةخشينيَكي خؤرايية( :ئةفةسؤس:2
.)9-8
 .5رزطاري بة بةباوةرِ( :يؤحةننا.)12 :1
ت) قوتابيَتى.
 .1خودايَتى( :ڕؤما.)2-1 :12
 .2خؤنةناسى( :لؤقا.)23 :9
 .3خزمةت( :مةرقؤس.)45 :10
 .4بةخشني2( :كؤرنسؤس.)7-6 :9
 .5قوتابيَتى بة كةسانيرت( :مةتتا.)20-18 :28

.1
.2
.3
.4
.5

هةردووكيان باوةڕدارن2( :كؤرنسؤس.)14 :6
ئاماجنى ذيانى هاوبةش( :عامؤس.)3 :3
خؤڕاطرتن1( :سالؤنيكى.)5-3 :4
كاتى طوجناو( :کۆمكار.)16-5 :8
ثيَشةنطى ڕاست( :مةتتا.)33 :6

ح) هاوسةرطيَرى باوةرِدار.
 .1وازىلَ هيَنان و ثيَوة ضةسثان( :ثةيدابوون.)24 :2
 .2خؤشةويستى و ڕابةرايةتى( :ئةفةسؤس.)25-23 :5
 .3خؤشةويستى و مل كةضي( :تيتؤس.)5-4 :2
 .4ضارةسةركردنى ناكؤكى( :مةتتا.)24-23 :5
 .5دةس ثاكى( :ثةندةكان.)4-3 :3
خ) دايك و باوكي باوةرِدار.
 .1خؤشةويستى لةرِيَطاى بةخشينةوة2( :كؤرنسؤس:12
.)15- 14
 .2طةشة كردنى هةموو اليةنيَك( :ثةندةكان.)6 :22
 .3فيَركردنى ووشةى خودا( :وتةكان.)7-6 :6
 .4ثةروةردة لة سةرزةنشت كردني خودا( :ئةفةسؤس.)4 :6
 .5خؤشةويستى لةرِيَطاي سةرزةنشت كردن( :ثةندةكان:13
.)24
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د) شانشينى خودا.
 .1ضوونة ذورةوةى شانشني( :يؤحةننا.)5،3 :3
 .2ثيَشوازي كردني منداآلن لة شانشني( :لؤقا:18
.)17-16
 .3جارِدة بة ثةيامي شانشني( :مةتتا.)14 :24
 .4سةير ڕابردوو مةكة ئةطةر خزمةتى شانشني
دةكةيت( :لؤقا.)62 :9
 .5سةركةوتنى شانشني( :دانياأل.)44 :2
ر) كَليَسا.
َيَسة1( :ثةترؤس.)5 :2
 .1ڕةوشتى كل
َيَسا.)42 :2( :
 .2ضاالكييةكاني كل
َيَسا( :ئةفةسؤس.)13-12 :4
 .3خزمةتةكان كل
َيَسا( :كردار.)28 :20
 .4كارةكانى ڕابةرانى كل
َيَسادا( :ئةفةسؤس.)21-20 :3
 .5شكؤ لةكل

ز) مةزني خودا.
 .1خودا بآ هاوتاية( :ئيشايا.)26-25 :40
 .2خودا ثايةبةرزة1( :هةوالي ڕؤذان.)11 :29
 .3خودا دةسةآلتدارة( :ئةفةسؤس.)12-11 :1
 .4خودا هةموو شتيَك دةزانيَت( :عيربانييةكان.)13 :4
 .5خودا توانادارة( :يرميا.)17 :32
ذ) سةرضاوةكاني ناسيين خودا.
 .1ئامادةبووني خودا( :عيربانييةكان.)6-5 :13
 .2ووشةى خودا( :زةبووري.)105 :119
 .3هيَزى خودا( :ئيشايا.)10 :40
 .4دانايى خودا( :ياقوب.)5 :1
َي ڕؤذان.)14 :7
 .5شيفاي خودا2( :هةوال
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