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 35وانةى 

 
 : نويَذ-1

 وةند.خوداِرابةرى طروث/نويَذ بكة بةتةرخانكردنى طروثةكةت و بةرنامةى ِراهيَنانى قوتابيان بؤ 

 ( خولةك20ثةرستى و ستايشكردن ) خودا-2

 

  خودا ئارةزووكردن بَو ئامادةيى                  

 ي ئةو.يبؤ ئامادة بثةرستن و طوزارش لة ئارةزووى خؤتان بكةن خودابيرؤكةى سةرةكى/

 بخويَنةوة. 17-12: 33 دةرضوون

 رةوة بكة.اخوئةمةى  ،داوات دةكات بؤ هةر كاريَك خوداكاتيَك -1

 : بكة فيَرى ِريَطاكانيت بكات خوداداوا لة أ( 

يَربكةيت وةك ثيَش ئةوةى دةست بةفَيركردنى خةلَكانى تر بكةيت.دةتوانى خةلَكانى تر ف ،وة فيَربيتخوداثيَويستة يةكةمجار لة 

دةربارةى خؤى و سيفةتةكانى فيَرت بكات.بؤ ئةوةى بةباشى بيناسين و  خوداِريَطا بدة با لةبةرئةوةفيَرت دةكات. خوداضؤن 

 (13 -12: 33دةرضوونِرةزامةندى ئةو بةدةست بهَينيت.)

 : تباوةرِ بكة لةطةلَت  خوداداوا لةب( 

داوا  لةبةرئةوة ،بَى ئةوةى دلَنيا بيت كة لةطةلَتداية خودارةو هيض كاريَك مةضؤ بؤ بكة لة ذيانت و كارتدا.بة خوداداواى ئامادةيى 

 (15 – 14: 33 دةرضوونبكة كة ثيَشت بكةوَى لة ِرؤيشتن و بةرةو هةركاريَك و كارت تيَدا بكات )خودالة

 : نيشانةى جياكةرةوةية بؤ باوةِردارانى مةسيحى خودائامادةيى -

ى خوداحى و طةلى مةسيحى بةِراستى جيادةكاتةوة لة ِرابةر و طةلةكانى ترى ئةم جيهانة ئامادةيى ئةوةى كة ِرابةرى مةسي

 (20: 28 اتمةت بةراووردزيندووة )

( 9: 1 انيَوحةن 1بةدةست دةهيَنى.) اهةكانتدا دةنيَى و بة دانثيانان و ليَبوردن ثاك بوونةوةخودا ئامادة دةبَى كاتيَك دان بة طونأ( 

 (39: 10 لَوقادة دةبيَت كاتيَك لةبةر ثَييةكانى لة خةلَوةى ِروحيدا دادةنيشَى و ليَوةى فيَردةبَيت )خودا ئاما

ِرستةى ))بةناوى  ( 17: 3 كَولَوسىوةك ئةوةى بؤ ئةو كار بكةين ) ،خودا ئامادة دةبيَت كاتيَك بةكارى ِرؤذانة هةلَدةستىَ ج( 

ى ئةوةية كة قسةكردن و كاركردنمان بة ثشت بةستن بةو كارة ِرزطارية بَيت كة لةسةر يسا(( كةلةم ئايةتةدا هاتووة ماناوةند عخودا

ستى ِراطةيةندراوى لة كتيَبى ثيرؤزدا هةروةها بة ثشت بةستن بة خؤشةويستى و دانايى و اخوخاض تةواوى كرد و لةسةر 

 ئامادةيى ئةو بيَت.

و هاوكارى شتى ترى ليَدةكةيت لة ثيَناوى هةستان بةوكارةى دةتةوَى بيكةيت ئامادة دةبيَت كاتيَك داواى ِريَنمايى و هيَز  خوداد( 

( 5: 15 يَوحةنا؛  2-1: 127 زةبوورلةيادت بَى هةستان بةهةر كاريَك جيا لةخودا بَى هودةيية )( 6-5: 3:ثةندةكانلةو ِرؤذةدا )

 لةذياندا. خودادةيى هةموو ِرؤذيَكت بكة ثِر بةرهةم لة ِريَطاى تاقيكردنةوةى ئاما لةبةرئةوة

 

دا بةبةردةوامى لةناو خؤتاندا.لة طروثى خودابثةرستن و طوزارش لة ئارةزووى قولَتان بكةن لة ئامادةيى  خوداِرابةرى طروث/

 بضوكدا بيثةرستن كة لة سَى كةس ثيَك بيَت.

 

 خولةك( 20بةشداريكردن )-3

 

 ووتةكانثةرتوكى 

لَوةى هةريةكيَكتاندا( ئةوة بخوَينةوة كة لةخةلَوةيةكى ِروحيتاندا يان ِرامانتان لة بِرطة بةنؤرة بةشدارى بكةن يان )لةدةفتةرى خة

،  ووتةكان  20 -18: 16،  ووتةكان  5 -1: 13،  ووتةكان 21 -13: 11 ووتةكانكتَيبية دياريكراوةكان بؤتان فيَرى بوون )

َل لةبةرضاوطرتنى كورتى بةشدارييةكان.طوَى لةو كةسة لةطة 22 -14: 18،  ووتةكان  13 -9: 18،  ووتةكان  20 -14: 17

بطرن كة بةشدارى دةكات و هةلَسوكةوت لةطةَل بةشدارييةكى بةباشى بكةن و قبولَى بكةن.طفتوطؤ لةسةر ئةو كارانة مةكةن كة 

 بةشدارى ثَى دةكات.

 

 خولةك(  70فيَركردن )-4

 يَسا(ى مةسيحى )كلَ ةكؤمةلَط: بةشداريكردن                

ثيَشةكى/ثارضة خةلَوزيَك ناتوانَى بةبةردةوامى دابطيرسَى و بطةشيَتةوة ئةطةر لة تةنيشت ثارضة ثؤلووة داطيرساوةكانى تر 

نةبيَت.بةم شيَوةية باوةِردار ثيَويستى بةبةشدارى باوةِردارانى تر هةية بؤ ئةوةى بةردةوام بيَت لة طةشةكردن بةكارايى و ضاالكى 

 ة كؤمةلَطاى مةسيحى دةليَت ))كلَيَسا((.كتَيبى ثيرؤز ب

يساى مةسيح خؤيةتى.بةزؤرى خةلَكى وةند عخودالة كاتيَكدا كة كلَيَسا جةستةى مةسيحة ناكرَى لةو جةستةية جودابكريَتةوة كة 

 كاتيَك دةست بة طفتوطؤ دةكةن دةربارةى بابةتى كلََيسا قسة لةبارةى شويَنى ميَذووى 

يساى مةسيح و نيَردراوةكان لة كتَيبى ثيرؤزدا كلَيَسا بكريَت دةربارةى ئةوةى ع ى ئةوةية كة قسة لةسةردةكةن.بةالَم ِراستيةكة

 باسى دةكةن و فيَرمان دةكةن.

 كتَيبى ثيرؤز وةك جةستةى مةسيح قسة لةسةر كلَيَسا دةكةن.
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  ى مةسيحى )كلَيَسا(ةأ(سروشتى كؤمةلَط          

لة ثةيمانى نويَدا.ئةم ويَنانة دةربارةى سروشتى كؤمةلَطاى  خوداارهيَناوة بؤ وةسفكردنى طةلى نيَردراوان ويَنةى زؤريان بةك

 مةسيحى فيَركارى دةكةن كة ثيَويستة كاربكاتة سةر ئةركةكانى ئةم كؤمةلَطاية و شيَوةكانى.

 

 ثيرؤز تياياندا نيشتةجيَية. رَوحىن كة ى مةسيحى دامةزراوةيةك نية لة بةرد.بةلَكو كؤمةلَيَك خةلَكيةكؤمةلَط: ويَنةى يةكةم-1

 بخويَنةوة.22-21: 2 ئةفةسَوس 5-4: 2 ثةترَوس 1 11-6: 3 كَورنسَوس 1 ، 25 -24: 17 كردار

 ئاشكرابكةو طفتوطؤ بكة/سروشتى كؤمةلَطاى مةسيحى لةم ويَنةدا ضية؟

 : تيَبينى

ية لة ِروح.ئةو ِرؤذيَك لة خوداوةند خانةى خودايَكى ثيرؤزة لة أ(كؤمةلَطاى ِروحى/ كؤمةلَطاى مةسيحى مالََيكى ِروحيية و ثةيكةر

 ِرؤذان بينايةكى بةردين يان ماددى نةبووة )بيناى كلَيَسا( كة مةسيحييةكان تيايدا كؤ دةبنةوة بةلَكو هةميشة كؤمةليَك خةلَكى زيندوو

هةروةك هةموو  رستطاى ثيرؤزدةبرَى(( يان ))ثةكؤمةلَطاى مةسيحى بة ))مالَى ِروحى ناو لةبةرئةوةكة مةسيح لة دلَيانداية.

 كةسيَك كة دواى مةسيح دةكةوَى بة ))بةردى زيندوو(( ناو دةبرَى.

ب(بناغةى ِروحى/بناغةى ِروحى كؤمةلَطاى مةسيحى )كلَيَسا( لة نيَردراوان و ثيَغةمبةرانى كتَيبى ثيرؤز ثيَكدَى.نيَردراوان لة 

ى بينةر و بيسةرى ميَذوويى بوون لةسةر مةسيح و جيَطرةوة يان نةبوو.ئةم شايةتئةوانة قوتابيانى مةسيح و ثؤلسى ثيَكديَن.

بانطةوازكردنى ئينجيل و خةلَكانى تريان كردة قوتابى  22، 32: 15 كردار بِرواننةنيَردراوانة لةطةَل ثيَغةمبةرانى ثةيمانى نوَى )

 هةموو شويَنيَك.و كؤمةلَطاى مةسيحى ناوضةييان دامةزراند )كلَيَساكان( لة

 

؛ 15 -14: 3 تيمَوساوس 1ى مةسيحى كؤمثانيايةكى بازرطانى نية.بةلَكو يةك خيَزانة يان يةك مالَة كؤمةلَطة: ويَنةى دووةم-2

 بخويَنةوة. 15 -14: 3 ئةفةسَوس

 ى مةسيحى لةم ويَنةيةدا ضية؟بكةو طفتوطؤ بكة/سروشتى كؤمةلَطة ئاشكرا

 تيَبينى/

 أ(خيَزان يان مالَ 

 .خوداية يان مالَى خوداى مةسيحى خيَزانى ؤمةلَطةك

 .ب(خيَزان لة دايك بوونى دووةم

 خةلَكى سةر بة كؤمثانيا بازرطانيةكانن لة ِريَطاى دامةزراندنيان و ثيَدانى مووضةكانيان.بةالَم هةر ئةو كةسانة 

 13 -12: 1 انيَوحةنثيرؤز ) ِرَوحىبَى لة ِريَطاى نوَيوة نة و لة دايكبوونةوةىخودانين تةنها بة نيعمةتى  خوداسةر بة خيَزانى 

 ( 13 -12: 12 كَورنسَوس1؛ 8 -3: 3 نناەحیۆ

 : ج(خيَزانَيك ثَيكهاتووة لة ِرؤلَة كة باوك و برا و خوشكيان هةية

ك باوك بة وة خودا ،لة كؤمثانيا بازرطانييةكان خاوةن كار وةك سةرؤك بة فةرمانبةرةكانةوة بةندة بةالَم لة خيَزانى خودا

 2 -1: 5تيمَوساوس 1 بةراووردِرؤلَةكانيةوة بةستراوة.هةروةك ئةندامانى خيَزان وةك خوشك و برا بةيةكةوة بةندن)

 د(خيَزانيَك لةسةر خؤشةويستى دامةزراوة.

م لة خيَزانى خودا لة كؤمثانيا بازرطانييةكان طرنطترين بنةما باوةكان ئةوةية كة فةرمانبةران كار بكةن و بةرهةم هيَن بن.بةالَ 

 طرنطترين بنةما ئةو ثةيوةنديانةية كة لةسةر خؤشةويستى دامةزراوة.

 

؛  16: 4؛  15 -14: 2؛  23 -22: 1 ئةفةسَوسبةلَكو ئةنداميَكى زيندووة. ،كؤمةلَطاى مةسيحى ِريَخراو نية: ويَنةى سيَيةم-3

 بخويَنةوة. 13-12"12 كَورنسَوس1

 ى مةسيحى لةم ويَنةيةدا ضية؟ى كؤمةلَطةةوة و طفتوطؤ بكة/سروشتبدؤزةر

 : جةستةى مةسيح-أ

بؤية ثيَويستة كة (15: 2 ئةفةسَوستازةية ) مرؤظيَكىيان  (23 -22: 1 ئةفةسَوسى مةسيحى جةستةى مةسيحة)كؤمةلَطة

زيندووش ى مةسيحى وا كار نةكات.وةك ئةوةى دةزطايةكى بازرطانى بيَت بةلَكو وةك بوونَيكى زيندوو.بوونى كؤمةلَطة

 ِريَخةريَكة كة ئةندامانى ثابةند بةيةكترى لة خؤ دةطرَى و ثشت بةيةكترى دةبةستن ضونكة ذيانيَكى هاوبةشيان هةية.

 

 : ئةندامانى جةستة-ب

ِريَخراوةكان يان دةزطا جيهانييةكان جطة لة ئةنداميةتى كاتى لةسةر كاغةز هيضى تر ثيَشكةش بةئةندامانى ناكات بةالَم 

ثيرؤزةوة  ِرَوحى شويَنى نيشتةجَيبوونىتى كؤمةلَطاى مةسيحى يةكجارى و بؤ هةتاهةتاية لة ِريَطاى لةدايك بوونى نوَى و ئةندامية

 نةثضِراوة بةيةكيانةوة دةبةستَى. ئةندامى ئةو جةستةيةن كة ثةيوةنديةكىباوةِرداران لة مةسيحدا  22 -21: 1 كَورنسَوس 2)

 

 : ج(سةرى جةستة

ان دةزطاكانى جيهانى بةهؤى ِرابةرى مرؤيى بةِرَيوة دةبريَن )سةرؤك يان سةرؤكى ئةنجومةنى بةِريَوةبردن( بةالَم ِريَخراوةكان ي

 (23 -22: 1 ئةفةسَوسمةسيحة ) يساىوةند عخودا كة ئةويش كةسايةتى جةستةى مةسيح لة اليةن سةريةوة بةِريَوة دةبرىَ 
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 : د(ئامانجى جةستة

 نى جيهانى لة دةرةوة بةِريَوة دةبرَى لة ِريَطاى ئامانج و سياسةت و سيستةمى مرؤيى.ِريَخراوةكان يان دةزطاكا

ثيرؤز  ِرَوحىو ووشةى خودابةالَم جةستةى مةسيح لة ناوةوة بةِريَوة دةبرَى لة ِريَطاى ئامانجى خودايى كة وةستاوةتة سةر 

كؤمةلَطاى مةسيحى طرنطى بة ذيان  ،ى دياريكراو و تايبةتى هةيةلة كاتيَكدا كة ِريَخراوةكان لة جيهاندا ئامانج( 22: 2 ئةفةسَوس)

ئةو طرنطى بة ذيانى ِروحى و ئاسايى ِراستى و ماف  ( 5 -3: 10 كَورنسَوس 2 10 -9: 1 ئةفةسَوسدةدات لة هةموو اليةكةوة )

يان  ى دةنطدانةوةخراوية جيهانييةكان لة ِريَطةِريَ لة كاتيَكدا  ،و يةكسانى و ثةيوةندييةكان و كؤمةلَطاو ذيانى ئيَستا و داهاتوو دةدات

يار دةردةكات ثيَويستة لةسةر كؤمةلَطاى مةسيحى بةثيَى كتَيبى ثيرؤز و ِرَيككةوتنى لة ِريَطةى سةركردايةتى و دةستةالَتدارانةوة بر

 (28: 15 كردار بةراووردبة كؤمةَل بِريارةكان دةربكات)

 

 : ه(طةشةى جةستة

ن لة جيهاندا جيَطيرن و ناطؤِريَن بةهؤى شيَوة كؤنةكةيان بةالَم كؤمةلَطاى مةسيحى طةشة دةكات و تازة بةزؤرى ِريَخراوةكا

لة كاتيَكدا ئةندامانى ِريَخراوةكان لة جيهاندا هةولَى ثابةندبوونى بةيةكِريزيةوة ( 16: 4 ئةفةسَوسدةبيَتةوة بةشيَوةى بةردةوام )

بةالَم ئةندامانى  ،بؤضوون و هةلَسوكةوت بةيةك شيَواز و بةشداريكردن لةهةمان ضاالكى دةدةن و هةولَدةدةن ثابةندبن بةهةمان

يان بة يةكيةتى هةية لة هةمةجؤرى. لة جةستةى مةسيحدا هةمةجؤرى زؤر هةية لة كةسةكاندا و باوةرِ كؤمةلَطاى مةسيحى 

 ئةركةكان و بةهرة ِروحييةكان.

 

 : ويَنةى ضوارةم-4

 بخويَنةوة. 25: 2 ثةترَوس 1 4 -1: 5 ثةترَوس 1 بةلَكو ميَطةلى خوداية ةل نيةى مةسيحى طاطكؤمةلَطة

 تيَبينى/

 : ميَطةل و شوانةكانأ(

 بةِريَوة دةبات بَو ِرابةرايةتيكردنكؤمةلَيَك شوانى دةستثاك  وةند سةرؤكى شوانةكانخودا ،ميَطةلنكؤمةلَطاى مةسيحى 

 

 : دواى شوانى خؤى دةكةويَت مَيطةلب(

شيَوةية  بةم ،هةميشة بةدواى شوان دةكةون مةِرةكانربةى شويَنةكانى جيهاندا دةبينين طاطةل ثيَش شوان دةِروات بةاَلم لة زؤ

 ميَطةلكة شوانةكةى دةيةوَى.ثيَويستة  بِرواتاستةدا ةو ئارى مةسيحى وةك طاطةل نةبيَت و بةناضارى بثيَويستة لةسةر كؤمةلَطة

دى خؤيان بؤ هةر شويَنَيكيان يساى مةسيح( بكةون بةِرةزامةنوةند عخوداؤكى شوانةكان( )بيَت كة دواى شوانةكةيان )سةر

ثَى بدةن وةك شوانة  يرانى كلَيَسا كة خزمةتى كؤمةلَطةى مةسيحى بكةن و طرنطىبكات.ثَيويستة لةسةر ث ياناستةئار

 ن نةك ثيرةكان.خوداكؤتايدا سةربة تاوهرهسه ن ئةوا لةخودا ميَطةلىى مةسيحى ى كة كؤمةلَطةلةبةرئةوةدةسثاكةكان.

 

 : ويَنةى ثَينجةم-5

 كؤمةلَطاى مةسيحى جةستةيةك نية لة نةتةوةيةكى دياريكراو ثيَكهاتبَى بةلَكو جةستةيةكة لةهةموو نةتةوةكانى جيهان.

 بخويَنةوة. 19 -14: 2ئةفةسَوس؛  10 -9: 5؛ بينين  10 -9: 2 ثةترَوس 1

 سروشتى كؤمةلَطاى مةسيحى لةم ويَنةيةدا ضؤنة؟ئاشكرا بكةو طفتوطؤ بكة/

 تيَبينى/

 : أ(طةليَكى هةلَبذيَرداو لةهةموو طةلةكانى تر

نى ترى لةناو هةموو طةلةكا خوداية.ئةو طةليَكة خوداطةليَك سةر بة.نةتةوةيةكى ثيرؤز ،كؤمةلَطاى مةسيحى طةليَكى هةلَبذيَرداوة

: 2 ثةترَوس 1ن(( )خودابةالَم ئيَستا ئيَوة طةلى  ،))ئيَوة لة ِرابردوودا طةل نةبوون سةر زةوى هةلَبذيَردراوة و ثيرؤزى كردووة

10) 

يةكى ةى كة ))كؤمةلَطة)كلََيسا( وةك ئةو نةِروانيَتة كؤمةلَطاى مةسيحيي ثيَويستة لةسةر باوةِرداران كة بةو ضاوة لةبةرئةوة

ةخؤ دةطرَى.هةروةها بةو شيَوةية سةيرى كؤمةلَطاى مةسيحييان )كلََيسا( نةتةوةيية(( و تةنها طةليَك يان نةتةوةيةكى دياريكراو ل

نةكةن وةك ئةوةى ))هؤزيَك(( بيَت و كؤمةلَيَك خةلَكى دياريكراو لة باوةِرداران لةخؤ دةطرَى و باوةِردارانى ِراستةقينةى تر وةال 

ذيَرَى كة دةبنة بةشيَك يحى )كلَيَسا( ئةو كةسانة هةلَدةبةسنةك كؤمةلَطاى م خودادةنَى ئةطةر سةر بة هةر هؤز و كؤمةلَيَكى تر بن.

 16 -13: 2تةسالؤنيكى  1،   1 : 1سالؤنيكى تة 2لة طةلى ثيرؤزى و ثاشانشينى ثيرؤزى )

 

 : طشتطيرى جيهانىب(شانشينى 

 لةطةلةكةيدا خةلَكى لةهةموو هؤز و زمان و نةتةوةيةك كؤكردةوة. خودا

ى مةسيح ثيَى هةستا بةربةستى دوذمندارى)شةريعةتى نةريتى و كردةوةكان( البرد كة طةلى يساكارى ِرزطارى تةواو كة ع

هةستا بة ئاشتكردنةوةى طةلى هةلَبذيَردراوى  مةسيحى خوداوةنديةهودى بؤ سةدان ساَل لة نةتةوةكانى تر جيا كردبؤوة.هةروةها 

ية لة شيَوةى خوداةلَطاى مةسيحى ويَنةى بينراوى شانشينى كؤم يةشيَوة و لةطةَل يةكترى.بةمخودالة هةموو طةلةكان لةطةَل 

 ئيَستايدا.

 44 -42: 21؛  19 -18: 16؛  43 -36: 13)مة تتا 

 



 

 4  35 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 : ويَنةى شةشةم-6

 كؤمةلَطاى مةسيحى تا ئيَستا واقيعيَكى كامَل نية بةالَم ِرؤذيَك دَيت كامَل دةبَيت.

 بخويَنةوة. 10 -9، 5 -1: 21؛ بينين  10 -5: 19بينين   31 -21: 4؛ غةالَتية  46: 36، 30 -24: 13 اتمةت

 ئاشكرا بكةو طفتوطؤبكة/سروشتى كؤمةلَطاى مةسيحى لةم ويَنةيةدا ضؤنة؟

 تيَبينى/

 (31 -21: 4أ(ذنى كةنيزةك و ذنى ئازاد )غةالَتية 

ةريعةتى نةريتيية دةذيان كة موسا ثيَى سةردةمى شةريعةت كة شبةذنى كةنيزةك )هاجةر( ئةو كؤمةلَطا مةسيحية دةنوَينَى كة -1

يَت دابووى.بةم شيَوةية هاجةر ِرؤلَةى ضةوساوةى دةب ئيبراهيملةطةَل  خودابةو ثةيمانة هيَناى كة  وسةردةمةداساَل لة 430دواى 

ورشةليم(ى زةوى ئيَستاش هةولَى ثاكانة دةدةن لة ِريَطاى طويَِرايةلَى بؤ شةريعةت.هاونيشتمانى )ئ بؤ شةريعةت.ئةوان طةليَكن تا

 ئيَستا طةليَكى ضةوساوةى ذيَر شةريعةتى باون.

 ئيبراهيمئةم ثةيمانى نيعمةتةى لةطةَل  خوداذنى ئازاد )سارة( ئةو كؤمةلَطا مةسيحيية دةنوَينَى كة ثيَى سةردةمى ثةيمان دةذيان -2

يَوةية سارة ِرؤلَةى ئازادى دةبَى بة خويَنى بةردةوامى جةختى لةسةر دةكردةوة لةسةردةمى ثةيمانى كؤندا.بةم ش بِريبؤوة و بة

ثاك بوونةتةوة لة ثةيمانى خودا.ئيتر  باوةرِ ثيرؤز لة دايكبوون و بة یحڕۆ انة خةلَكانيَكن دووبارة لة يساى مةسيح.ئةووةند عخودا

يان وابوو باوةرِ يمانى كؤندا ئةوانةى لةسةردةمى ثة-يساى مةسيح هةيةيان بة عباوةرِ هاونيشتمانيانى ئورشةليمى ئاسمانى ئيَستا كة 

يان ئةوانةى دواى هاتنى يةكةمى ( 16 -13،  10 – 8: 11عبرانيةكان  8: 3غةالَتية  6 -4: 53ئيشايا بةراووردكة ديَت)

يساى مةسيح لةسةر زةوى دةذين و ئورشةليمى ئاسمانى بةدايكى خؤيان تا ئيَستاش باوةِردارانى زؤر بة عيان ثَى هيَنا.باوةرِ 

يساى مةسيحدان لة ئورشةليمى ئاسمانى وةند عخودايساى مةسيح كة مردوون ئيَستا لةطةَل نى ع.هةروةها هةموو باوةِردارادةزانن

 (24 -22: 12 عيبرانيةكان)

 

 ب(ئةو بووكةى خؤى بؤ زةماوةندى بةرخ ئامادة دةكات.

ةكردن بؤ دواين بووكى بةرخ.ئةم بووكى بةرخة ثيَويستة كؤمةلَطاى مةسيحى )كلَيَسا( بووكى مةسيح بَيت لة ِريَطاى خؤ ئاماد

ِروونادات تةنها لة هاتنى دووةمى مةسيح نةبيَت ضونكة كؤمةلَطاى مةسيحى )كلََيسا( بة ذمارة تةواو نابَيت لةو كاتةدا 

ن لةو كاتةدا نةبَى يسا مةسيح هيَنا بة دريَذايى سةدةكان بة ذمارة تةواو نابيان بة عباوةرِ نةبيَت.هةروةها هةموو ئةو يةهودانةى 

يساى مةسيح هيَنا دريَذايى سةدةكان باوةِريان بة ع ))ئةويش ثيَى دةووترَى ثِربوونى ئيسرائيل(( هةروةها هةموو ئةو نةتةوانةى بة

تا ئةو ِرؤذةش ديَت (26 -25: 11 رَومالةو كاتةدا نةبيَت بة ذمارة تةواو نابن)ئةويش ثيَى دةووترَى ثِربوونى نةتةوةكان(( )

.هةروةك ضؤن (27 -25: 2 ئةفةسَوس بةراوورديساى مةسيح كار دةكات بؤ ئامادةكردنى كؤمةلَطاى مةسيحى )وةند عخودا

بةمةش كؤمةلَطاى مةسيحى تا  7: 19؛ بينين  (3-1: 11 كَورنسَوس 2كؤمةلَطاى مةسيحى خؤى ئامادة دةكات بؤ بووكى بةرخ )

 ئيَستاش واقيعَيكى ثِرو تةواو نية.

 

 : سةركةوتوو ةى جةنطاوةر وج(كؤمةلَ 

 18 - 10: 6ئةفةسَوس 19 -18: 16 اتمةت بةراووردكؤمةلَةى مةسيحى ئيَستا لة كلَيَساى جةنطاوةر ثيَك ديَت لةسةر زةوى )

 ئةفةسَوس بةراووردكلَيَسا سةركةوتوو لة ئاسمان )  12- 10: 12بينين   14-13: 13؛   3-1: 12؛  16 -10: 11 عيبرانيةكان

وةند خودابةالَم لة هاتنى دووةمى  ( 14: 13؛  24 -22: 12 16 -4: 11 عيبرانيةكان 17 -13: 4سالؤنيكى تة1 15 -14: 3

 يساى مةسيح،بووكى بووكى بةرخ دةكريَت و ئورشةليمى ئاسمانىع

هةروةها ( 3 -1: 3 انيَوحةن 1 بةراووردئيَستا دادةبةزيَتة سةر زةوى نوَى كلَيَساش دةبَيتة كلَيَساى سةركةوتوو كؤمةلَطاى تةواو.)

ى بةتوانا و بةرخةكةى لةطةل طةلى خؤيان لةسةر زةوى نوَى نيشتةجَى دةبن و مردن و دلَتةنطى و هاواركردن و ئازار و خودا

 (5 -3: 21سيستةمى كؤن كة تائيَستا لةسةر زةوى هةن ناميَنَيت.دواى ئةوة هةموو شتيَك تازة دةبيَت)بينين 

 

 و و تةواو.ناتةوا ثاشايةتىد(

           كؤمةلَطايةكى جياوازة كةلة-لة شيَوةى ئيَستايدا خودا ثاشايةتىكؤمةلَطاى مةسيحى ئيَستا وةك ئةوةى بةشيَكة لة 

ستةقينةو باوةِردارانى )ناِراست(ثيَكديَت.هةرضةندة قورسة كةبتوانين جياوازى لة نيَوان ئةو دوو كؤمةلَة اباوةِردارانى رِ 

بةالَم لة هاتنى (5-4: 2غةالَتية   15 -13: 11كورنسؤس  2؛  31 -29: 20 كردار ( 43 -36، 30 -24 :13 اتمةتبكةين)

دوور  خودا ثاشايةتىدووةمى مةسيح مةسيحيانى ناِراست و خراثةكان وةال دةنيَن و هةرشتيَك بيَتة هؤى طوناهكردن،بؤ دةرةوةى 

بةالَم دواين دةركةوتنى بينراوى كؤمةلَطاى مةسيحى  (50 -48، 43 -36: 13 اتمةتدةخريَتةوة و فِرَى دةدريَتة دؤزةخةوة)

 (15: 11بينين  34: 25 اتمةتدةبيَت لة دواين ويَنةيدا لةسةر زةوى نوَى ) خودا ثاشايةتى

 

  ى مةسيحى جيهان )كَليَسا(ب(يةك كؤمةلَطة             

ى مةسيحى هةية لة هةموو جيهاندا يان يةك بؤ مةسيح،كةواتة يةك كؤمةلَطةةية كتَيبى ثيرؤز فيَرمان دةكات كة تةنها يةك جةستة ه

 كلَيَسا هةية لةهةموو جيهاندا)كلََيساى كؤمكار(

 

 يساى مةسيحةوة بةندة؟وةند عخوداى مةسيحى )كلَيَسا( بة ضؤن كؤمةلَطة-1

 ساى مةسيح ببةسترَيتةوة؟يوةند عخوداى مةسيحى )كلَيَسا( بة طفتوطؤبكة/ثَيويستة ضؤن كؤمةلَطة ئاشكرابكةو



 

 5  35 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 و خاوةنييةتى.ِرزطاركارى مةسيح يسامةسيحى دان بةوةدا دةنَى كة عى أ(كؤمةلَطة

 بخويَنةوة. 28: 20 كردار  18: 16 اتمةت

وةند خودايساى مةسيحة.مرؤيى نية.بةلَكو تةنها سةر بة ع ى مةسيحى )كلََيسا( سةر بةهيض كةس يان دةزطايةكىتيَبينى/ كؤمةلَطة

ية مةسيح بة خويَنى خؤى كِريويةتى.لة مردنى خوداى مةسيح بة كؤمةلَطاى مةسيحى دةلَيَت ))كلَيَساكةم(( ءئةو كلَيَساى يساع

لةسةر خاض و هةستانةوةى هةستا بةكِرينى طةلى تايبةتى خؤى لة هةموو هؤزطةراى و زمان و طةل و نةتةوةيةك لة 

 1 20 - 19: 6كؤرنسوس  1 بةراووردبة خويَنى بةنرخى ئةو كِردراون)جيهاندا.ئةوان مولَكى ئةون ضونكة نةك بة ثارة 
 20 -18: 1 ثةترَوس

 

 يساى مةسيح دامةزريَنةر و دروسكةريةتى.طاى مةسيحى دان بةوةدا دةنَى كة عب(كؤمةلَ 

 19 -18: 16اتمةت

يساى عوةند خوداراوة.بةلَكو نةمةزاتيَبينى/كؤمةلَطاى مةسيحى )كلََيسا(بة بازووى مرؤظ و بةهؤى هيض ِريَخراويَكى مرؤيى د

لةسةر  ى))كلَيَساكةم لةسةر ئةو بةردة دادةمةزريَنم(( كلَيَسا دةلَىَ يساى مةسيح وةند عخوداريةتى.مةسيح دامةزريَنةر و دروستكا

ندنى كلَيَساكانى يةكةم ى نيَردراو ِرؤلَى طرنطى طيَِرا لة دامةزراثةترَوسدياريترينيان بوو ) ثةترَوسئةو نيَردراوانة دامةزراند كة 

 رى و نةتةوةكان(يسام ولةناو يةهود

 

  تىضاوديَريَ  و ى مةسيحى دان بةوةدا دةنَى كة ئيساى مةسيح سةرج(كؤمةلَطة

 .بخويَنةوة 4: 5 سۆترەپ 1؛  25: 2 ثةترَوس 1 10 -9: 2 یسۆلۆک؛ 18 -17: 1 كَولَوسى

وة خوداوةند ئيساى مةسيح سةريةتى بةدياريكردنى لة خودانية.بةلَكو ى مةسيحى )كلَيَسا( سةرؤكى مرؤظى تيَبينى / كؤمةلَطة

سةرَوكى ( episkoposبة يؤنانى) كلَيَساية لة جيهاندا. ووشةى ئةويساى مةيسح سةرى ع ،بةمةش (5: 17اتمةت بةراوورد)

يساى مةسيح دةسةالَتى خؤى ثيادة وةند عاخودبزانين كة  ةكةس ناتوانَى لة جيهاندا شويَنى بطرَيتةوة.هةروةها دةبَى ئةو كلَيَساية كة

ى كلَيَسا لة هةموو ثيرؤز ئةنجومةنى ثيران ِرَوحىدةكات وةك سةرؤكى كلَيَسا و )يان ضاوديَر( لة كلَيَسا بة كتيَبى ثيرؤز و 

 (22: 1 ئةفةسَوسيساى مةسيح بةتةنها سةرؤكى كلَيَسا نية بةلَكو سةرؤكى هةموو طةردوونيشة.)نيسةيةكى ناوضةيدا.عكة

هةروةها ( 1: 3عيبرانيةكان بةراوورددى هةموو ثيَويستيةك لة ثيَويستييةكانى )يح دةبةستَى لة هيَنانةطةردوون ثشت بة مةس

هةروةها سةرى هيَزيَكى طةردوونية و شتيَك نية  !طةردوون بةِريَوة دةبات ،ةندييةكانىبةرذةويساى مةسيح بؤ ضاكةى كلَيَسا و ع

 (22: 3 ثةترَوس 1 ، 18: 28 مةتا بةراووردبضيَت )لة دةسةالَتى ئةو دةر

 

 .ثِرى وتةواويةكةىى مةسيحى دان بةوةدا دةنَى كة جةستةى مةسيح و د(كؤمةلَطة

 بخويَنةوة. 23 -22: 1 ئةفةسَوس

هةروةك ضؤن خودى مةسيحة. ثِرى و تةواوىنية.بةلَكو  زادةى بيرى هيض دةزطايةكى مرؤيىى مةسيحى تيَبينى / كؤمةلَطة

وةند خودا طاى مةسيحى )كلَيَسا( ويساى مةسيحة.بةم شيَوةية كؤمةلَ وبوونى عى مةسيحى تةواوكؤمةلَطة زاوا تةواو دةكات بووك

ستى اخويةكةيةكى ئةندامى ثيَك دةهيَنن كة تيايدا جةستة هةلَدةستَى بة جيَبةجيَكردنى ويست و  ،تةواودةكاتيساى مةسيح بةيةكةوة ع

ستى هيض مرؤظيَك و ثيرؤزكردنيان و دامةزراندنى اخوبانطهَيشت نةكراوة بؤ تةواوكردنى مةبةست و حى يسةر.كؤمةلَطاى مةس

دواتر لةم ( 22 -21: 17 لَوقائةو ثيَش هةموو شتَيك لةطةلةكةيدا هةية ) ثاشايةتىو بةديهيَنانى يةكسانى لة جيهاندا. ثاشايةتى

ئةو هةموو زةوى و  ثاشايةتىوة لةكؤتايدا ( 37 -36: 18 انيَوحةنهانةدا.)بةالَم نةك لةم جي( 28: 12 اتمةتجيهانةى ئيَستادا )

 (5 -1: 21بينين   21: 3نيَردراوةكان  (34: 25 اتمةتطةردوونى نوَى دةبَى )

 

 دةدا بة دريَذايى سةردةم و وةضةكان. خوداه(كؤمةلَطاى مةسيحى هةموو شكؤدارى تةنها بة

 بخويَنةوة 21: 3 ئةفةسَوس

لة  خودامةسيحى )كلَيَسا( شكؤمةندى نادات بة هيض مرؤظ و دةزطايةكى مرؤيى.بةلَكى هةموو شكؤمةندى تةنها دةدا بةكؤمةلَطاى 

: 42شكؤدارى خؤى جطة لةو نادات بةكةسى تر مرؤظ بَيت يان بت)ئيشايا  خودا(14: 16 انيَوحةن بةراوورديساى مةسيحةوة)ع

 11: 48 ایشای، ئ8

 دةمةزريَت )كلَيَسا(؟كؤمةلَطاى مةسيحى ضؤن دا-2

فيَربكة / كؤمةلَطاى مةسيحى )كلَيَسا( ضةقبةستوو نية و بَى طؤِران ناميَنَيتةوة.بةلَكو لة ِرووى ضؤنيةتى طةشة دةكات )ِروحى( لة 

ِرووى ضةنديةتيش )ذمارةيى( طةشة دةكات.طةشة كردنى ضؤنيةتى )لةسةر ئاستى ِروحى( داواكارييةكة كة بؤ طةشةكردنى 

 ى )ذمارةيى( ناكرَى وازى ليَبهيَنرَى.ضةنديةت

كؤمةلَطاى مةسيحى بةهؤى هةموو باوةِرداريَكى خزمةتتكار و يةكيَتى و طةشةسةندوويى و بةردةوام لة ثةيوةندى نيَوان 

 باوةِرداران و ثيَطةيشتنى زياترى بةردةوام لة ذيانى هةر باوةِرداريَكدا دادةمةزريَنرَى.

 

 (.مزطَيني دان)  (أ

 بخويَنةوة 12 -6: 3 ئةفةسَوس؛  27-20 :20كردار 

 ئاشكرا بكةو طفتؤطؤبكة / ضؤن لة ِرووى ضةنديَتى )ذمارة( كلََيسا طةشة دةكات.
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 .مزطيَنى دانةوةتيَبينى / كؤمةلَطاى مةسيحى )كلََيسا( بة ذمارة طةشة دةكات لة ِريَطاى 

دةكةن و بؤ هةموو خةلَكى ِرادةطةيةنن،كة ثيَويستة لةسةريان  خودا بانطةواز بة نامةى نيعمةتى مةسيحى خوداوةندشويَنكةووتوانى 

 خوداو ويستى تةواوى  ثاشايةتىيساى مةسيح. هةروةها طةى تؤبةكردن و باوةِرهَينان بة علة ِريَ  خودابطةِريَنةوة بؤالى 

نن.كةس بة مةسيحى لة دايك يا بؤ ِرادةطةيةخودامةندى مةسيحى نةبِراوة و دانايى هةمةجؤرى ةِرادةطةيةنن و هةروةها دةولَ 

هيض كةسيَك ناتوانَى ببَى بة ،بَى،بةبَى لة دايك بوونى دووةمَيويستة بؤ جارى دووةم لة دايك نابَى،ضونكة باوةِردارانى ِراستةقينة ث

 ئةندامى ِراستةقينة لة جةستةى مةسيحيدا.

يساى مةسيح كةس ناتوانَى ِرزطارى بةدةست بة عهيَنان باوةرِ ( بةبَى 8-3: 3 يَوحةنا بةراوورد 13-12: 12 كَورنسَوس 1)

 ( 12: 4 كردار؛  36 ،18 ،3: 16 انيَوحةنبهَينَى )

 

 نانب(بونياد

 بخويَنةوة 16 -11: 4 ئةفةسَوس

 ئاشكرابكةو طفتوطؤ بكة/ ضؤن لة ِرووى )ضؤنايةتى( كؤمةلَطاى مةسيحى طةشة دةكات؟

ةشة دةكات لة ِريَى بونيادنانى هةموو باوةِردارانى مةسيحى بةطةشةكردن و تيَبينى/كؤمةلَطاى مةسيحى لة ِرووى ضؤنايةتيةوة ط

ثيَطةيشتن لة مةسيحدا.هةروةها يارمةتيدانى شويَنكةوتووانى تازةى مةسيح بؤ طةشةكردن و ثيَطةيشتن بة ثرؤسةى بة قوتابى 

ئةويش بةيارمةتيدانى  ،رانى ثيَطةيشتوو دةبيَتبةزؤريش ئةم قوتابيكردنة لة ِريَطاى باوةِردا (20 -19: 28 اتمةت بةراووردكردن)

داران بؤ يةكترى باوةِردارانى تر لة ثيَناوى بةديهيَنانى بةرثرسيارَيتى و هةموو باوةِرداران لةطةَل يةكترى.وةك)خؤشةويستى باوةرِ 

بؤ بوونة ئةندام لة كؤمةلَةيةكى ديارى  و هاندانيان بؤ يةكترى(. بةالَم ئامانج لة بةقوتابيكردن طؤِرينيان نية یکترهیو يارمةتيدانى 

ةتى باوةِردارانى نوَى .بةم شيَوةية باوةِردارانى ثيَطةيشتوو يارممةسيحى خوداوةندكراودا.بةلَكو يارمةتيدانيانة بؤ ئةوةى ببنة قوتابى 

دن لة كةسايةتيدا لةسةر شيَوةى وةرطرتن لة ثةيوةندى طةشةسةندوو لةطةَل مةسيح و طويَِرايةلَى مةسيح و طةشةكر شهگهدةدةن بؤ 

لةسةر نيشانةكانى (13: 4 ئةفةسَوسويَضوونيان بة مةسيح ) مةسيح.بةمةش ثيَوةرى ثيَطةيشتنمان وةك باوةِردار بةندة بة ِرادةى

 ثيَطةيشتنيش ئةمانةن.

 

و  ِرزطاركارى مةسيح وةك ئةو يةكَيتييةى لةسةر ريَنمايى كتيَبى ثيرؤز وةستاوة )باوةِرى مةسيحى( لةسةر بناغةى ناسين-1

 (13: 4 ئةفةسَوسوةند و بةشداريكردن لةطةَل هةموو ِرؤذيَك )خودا

 (14: 4 ئةفةسَوسجيَطرى لة ِريَنمايةكانى كتَيبى ثيرؤز و ِروحى جياكردنةوة)-2

 (15: 4 ئةفةسَوسِراستى خؤشةويستى لةهةموو ثةيوةنديةكاندا )-3

 

طةشةكردن لة كؤمةلَطاى مةسيحيدا )كلَيَسا(  رهکخهوپهكيَك لة طةورةترين ئاستةنط بةالَم ثيَويستة هةست بةوة بكةين كة ية

دووركةوتنةوةية لة ِراستى و ثيادةكردنى درؤية،جا ض لةبيروباوةِردا بيَت يان قسةو كردةوة. هةروةها لة ثةكخةرة طةورةكانى 

بةرذةوةندى ئةو خةلَكانة ضاوديَرى نةكةين كة ترى طةشةكردنى كؤمةلَطاى مةسيحى ئةوةية كة بيروهةست و ئةزموون و 

 دةمانةوَى خزمةتيان بكةين و بيانبةينةوة بؤ مةسيح.

 

 شياندن (التأهل)ئامادةكارى  ج(

 بخويَنةوة 16 -12: 4 ئةفةسَوس

 ئاشكرابكةوطفتوطؤ بكة / كؤمةلَطاى مةسيحى ضؤن دادةمةزريَنرَى؟

اى شياندنى هةموو شوَينكةوتووانى مةسيح بؤ هةستان بةكار خزمةتكردن تيَبينى/ كؤمةلَطاى مةسيحى )كلَيَسا( لة ِريَط

ماناى تةواو دةكات دةطةيةنَى يان مةشق يان شياندن بؤ باوةِرداران (katartimasدادةمةزرَى.ووشةى ))شياندن(()بة يؤنانى

دارانةى بةهرةى تايبةتيان هةية لةو بوارةدا دةكات بؤ هةستان بة خزمةتكردنى دياريكراو لة كؤمةلَطاى مةسيحيدا لة ِريَى ئةو باوةرِ 

و مةرج نية لة ِريَى ثيرانى كلَيَساوة بَى. باوةِرداران شياون بؤ هةستان بة خزمةتى جؤراو جؤر (11: 4 ئةفةسَوس بةراوورد)

درانى باوةرِ ك لة مكار يان جيهانى(.بؤ نموونة هةنديَ لةهةر كؤمةلَطايةكى مةسيحيدا )كلَيَسا( كؤمةلَطاى مةسيحى جيهانيش )كوَ 

مةسيح شياون بؤ مذدة بةخشى.هةنديَكى تريان بؤ ضاوديَرى كردنى باوةِردارانى نوَى و هةنديَكى تريان بؤ ووتار و ئامؤذطارى 

 ِرابةرى يان هةر كاريَكى تر. يان فيَركردن يان

بةلَكو  ،سا)يان كؤبوونةوةى ناو ماَل( واز نةهيَنىَ ثيَويستة هةر تاكيَكى كؤمةلَطاى مةسيحى تةنها بة ئامادةبوونى كؤبوونةوةكانى كَليَ 

 (5: 3 كَورنسَوس 1؛  34: 13ثيَويستة لةسةرى ئةو ئةركة جيَبةجيَى بكات كة خراونةتة ئةستؤى لةاليةن مةسيحةوة. )مةرقؤس 

 كان )كلَيَساكان(ج(كؤمةلَطةى مةسيحية زؤرة               

 ةزراون )كلَيَساكان(كؤمةلَطا مةسيحية ناوضةييةكان ضؤن دام-1

فيَربكة/كلَيَسا جةستة مةسيحة و خؤى لة كلَيَسا زؤرة ناوضةييةكانةوة دةردةخات.كؤمةلَطا )كلَيَسا( مةسيحيية ناوضةييةكان ئةنجامى 

ةى لة ية لة ِروويةكةوة و طويَِرايةلَى بوونى باوةِردارانة بؤ ئةركى مةزن لةاليةكى ترةوةوةك ئةوخوداميَذووى طةورةيى ِرةهان 

 ( بؤ نموونة(بكةن بة قوتابى طةالندا هاتووة ))بِرؤن و هةموو (19: 28 اتمةت)

نيَردرا ووتارى بةنامةى ئينجيل )كلََيسا( لةناو يةهود لة ئورشةليم تةواو  یسڕۆ تِروحى خؤى ِرذاند لةو كاتةدا په خودا: 2 كردارأ(

 بوو.
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ووى ضةوساندنةوة ببنةوة كة بووبة هؤى ثةرت و ڕووبهڕح لة ئورشةليم وتووانى مةسيخودا ِريَطةى دا كة شويَنكة: 8 كردارب(

بالَو بوونيان.بةالَم ناوى ئينجيليان بؤ هةموو ئةو شوَينانة هةلَطرت كة بؤى ضوون.بةم شيَوةية لة يةهودية و جةليل و سامرة و 

 (31: 9 )كرداركؤمةلَطا مةسيحييةكان دامةزريَندران 

ى نيَردراو ثيَش ضوونى بؤ مذدةدان بة نةتةوةكان.لة ثةترَوسدا بةِرابةرى ِرؤمانى )كرنيليوس( و  خودا خةونيَكى 10 كردارج(

 ستى نةتةوةكان لة قةيسةرية دامةزرا.ى )كلَيَساى ناوضةيى( لة ناوةِرائةنجامى ئةمةدا يةكةم كؤمةلَطاى مةسيحى ناوضة

ة بوو كة ئةو ضةوسانةوة مةزنة ثةرت و بالَوى كردن.لةو كاتةدا لةطةَل شويَنكةوتوانى ئةو مةسيحييان خودادةستى  11 كردارد(

ئةم باوةِردارانة دةستيان كرد بة بالَوكردنةوةى نامةى ئينجيل لةناو نةتةوةكان لة ئةنتاكية لة سوريا.لة ئةنجامى ئةمةدا يةكةم 

 يَطانة.)كلَيَسايةكى طةورة( ضيَندراو دامةزرا لة والَتيَكى ب مةسيحى خوداوةندكؤمةلَطاى 

رناباى بانطكرد و جياى كردنةوة و ناردنى بؤ زؤر طةشتى مذدةبةخشى كة بةهؤيةوة هةستان بة ةس و بخودا ثؤلَ  14-13 كرداره(

قوتابيكردنى خةلَكانَيكى زؤر لةهةر شاريَك كة ضوونة ناوى.لةئةنجامى ئةمةدا كؤمةلَطاى مةسيحى زؤر)كَليَساكان( لة ووالَتى 

 ئاسيا دامةزران.

كردنى تيمى مذدةبةخشى بؤ ئةو شويَنانةى كة ثيَويستة بؤى بضن ئةو شويَنانةش  هةستا بة ِريَنماي-زۆریپ یوحڕ 20-16 رداركو(

لةئةنجامى ئةمةدا ِرؤيشتن و ئامؤذطارى ووتاريان بةنامةى ئينجيل ثيَشكةشكرد لة شويَنة تازةكان و .كة ثيَويستة خؤيانى لَى البدةن

فةرمانى بة ثؤلس كرد  خودا( تةنانةت 20-16)كرداركؤمةلَطاى )كلَيَساكان( مةسيح لة ووالَتى ئةوروثا هةستان بة دامةزراندنى 

 (18 )كرداربدات بؤ ماوةيةكى دوور و دريَذ  ووشةى خودابة شيَوةى ِراستةخؤ كة لة شويَنَيكى دياريكراو بمَينيَتةوة و ووتار بة 

 

 اريان دةكرد؟كؤمةلَطا مةسيحييةكان )كلَيَساكان( ضؤن ك-2

 بخوينةوة 42 ،16 -15: 5 كردار 44 -42: 2 كردار

 ئاشكرا بكة و طفتوطؤ بكة / ضؤن ئةم كؤمةلَطا مةسيحيية ناوضةييانة )كَليَساكان( كار دةكةن 

و تيَبينى/لةسةرةتادا ئةو كارة سةرةكييانةى كة ثيَويست بوو كؤمةلَطاى مةسيحى )كلَيَسا( ثيَى هةلَبستَى ئةوة بوو كة بالَ 

نويَذ و  ثةرستى وخوداريَك و بةردةوام بة ئامانجى  كةوة كؤ دةبوونةوة و بة شيَوةيبيَتةوة.باوةِرداران لةهةموو شويَنيَك بةية

وةند و خزمةتكردن.هةروةها بالَو بوونةوة لة طةِرةكةكان و خوداهةلَكيَشان و بةشداريكردن لةطةَل  فيَركردن و ووتار و لةئاو

و شةقام و مالَةكان و شارو شارؤضكةكانى دةوروبةر بؤ ئةوةى ئامؤذطارى خةلَكى بكةن و فيَريان بكةن و ناوضة جياوازةكان 

 نةخؤشةكانيان ضاك بكةنةوة.

 

 كؤمةلَطا مةسيحيية ناوضةييةكان )كلَيَساكان( ضؤن ِرابةرى دةكران؟-3

 بخويَنةوة. 4 -1: 5ثةترَوس 1؛  9 - 5: 1؛ تيتؤس  7 -1: 3 تيمَوساوس 1؛  28 -17: 20 كردار 23 -21: 14 كردار

 ئاشكرا بكةو طفتوطؤ بكة / ضؤن كؤمةلَطا مةسيحية ناوضةييةكان ِرابةرى دةكران؟

ى نيَردراو نوسيويانة ثةترَوسس و نووسيويةتى و ئةو نامانةى كة ثؤلَ  ى مذدة بةخشلَوقاى نيَردراوان كة كردارتيَبينى/لة 

( كة بةدةستةى persbyterosمةسيحى ناوضةيى بةهؤى كؤمةلَيَك لة ثيرانى كلَيَساوة)بة يؤنانىدةخويَنيةوة كة كؤمةلَطا )كلَيَسا(ى 

( دةناسرا.ئامادةباشى طونجاون و ئةرك و دةسةالَتى ثيرةكان دياريكراو presbuterionئةنجوومةنى ثيرانى كلَيَسا )بة يؤنانى

تورى مرؤيى ديارى بكرَى.بةلَكو ئةو كات و ئيَستاش لة كتَيبى نةبوو كة لة اليةن كةسيَكةوة يان دةزطايةكى مرؤييةوة يان كل

ثيرؤزدا هاتووة.سةرةِراى ئةوةى كة كؤمةلَطاى مةسيحى ناوضةيى لة ِريَطاى ثيرانى كلَيَساوة بةِريَوة دةبرا.بةالَم ئةو ثيرانة بؤيان 

هةروةك ضؤن بؤ  (15 -14: 3 تيمَوساوس1وة)نةبوو كة ضؤنيان بوَى ئاوا بكةن بةلَكو بةثيَى ئةوةى لة كتيَبى ثيرؤزدا هاتو

تروسى نيَردراو فيَرمان مةسيح و په يساىوةند عخوداهيض ِرابةريَكى ناوضةيى نية كة ئةم ِريَنماييانةى كتيَب بطؤِرَى.هةروةها 

خستونيةتة  خوداكة دةكةن كة هيض ِرابةريَكى كؤمةلَطاى مةسيحى مافى ئةوةى نية كة لووتبةرزى بكات بةسةر ئةو باوةِردارانةى 

 (3-2: 5ثةترَوس 1؛  28 -25: 20 اتمةتذيَر ِرابةرى ئةو )

 

 نةوة؟وو)كلَيَساكان(ى مةسيحى لة كوَى كؤدةبكؤمةلَطاكانى -4

 بخويَنةوة 26: 18 كردار؛  27 -24: 10 كردار؛ 12 -5: 12 كردار؛  2-1: 1فليمون 

 ان( لة كوَى كؤ دةبوونةوة؟ئاشكرابكةو طفتوطؤ بكة/كؤمةلَطا مةسيحيةكان )كلَيَساك

 تيَبينى / كؤمةلَطا مةسيحيةكان )كلَيَساكان( لة ثةيمانى نويَدا زؤربةى كؤبوونةوةكانيان لة مالَى باوةِرداران طرَى دةدا.كلَيَساكان

ووتار و مذدةبةخشى و  ثةرستى و نويَذ و فيَركردن و خودابريتى بوون لة كلَيَساى مالَةكان كة باوةِرداران تياياندا كؤ دةبوونةوة بؤ 

ِراهيَنانى باوةِرداران لةسةر خزمةتكردن.تا ئةم سةردةمةى ئيَستاشمان زؤر لة كؤمةلَطاى مةسيحى )كلَيَساكان( لة زؤر ووالَتان لة 

 لة كؤتايى ئةم كتيَبة. 3و  2و  1ثاشكؤكانى  بِرواننةمالَةكاندا كؤ دةبنةوة.

 

 خوداةدةنطةوة ضوون لةطةَل نويَذى ب               (خولةك8نويَذ )-5

وةك بةدةنطةوة ضوون لةطةَل ئةوةى ئةمِرؤ فيَرى  خوداوةك طروث نؤرة بكةن لةسةر بورزكردنةوةى نويَذى كورت بؤ 

وةك بةدةنطةوة ضوون و  خودابوون.يان طروثةكة دابةش بكة بؤ طروثى دوانى يان سيانى و نويَذةكانتان بةرزبكةنةوة بؤ 

 ئةمِرؤ فيَرى بوون. وةالَمدانةوةى ئةوةى

 

 بؤ وانةى داهاتوو          ئةركى مالَةوة )دوو خولةك(-6
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 رةوة بة نوسراوى بدة بةئةندامانى طروثةكةت يان داوايان ليَبكة لة دةفتةرةكانياندا بينوسنةوة.خوداِرابةرى طروث/ئةم ئةركةى 

 

.ووتار بدةو فَيربكة يان ئةو وانةية بخوَينة كة ى خوداوةندمةسيحثةيمان بدة كة خةلَكانى تر بكةى بةقوتابى بؤ : ثةيمان بدة-1

 ثةيوةستة بة ))كؤمةلَطاى مةسيحى)كلَيَسا(.(( لةطةَل كةسيَك يان ضةند كةسيَكى تر.

هةموو ِرؤذيَك خةلَوةى ِروحى بكة.شيَوازى 13: 31 -1: 28 ووتةكان بةشةكانى ةىبةر نيوبة ثةنابردنة: خةلَوةى ِروحى-2

 يار بةكار بهَينة.تيَبينيةكانت تؤمار بكة.خستةِرووى ثرس

مةسيحييةكان دةذين و كار دةكةن وةك ( 28-12، 7 -4: 12 كَورنسَوس 1ئةم وانةى كتيَةبة لة مالَةوة ئامادة بكة ): وانةى كتيَب-3

 نيةكانت تؤمار بكة.يةك جةستة كة ئةويش كلَيَساية.شيَوازى ثيَنج هةنطاوةكة بةكار بهيَنة بؤ خويَندنى كتَيبى ثيرؤز.تَيبي

 (5: 3 زةبوورضيدةكات.) خودا بِرواننةبؤ كةسيَك يان شتيَكى دياريكراو لةم هةفتةيةدا نويَذ بكة و : نويَذ-4

يساى مةسيح.هةروةها دةربارةى كاتى وةند عخودالة دةفتةرةكةتدا هةر تيَبينيةك هةية دةربارةى ئامادةكردنى قوتابيانى نوَى بؤ -5

 ايشكردن و خةلَوةى ِروحى و فيَركردن و ئةم ئةركةى مالَةوة.ثةرستى و ست خودا


