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 5 يثاشكؤ
 كردنىدةرخكتَيبى ثريؤز و ئايةتةكاني  كردن لةامانڕ

 
  كتيَبييةكان. ةري دةرخكردني ئايةتةدنهائـ( 

بةسةر  يتزاَلب ارمةتيت دةدةن( خبويَنة. ئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت ي4 -2: 4ات( )مةت16،  11: 6)ئةفةسؤس .1
 هيَزةكانى تاريكى.

تانةي دةرخى دةكةيت يارمةتيت دةدةن ذيانيَكى ثاك و ثريؤز بذيت لةم جيهانة ئةو ئاية .( خبويَنة11-9: 119)زةبووري .2
 ضةوتةدا.

 آلمى ثرسيارى خةَلكىةوئةو ئايةتانةي دةرخى دةكةيت يارمةتيت دةدةن ( خبويَنة. 26 -25: 10( )لؤقا6-3: 19ات)مةت .3
 .بةثيَي ويسيت خوداوةبدةيتةوة 

 .دةكةيت يارمةتيت دةدةن فيَركردنة هةَلةكان بناسيت ةتانةي دةرخيئةو ئاي. خبويَنة (46-41،  33-23: 22ات)مةت .4
 است هةلبذيَري.ڕةكةيت يارمةتيت دةدةن فيَركردني ئةو ئايةتانةي دةرخي د( خبويَنة. 9-4: 6)وتةكان .5
و دانا  ئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت يارمةتيت دةدةن .( خبويَنة16: 3كؤلؤسى( )29-28: 7ات( )مةت28-27: 5اتمةت) .6

 .بيت تدارآلدةسة
 ئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت يارمةتيت دةدةن .( خبويَنة5-3: 10كؤرينسؤس2( )12: 4كان)عيربانيية (29: 23رمياي) .7

 .ي بيَتطةربة ئينجيل كاري جاردانتو راو نووس
 ێژنو متمانةوة بة ئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت يارمةتيت دةدةن. ( خبويَنة14-9 :32( )دةرضوون12-9: 32)ثةيدابوون .8

 .بكةيت بة ثيَي ويسيت خودا كة لة كتيَيب ثريؤز دةرخيست
 

 كان.ةيكيووكردن لة نيشانة ثةرتامانڕضؤنيَيت ب(  
 :تديَثيَكةم بةشانة لى حوڕكردنى امانڕ
 .(كآ؟ ضى؟ كوآ؟ كةى؟ بؤ؟ ضؤن؟بكة: ) خؤتيَك ئاراستةي ةند ثرسياركان. ضشةووكانى ةجياوازبريبكةرةوة لة واتا  .1

ية ياستڕتاى اودةيةوآ ضيت ثآ بَليَت. طفتوطؤ بكة لةطةأل خودا دةربارةى ئايا ثرسيارى ىلَ بكة بةرز بكةرةوة بؤ خودا  ێژنو .2
 بة. وتارةكانى خوداآلمدةرى ةكان و بةجآ هيَنانةكان. ووكييةثةرتو

)دةبآ  :بكة خؤتئاراستةي نة . ئةم ثرسيارالةسةر ذيانت بكة بةجيَيجيَ ةئايةتة كتيَبييةكانكة لة ى ةاناستييڕئةو  .3
خودا دةيةوآ ضى )، (دةتوانآ نوآ كاريم بكات و بةهيَزم بكات؟ كةياستيڕ )ض بيَت بة ثيَي ئةم ئايةتة؟(ثآداويستى من ضى 

 . دةم؟(ب ئةجنام ض كاريَك نببم بة ض شتيَك، يان بهيَنم، يا ى ثآڕباوة ن، يابزامن
 . هاتة ميَشكتكردن امانڕكاتى لة بنووسة كةكةت طرنطرتين بريؤكة تايبةتييةثةرِاوي لة  .4
 
 ئايةتة كتيَبييةكان.كردنى خرضؤنيَيت دة(  ث

 . لةم بةشانة ثيَكديَت ئايةتةكان )بةشةكان، يان ثةرتووكةكان(كردنى  خةردكارى 
 .ز يان نووسيين لة ثةرِاوي تايبةتيةني ئايةتة كتيَبييةكان. لةسةر كاغكردشيَوازيَك هةَلبذيَرة بؤ دةرخ .1
 كردنى.خةردليَى تيَبطة ثيَش  وكتيَبييةكة  ئايةتة لةورد بةرةوة  .2
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 :جؤرةي خوارةوة ميان لة ثةرِاوي تيَبينييةكانت، بة. بنووسةزيَك ةئايةتة كتيَبييةكة لةسةر كاغ .3
 ةم بنووسة.كناونيشاني برِطة كتيَبييةكة لة هيََلي ية 

 نيشانة كتيَبييةكة لة هيََلي دووةم بنووسة. 

 يَك بكيَشة و ئايةتة كتيَبييةكة لة ذيَر ئةو هيََلة بنووسة.ثاشان هيَل 

 نيشانة كتيَبييةكان لة خوارةوةى الثةرِةكة و ثشت الثةرِةكة بنووسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
بكةيت. كاتيَك توانيت  رخيةشانةي كتييَب دةست ثيَبكة كة لةو برِطة كتيَبييةي دةتةوىَ دنيناونيشان و  نهةردةم بة بابةت يا .4

ى بكةيت، واتا بابةت و خةردبكة بة مةرجيَك دووبارة لة سةرةتاوة  دةرخةَلة ئةم بةشة خبويَنيتةوة، ئايةتى دووةم بة بىَ ه
ةكة. ئةطةر وات كرد ئةوا ئةو مخةردشانةي كتييَب و ئايةتى يةكةم ودووةم لة برِطةى كتيَيب. ئايةتةكان بة جياجيا ني

ة دةبةستيَتةوة. لةطةلَ خستنة سةرى هةر بةشيَك بطةرِيَوة سةرةتا. ئاطاداربة ناكةى كة ئةم بةشانةى بةيةكةوخةردبةستةرانة 
كردنةكة بة دووبارة كردنةوةى نيشانة كتيَبييةكةبيَ ، ضونكة نيشانة كتيَبييةكة قورسرتين بةشي خردةلة كؤتايى هيَنانى 

ناونيشان(، ثاشان نيشانة كتيَبى،  نة: بابةت)ياثريؤز بةم شيَوةيةي كتييَبكردنى ئايةتةكانى دةرخكردنة. ضاكرتين شيَوةي خدةر
 دواتر دةقى ئايةتة كتيَبييةكان، لةكؤتايدا دووبارة نيشانة كتيَبى.

 
  كرد.ي ئةوة ئايةتة كتيَبييانةي دةرختضؤنيَيت ثيَداضوونةوة( ت

 : كردوة بةم شيَوةية ئةجنام دةدريَتي ئةوة ئايةتة كتيَبييانةي دةرختثيَداضوونةوة
كة دووبارةكردنةوة كردووة دووبارة بكةيتةوة. ضونج برِطة كتيَبيانةى ثيَشرت دةرختؤذي يةك جار ئةو ثيَنڕواتا رةوة. ثيَدابضؤ .1

بدة. بةم هةفتة ئةو كارة ئةجنام 5ؤ ماوةي است. بؤية بڕئايةتة كتيَبييةكان بةشيَوةيَكي بؤ بةبريهاتنةوةى  ڕێگەیە باشرتين
 يَطاى )ثيَداضوونةوة لة سةرةتاوة(.ڕوبارة كردةوة ثيَش ئةوةى بطةيتة جار دو 35شيَوةية هةر برِطةيَكي كتيَيب 

داضوونةوة لة هةفتة جاريَك بةو برِطة كتيَبييانة بضؤرةوة كة ثيَشرت دةرختكردووة. ثيَ 3ثيَداضوونةوة لة سةرةتاوة. واتا  .2
برِطةي كتيَبى كة  100كردووة. بؤية بؤ هةر  دةرختكتيَبييانةي ثيَشرتيَطاية بؤ بة بريهاتنةوةى ئةو برِطة ڕسةرةتاوة باشرتين 

يَبييانة دةكةيت كة ئايةت بكة. بةم شيَوةية، ثيَداضوونةوةى هةموو ئةم برِطة كت 5ؤذي ثيَداضوونةوةى ڕكردووة، ثيَشرت دةرخت
 كردووة يةكجار لة سيَ هةفتةدا.ثيَشرت دةرخت

امان ڕلة كاتي ثشوودان ثيَداضوونةوة و كردن لةطةأل خؤت هةَلبطرة. لة كاتي رؤيشتنت بؤ سةر كار، يان ثةرِاوي برِطةي دةرخ .3
ة كتيَبيانة كردووة. لةسةرتاوة ثيَداضوونةوةى ئةو برِطةي بكةرةوة كة ثيَشرت دةرختكة. ثيَداضوونةوةى دوا ثيَنج برِطب نوێژو 

 بكة بة ثشت بةسنت بة ناوةرِؤكى برِطةكان. ێژبرِطةكان و نو ةامبيَنة لڕكردووة. ثاشان بكة كة ثيَشرت دةرخت

 زطاريڕمتمانةي 

 13-11: 5انيؤحةن1

 ئةو و داوين ثيَ تاییتاهەهە ذياني خودا: شايةتييةكةية ئةمةش
 ئةوةي هةية، ذياني هةبيَت كورِكةي ئةوةي. داية كورِةكةي لة ذيانةش

 ةرِتانباو كة نووسي ئيَوة بؤ ئةمانةم .نابيَت ذياني نةبيَت، خوداي كورِي
 .هةية تاییتاهەهە ذياني بزانن تاكو هةية، خودا كورِي ناوي بة
(13-11: 5انيؤحةن1)

 

 

13-11: 5انيؤحةن1
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يابيَت لةوةى تؤش برِطةكانت كردووة )داواى ليَبكة دَلنوثةكةت برِطةكاني بة تةواوى دةرخدَلنيابة. لةوةى براكةت لة طرو .4
داوا بكة لة هةر دوو كردووة(. لة هةموو كؤبوونةوةيةكى طرووثةكةدا، طرووثةكة دابةش بكة بؤ طرووثى دووانى و دةرخ

بن لةو ش بكة بؤ طرووثى دووانى و دَلنياكردووة. بؤية ناوةناوة طرووثةكة دابةن لةوةى دوايني برِطةكانيان دةرخكةسيَك دَلنياب
ة ، نيشانةي كتيَيب و برِطةكردێڕسەزانن كة هيَشتا بابةت يان برِطةيةي ثيَشرت دةرختانكردووة. لة يةكرت دَلنيابن بؤ ئةوةى ب 5

يان نيشانة  ردێڕسەاورِيَكةى بَليَت، يان بةتةواوةتى دةزانن بؤ يارمةتى دان يان نا. هةركةسيَك دةتوانيَت بابةتةكة بة ه
 شةكانى سةرةتاى برِطةكة ضيية.وكتيَبييةكة يان و

  كردن.ئايةتي دةرخ( ليستى ج
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