
 

 1  36 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 36 وانةى

 نويَذ 1

 ِرابةرى طروث/نويَذ بكة و طروثةكةت و ئةم بةرنامةى مةشقكردنة تةرخان بكة بؤ ئامادةكردنى قوتابيان بؤ خودا.
 

 کانەخولةك(                          سفر ووت 20بةشداريكردن ) 2

كتان( ئةو بخويَننةوة كة لة خةلَوةيةكى ِروحيتاندا يان بةنؤرة بةشدارى بكةن )يان لةدةفتةرةكانى خةلَوةى ِروحى تايبةت بةهةر يةكيَ 

لةطةَل لةبةرضاوطرتنى كورتى بةشدارييةكان (  13: 31 -1: 28 ووتةكانِرامانتان لة بِرطة كتيَبية دياريكراوةكان فيَرى بوون )

يةكةى بطرن بةباشى و شداريلة بة و هةلَسوكةوت دةكات و مامةلَةيةكى باش و ِريَز طوَى لةو كةسة بطرن كة بةشدارى دةكات

 .طفتوطؤ لةسةر ئةو كارانة مةكةن كة بةشدارى ثَي دةكاتقبولَى بكةن و 
 

 خولةك(             ثيَداضوونةوةى ئايةتةكانى لةبةركردنى تايبةت بة ئينجيل20لةبةركردن ) 3

 .ى ئةو ئايةتة كتيَبيانةى لةبةرت كردوونأ(شيَوازى ثيَداضوونةوة

 : رةوة دةطريَتةوةاخوايةتة كتيَبيةكانى كة لةبةرت كردوون ئةم هةنطاوانةى ثيَداضوونةوةى ئ

))ثيَدا بضؤوة(( ماناى ئةوةية ئةو ثيَنج ئايةتة )يان بِرطةية( ى دواى دووبارة بكةوة كة ثيَشتر لةبةرت كردوون بة ِريَذةى هةر -1

 لةبةرئةوةيَنانةوةى ئايةتة كتيَبيةكان و ليَوةرطرتنى باش لَييان.ئايةتيَك هةموو ِرؤذَى.دووبارةكردنةوة باشترين ِريَطاية بؤ وةبيره

دوايدا بضؤوة كة ثيَشتر لةبةرت كردوون بة ِريَذةى ئايةتيَك لة ِرؤذيَكدا بؤ ماوةى ثيَنج  ەب يانةىةتة)يان بِرطة( كتيَ ئةو ثيَنج ئاي

جار ثيَش ئةوةى بطةيتة ِريَطاى)ثيَداضوونةوة  35يَذةى ِرؤذ.بةمةش ثيَداضوونةوةت بؤ هةر ئايةتيَكى كتيَبى تازة كردؤتةوة بة رِ 

 لةسةرةتاوة(

 

بِرطانة( بكةيت كة ثيَشتر لةبةرت  ن ئةو))لةسةرةتاوة ثيَدابضؤوة(( ماناى ئةوةية كة ثيَداضوونةوة بؤ هةموو ئةو ئايةتانة )يا-2

ئةو ئايةتى كتَيبيانةى  يَطاية بؤ وةبير هاتنةوةى هةمووهةفتة جاريَك.ثيَداضوونةوة لةسةرةتاوة باشترين رِ  3كردوون بة ِريَذةى هةر 

( لةوانة بكة هةموو 5ئايةتيَك كتيَبى كة لةبةرت كردووة ثيَداضوونةوة بؤ ) 100بؤ هةر  لةبةرئةوةبةرت كردوون.لهثيَشتر 

 هةفتة جاريَك. 3وون هةر ِرؤذيَك.لة دواتردا ثيَداضوونةوة بؤ هةموو ئةو ئايةتة كتيَبيانة دةكةيت كة ثيَشتر لةبةرت كرد

 

دةفتةرى كارتى لةبةركردن يان دةفتةرى لةبةركردن لةطةَل خؤت هةلَبطرة بؤ شويَنى كارت.ئةو كاتة بةكاربهيَنة كة لةناو هؤى -3

يان هؤيةكى تر.........( يان كاتى بَى ئيشى لة ِرؤذدا ثيَداضوونةوة و تيَِرامان و  ،شةمةندةفةر ،طواستنةوى )ثاس

سةرنج لةو ئايةتانة بدة و نويَذ .دن.هةروةها لةسةرةتاوة ثيَداضوونةوة بؤ هةنديَك لةو ئايةتانة بكة كة ثيَشتر لةبةرتكردووننويَذكر

 بكة بة ثةنابردنة بةر ناوةِرؤكى ئةم ئايةتانة.

 

واى ليَبكة كة دلَنيا بيت بةدوادا ضون بكة كة براكةت لة طروثى بضوكدا تا ئيَستاش ئايةتةكانى بة دروستى لةبةردةكات )وة دا-4

 لةوةى كة ئايةتةكانت لةبةر كردوون(

طروثةكة دابةش بكة بؤ طروثى دوانى و داوا لةهةردوو ئةندام بكة كة بةدوا داضوون بؤ دلَنيا  ،لةهةر كؤبوونةوةيةكى طروث

 بوون لةبةركردنى ئايةتةكانى لةبةركردنى دوايى.

( ئايةت كة 5كة بؤ طروثى دوانى و بةدواداضوون بكة بؤ دلَنيا بوون لةبةركردن)هةروةها هةركاتة ناكاتيَك طروثةكة دابةش ب

ثيَشتر لةبةريان كردووة.هةريةكةتان لةوى تر دلَنيا بيَت و لةيةكرتى بكؤلَنةوة بؤ ئةوةى ببينن ئاخؤ تا ئيَستاش بابةت و ناونيشان و 

 ى كتَيبى ئايةتةكة بةتةواوى بَى هةلَة دةزانن؟شايةت

ى كتَيبى يان تةنانةت ضةند ووتةيةكى كةسى يةكةمى شايةتبابةت يان ناونيشان يان : تى دةكرَى كةسيَك بة هاوِريَكةى بلَىَ بؤ يارمة

 ئايةتةكة ضية. 

 

 يةتةكانى ثةيوةست بة ئينجيل ثيَداضونةوة بؤ ئا-دوان-دوان-ب        

 

 9-8:2: ئةفةسَوس 2ِرزطارى بةخشيشيَكة لة خوداوة -4                                  23:3سروشتى طوناه : رَوما -1

 12: 1ِرزطاربوون بة باوةِر : يَوحةننا -5                                  14:12سزاى طوناه : كَومكار -2

 8:5كةفارةتى طوناه : رَوما -3

 

 وانةى كتيَب: 4

 28-12،  7-4:12رنسَوس كوَ  1 باوةِرداران دةذين و كار دةكةن وةك جةستةيةك لة كلَيَسادا

 28 -12، 7 -4: 12 كَورنسَوس 1بهَينة بؤ خويَندنى بؤ خويَندنى كتَيبى ثيرؤز(( بةكار ))شيَوازى ثيَنج هةنطاوةكة

 

 : بخويَنةوة 1هةنطاوى 
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ك يةك ئايةت بخويَنينةوة. با بةنؤرة بخوَينينةوة بة شيَوةيةك هةركةسيَ  28-12،  7-4:12كَورنسَوس  1بخويَنةوة: بابةيةكةوة 

 بخويَنيَتةوة تا هةموو بِرطةكة تةواو دةبَى.

 

 : ئاشكرا بكة 2هةنطاوى 

 بيربكةوة: ئةو ِراستية ضية كة باوةِرت واية لةم بِرطةيةدا بؤتؤ طرنطة؟

 يان : ئةو ِراستية ضية كة بة ئةقَل و دلَت كةوتووة لةم بِرطةيةدا؟

 يَيان دةطةيت.بيريان لَى بكةوة و بيرؤكةكانت لة دةفتةرةكةتدا تؤمار بكة.تؤماربكة: ِراستيةك ئاشكرا بكة يان دووان كة ت

بةشدارى بكة : دواى ئةوةى كة ئةندامانى طروثةكة هةنديَك كات لة بيركردنةوة و نوسين بةسةر دةبةن بةشدارى بةبيرؤكةكانتان 

 بكةن بة نؤرة.

 طةيشتووين.با نؤرة بكةين لة بةشداريكردنى ئةو شتانةى هةريةكةمان تيَى 

)ئةوةى ديَت ضةند نموونةيةكن لةسةر بةشداريكردنى هةنديَك كةس لةوةى ئاشكرايان كردووة لةبيرت بَى ئةندامانى طروث 

 بةشتى جياواز بةشدارى دةكةن و مةرج نية شتةكان يةك بن.

 

كة باس لةوة دةكات  26-12 ،7-12: 4 كَورنسَوس 1ِراستى طرنط الى من ئةو ِراستيةية ِراطةيةندراوةية لة : 1ئاشكرا كردن 

 ثيَويستة كلَيَسا ضؤن كاربكات.

 

 : أ(ثيَويستة لةسةر كلَيَسا كة ووتار بة ئينجيل ِرزطارى بةهؤى مةسيح بدات

يساى مةسيح خؤى دةلَيَت ))كةس ناتوانَى وةند عخوداكةس ناتوانَى ِرزطارى بةدةست بهيَنَى.،يساى مةسيحبةبَى باوةِرهَينان بة ع

كة تاكة ِريَطاية كة بوار  دةلَىَ ( هةروةها ثؤلسى نيَردراو 5-3: 3 انيَوحةنببينَى ئةطةر لة نوَى لةدايك نةبى(( ) خودا ىثاشايةت

 كَورنسَوس 1ثيرؤز ثاك ببيَتةوة.واتا دووبارة لةدايك ببَى ) یحڕۆبةة دةِرةخسيَنَى بؤ ئةوةى كةسيَك ببيَتة ئةندام لة كلَيَسا ئةوةية ك

بةَلكو ثيَويستة لةسةر مرؤظ كة دووبارة لة دايك ببَى بؤ ئةوةى ببيَتة  ،ة دايك نابَى كة باوةِردارى مةسيحى بيَتكةس ل (13: 12

 (8-3: 3 يَوحةناباوةِردارى مةسيحى ِراستةقينة)

 

 : ب(ثَيويستة لةسةر كلَيَسا كة باوةش بؤ فرة جؤرى بكاتةوة

يةك كلََيسا( بةالَم زؤر ئةندامى جياواز لةخؤ دةطرَى. ئةندامةكان جياوزن سةرةِراى ئةوةى كة تةنها يةك جةستةى مةسيح هةية )

ثيَى بةخشيوون.هةروةها لةو خزمةتانةى كة بؤى بانطكراون هةروةها لةو ِريَطا زؤرانةى كة  خودالةو بةهرة ِرووحيانةى كة 

ةية باوةِرداريَك بةهرةى فيَركردن بةدةست بهَينَى و طيانى ثيرؤز تيايدا كارى خؤى لةواندا لةكلَيَسا ِرادةطةيةنَى.بؤ نموونة.لةوان

داواى دةكات بؤ خزمةتكردن وةك مامؤستاى منداالَن و هةلَدةستَى بة ثيادةكردنى بةهرةى ِروحى خؤيان بة شيَوةيةكى تايبةتى  خودا

ِراكيَش.دةشَى يةكيَك لة جةرنلة ِريَطاى ويَنةكَيشانى هةنديَك ويَنةى جوان و طيَِرانةوةى ضيرؤكى كتيَبى بة شيَوازَيكى س

مةتكردن و وةك مامؤستاى طةورةكان و هةلَدةستَى داواى دةكات بؤ خز خوداباوةِردارانى تر بةهرةى فيَركردنى دةست بكةوَى و 

 ازَيكىشيَو بة ثيرؤز كتيَبى وانةى لة طةورةكان و ِرابةريكردن ِريَطاى لة تايبةت شيَوةيةكى بةبة ئةنجامدانى بةهرة ِروحييةكان 

 لة يةكيَك لةوانةية.ئةستؤيان دةخريَنة كلَيَسا لة ئةركانةى لةو جياوازن ئةندامانى هةروةها شيَوةية وةبةم......ِراكيَش سةرنج

 و ناوضةيدا كلَيَساى لة بدات هةذارةكان ئةندامة يارمةتى كة بةزةيى دةرخستى لة ئةستؤ بخريَتة ئةركى بةهرةمةندةكان باوةِردارة

 سيفةتى شيَوةية بةم وة..........ئةستؤ بخرَيتة كؤمةلَطا لة ئةندامانى كةم و نابينايان يارمةتيدانى ئةركى بةهرة بةهةمان رت يةكيَكى

 ِريَطة ةمانبةه باوةِرداران هةموو ثيَويستة كة ئةوةية ماناى ويَكضون.فرةجؤرية بةلَكو نية ويَكضوون ِراستةقينة كلَيَساى ديارى

 نيَوان لة جياوازى و ليَكترازان هؤى دةبيَتة لةيةكضونة ئةمجؤرة بةالَم.بدةن ئةنجام ضاالكى جؤرة كهی و بكةن هةلَسوكةوت

. بكات جيَبةجىَ  خؤيان ِروحى بةهرةى ناتوانن و نادؤزنةوة كلَيَسايةدا ئةو لةناو شويَنيَك باوةِرداران لة هةنديَك ضونكة،باوةِرداراندا

 هةموو و ئةنداميَكة هةموو خزمةتكردنى بة ثَيويستى كلَيَسا ضونكة.ِراستةقينة يةكيةتى ؤىه ببَيتة دةكرىَ  جؤرى فرة بةالَم

 كة هةلَبستىَ  شتة بةو و بيَت لةسةر ثيَويستة كة بىَ  شيَوةية بةو ناكرىَ  شيَوةية بةم ،هةية تر باوةِردارانى بة ثيَويستى باوةِرداريَك

 يةك لة فةرمانةكان باوةِردارانة ئةو هةموو ئةطةر و بطريَ  لةخؤ جياوازانة امةئةند ئةو هةموو مةطةر هةلَبستىَ  ثيَى ثيَويستة

 (مةسيح يساىع وةندخودا) كلَيَساية سةرى ئةويش كة وةربطرن بنكةوة

 

 : بكةن يةكترى لةسةر قسة كة كلَيَسا ئةندامانى لةسةر ثَيويستة(ج

 هةموو.قاضة بة ثيَويستى دةست و طويَية بة ثيَويستى ضاو.نةبىَ  تيَدا بةزلزانينى خؤ و لووتبةرزى ِروحى كة كلَيَسا لةسةر ثيَويستة

 كة كلََيسا ئةنداميَكى هةر لةسةر ثيَويستة بؤية. تةواوى بة هةلَبستىَ  خؤى ئةركةكانى بة كلَيَسا ئةوةى ثيَناوى لة طرنطة ئةنداميَك

 شيَوةية بةم هةروةها.تر ئةندامةكانى خزمةتكردنى لة هةية خؤى ِرؤلَى ئةنداميَك هةر بدات،ضونكة تر ئةندامةكانى بة طرنطى

 ترةوة ئةنداميَكى هةر اليةن لة كلَيَسا ئةندامانى خةزمةتكردنى بؤية.هةبىَ  تر بةئةندامةكانى ثيَويستى ئةنداميَك كة ديَت هةر كاتيَك

 بؤ ئةندامان خؤشةويستى دةربِرينى بؤ ترة ِريَطايةكى بةخشيوة ئةنداميَكى بةهةر خودا كة ِروحيانةى بةهرة ئةو بةكارهيَنانى

 شيَوةيةش بةو هةر و بكات خزمةت ضاو بةبىَ  ناتوانىَ  ثيَش و بكات خزمةت ناتوانىَ  ثىَ  بةبىَ  دةست ضؤن هةروةك.يةكترى

 ئةنداميَكى خزمةتى بةهرةو ئةنداميَك هةر بةهرةى و خزمةت.بكات خزمةت تر ئةندامانى بةهرةى و خزمةت بةبىَ  ئةنداميَك يضه

 ئارةزوو من لةبةرئةوةدادةمةزيَندرَى، ِريَطا بةباشترين( جيهانى) كؤمكار كلَيَساى و ناوضةيى كلَيَساى ِريَطاية بةم.دةكات تةواو تر
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 بةهرة ِريَطاى لة بكةم تر خةلَكانى خزمةتى و بكةم تر بةوانى ثيَشكةش ِرزطارى ئينجيل بة ئامؤذطارى و ووتار كة دةكةم

 .ِروحيةكانيان بةهرة بة بكةن خزمةتى كة نادةم ِريَطا و بةخشيووم ثيَى خودا كة ِروحييةكان

 

 طرنطةكان ِروحية لةبةهرة باس كة 28: 12 كَورنسَوس 1 لة ِراطةيةندراوةية ِراستية ئةو من الى طرنط ِراستى: 2 ئاشكراكرد

 ،ثيَغةمبةران دووةم ،نيَردراوةكان يةكةم: ِريَكخستوون تايبةتمةندى كةسانى لةكلَيَسادا خودا))دةلَيَت ئايةتة ئةم.كلَيَسادا لة دةكات

 و نيَردراوان لة بريتين ِروحيةكان بةهرة طرنطترين كة دةكات فيَرمان نيَردراو ثؤلسى نامةيةدا لةم(( مامؤستايان سيَيةم

 ثيَغةمبةران و نيَردراوان: انِروحييةك بةهرة طرنطترين كة دةكات فيَرمان 11: 4 ئةفةسَوس لة هةروةها.مامؤستايان و ثيَغةمبةران

 .مامؤستاكانن و ضاوديَران و

 

 ثيَ  مةشقى و كردن بانطى و هةلَيبذاردن خؤى يساع كة قوتابيانةى لةو بوون ناياب ىكؤمةلَيَك خوداوةند مةسيحى نيَردراوانى

 بةالَم.نيَردراوانةية كؤمةلَة بةو سةر نيَردراويش ثؤلسى هةروةها.هةستانةوةى و مردن لةسةر بن بينةر ىشايةت ئةوةى بؤ كردوون

 لة نوىَ  كلَيَساى ضاندنى بؤ دةيانيَرىَ  تايبةتى بةشَيوةيةكى و دةبذيَرىَ  هةلَيان ناوضةيى كلَيَساى كة باوةِردارن كلَيَساكان نيَردراوة

 ضَينةرانى)) يان(( لَيَساك انىضَينةر)) يان(( نيَردراوان)) يندةنيَ  ناو كةسانة ئةمجؤرة ئيَستاماندا كاتىلة .كێنێشو مووهه

 ((.مالَةكان كلَيَساى

 

 ووتدةيان. ِردةطةياند خةلَكى بؤ يانخودا نامةكانى و دةكرد خودا ووشةى بة قسةيان و بوون مرؤظ كؤن ثةيمانى ثيَغةمبةرانى

 بوون كةسانيَك نوىَ  ةيمانىث ثَيغةمبةرانى .كراوة تؤمار ثيرؤزدا كتيَبى لة ثيَغةمبةرانة ئةم ووتةكانى(( دةفةرموىَ  ئاوا خودا))

 ئيَمة.دةكةوتن خةلَكى بةردلَى و ثيرؤز وحىڕ هيَزى بة دةيلَىَ  ثيرؤز كتيَبى كة ِرادةطةياند ئةوةيان ،هةبوو ثيَشبينيان بةهرةى

 ((.بيَذان ووتار)) ئيَستادا لة دةلَيَين كةسانة بةمجؤرة

 

 و مذدةبةخشان و ووتاربيَذان و نيَردراوان: كلَيَسادا لة حييةكانِرو بةهرة طرنطترين ،ثيرؤز كتيَبى ِريَنمايى بةثيَى/  ثووختة

 بةهرةى ثيرؤز یحڕۆ كة خةلَكانةى ئةم لةسةر ستةثيَوي: دةلَىَ  31: 12 كَورنسَوس 1 لة ثؤلس ئةوة دواى.مامؤستايان و ضاوديَرن

 1) دةطةن تيَى هةمووان كة طةليَك ووشة بة دةكات خودا نامةى لة طوزارش كة بةهرانةى ئةو يان بةخشيوون ثيَى ِروحى
( 3: 14 كَورنسَوس 1) دةداتةوة دلَيان و دةدات هانيان و دةنىَ  بونياد خةلَكى كة طةليَك ووشة بة هةروةها 19: 14 كَورنسَوس

    .دةكات مةزنانة بةهرة ئةم بؤ ئاماذة ليَرةدا بةمة

 

 بخةِروو ثرسيار هةنديَك:  3 هةنطاوى

 

 كتَيبية؟ بِرطة ئةم دةربارةى بيكةيت طروثة كةلةك دةكةيت ئارةزوو كة ضية ةثرسيار ئةو:بيربكةوة

 بكةين شتانة ئةو لةسةر ثرسيار و ِراطةيةندراوة 28-12 ، 7-4:12 كَورنسَوس 1 كةلة تيَبطةين ِراستية ئةو هةموو باهةولَبدةين

 .نةطةيشتووين تيَى كة

 .بكة تؤمار دةفتةرةكةتدا لة ثرسيارةكةت ئةوة داِرشتن،دواى شترينبةبا  بكة ثرسيارةكةت داِرشتنى ئاطادارى:تؤماربكة

 كة بكة كةسيَك لةهةر داوا.دةبةن بةسةر نوسين و لةبيركردنةوة كات هةنديَك طروث ئةندامانى كة ئةوةى دواى:)بكة بةشدارى

 .بكات بةثرسيارةكةى بةشدارى

 لةسةر نموونة بدةيتةوة وةالَميان بةيةكةوة طفتوطؤ بة هةولَبدة و هةلَبذيَرة ثرسيارانة لةو هةندَيك ئةوةى دواى:)بكة طفتوطؤ

 و طفتوطؤ بةِريَوةبردنى بؤ بةسوود تيَبينى هةنديَك لةطةلَ  ِروو بيخةينة طروث ئةندامانى دةشىَ  كة ثرسيارانةى لةو هةنديَك

 ثرسيارةكان دةربارةى

 

 ضية؟ ِروحى بةهرةى سروشتى  7-4:12 كَورنسَوس 1: 1 ثرسيارى

 دةرخستنى ِروحى بةهرةى.بيت مامؤستا ئةوةى وةك فةرمى ثلةيةكى يان فيَركردن وةك تايبةتية توانايةكى حىِرو بةهرةى/ تيَبينى

 جياجيا و زؤر بةشيَوةى خودا نيعمةتى لة طوزارشة. دةردةخات خزمةت لة جياواز جؤرى.باوةِردارةوة لة دانايةتى وخودا تواناى

 ئةمة.مرؤظ تايبةتى داهيَنانى و بةهرة لة نية شتيَك و وةخودا لة بةهرةية هةروةها( 10: 4 رَوسثةت 1.)باوةِردارةوة بةهؤى

 (7: 4ئةفةسَوس) دةيبةخشى مةسيح كة ثيَوانةى ئةو ثيَى بة ماوةيةكدا بِرو لة سنوردارة بةهرةيةكى

 

 نويَدا؟ ثةيمانى لة بوون ضى جياوازيةكان ِروحية بةهرة جؤرى: 2 ثرسيارى

 -8: 12 كَورنسَوس 1 ، 7-1: 7 كَورنسَوس 1 ، 8 -4: 12 رَوما) هاتوون ثيرؤزدا كتيَبى لة ِروحيانةى بةهرة ئةو ليستى/تيَبينى
 طيشطير ليستى كة نةبوو ئةوة ليستانة لةو مةبةست 11-10: 4 ثةترَوس1 ،11 -1: 4 ئةفةسَوس ؛ 28: 12 كَورنسَوس1 ؛10

 ثيرؤز كتيَبى كة تر ِروحى بةهرةى بوونى بؤ دةكات ئاماذة لةناوةِرؤكدا.دةكات لَيَساك باوةكانى ِروحية بةهرة لة باس ئةو بوون

 ،35:  رچوونەد ،6-1: 31 رچوونەد ،3: 28 دةرضوون بِرواننة)هةن مؤزيكى و داهيَنان بةهرةى نموونة بؤ.نةكردوون باسى

 بةهرةيةكى هةر ئةوة سةرةِراى ،72 :78 یبوورەز ،1: 45 یبوورەز ؛  3-2: 33 زةبوور 1: 36 روونەد 35 ،25 ،10

 لة طةوران فيَركردنى وةك هةية فيَركردن جياوازى بةهرةى ضةندين نموونة بؤ.خؤى لة طوزارش بؤ هةية زؤرى ِريَطاى ِروحى

 .بابةتة لةو تر شتى.......ئةندامان كةم فيَركردنى يان مندالَ  كؤمةلَيَك فيَركردنى يان كلَيَسا



 

 4  36 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 

 ضين؟ ِروحيةكان بةهرة ديارةى ئامانجة ضوار ئةو: 3 ثرسيارى

 : ِروحيةكان بةهرة بؤ هةية ديار ئامانجى ضوار/ تيَبينى

 (11 -10: 4 ثةترَوس 1) يةكترى خزمةتكردنى-1

 (12: 14كَورنسَوس 1) كلََيسا بونيادى-2

 (13 -11: 4 ئةفةسَوس) كلَيَسا خزمةتى بؤ باوةِرداران شياندنى-3

 (11: 4 ثةترَوس 1)شتَيكدا لةهةموو يةخودا شكؤمةندكردنى حيةكانِرة بةهرة كؤتايى مةبةستى-4

 

 دةكةوَيت؟ دةستت ِروحيةيى بةهرة ئةو جؤرى دةدات بِريار ئةوةى كيَية: 4 ثرسيارى

 

 باوةِرداران بة ِروحيةكان بةهرة( ثيرؤز روحى ىخودا – كورِ  ىخودا – باوك ىخودا) ئوقنومةكان كةسايةتى ىخودا/تيَبينى

(  10: 4 ثةترَوس 1 ؛7: 4 ئةفةسَوس ؛ 28 ،18 ،11: 12 كَورنسَوس1.)دةكات ديارى كلَيَسادا لة ئةركةكان و دةبةخشىَ 

 بةهرةى ئارةزوى ئةوةى بؤ ثيَدةبةخشىَ  ِروحيان بةهرةى ثيرؤز طيانى كة هاندةدات باوةِردارانة ئةو ثيرؤز كتيَبى هةرضةندة

 دةدات بِريار كة يةخودا هةر بةالَم كلَيَسادا بونيادى لة دةكات بةشدارى كة نةىبةهرا ئةو سةر بخةنة سةرنج و بكةن مةزن ِروحى

 دةكات ديارى جةستةدا لة باوةِرداران شويَنى كة خوداية.دةهيَنىَ  بةدةستيان باوةِردار ِراستى بة كة ضين بةهرانة ئةو كة كؤتايدا لة

 .دةبةخشىَ  ثيَيان كة دةكات ديارى ِروحيانةش بةهرة وئة و هةلَستن ثيَى ثيَويستة كة دةكات ديارى خزمةتانة ئةو و

 بكةن؟ ئاشكرايان و بدؤزنةوة بةهرةكانيان دةتوانن مةسيحى باوةِردارانى ضؤن: 5 ثرسيارى

 : نويَذةوة و ثيرؤز كتَيبى ليَكَولَينةوةى ىةلةِريَط (أ

 خودا بؤ نويَذ بة دلَت ئةوة دواى.تيَبطةى نيانئةركةكا و سيفةت و ِروحيةكان بةهرة بة ثةيوةست كتَيبى ِريَنمايى كة هةولَبدة

 ثيَى كة ضين بةهرانة ئةو وة.نا يان بةخشيوويت ثىَ  ِروحى بةهرةى ئاخؤ بكات ئاشكرا بؤت كة ليَبكة داواى و بةرزبكةوة

 : بةخشيووى

 : كلَيَسادا لة خزمةتكردن ِريَطاى لة(ب

 بؤ بةزةيى دةرخستنى و كلَيَسا كردنى رَيبةرى و منداالَن فَيركردنى وةك ،كلَيَسادا لة بكة خزمةتكردن جياوازى جؤرى بةشدارى

 دةكةى تر خةلَكانى خزمةتى كاتيَك.تر شتى..و ئامؤذطارى و ووتار و دةثةِرن تىَ  بةطيروطرفتدا كاتيَك خةلَكى هاندانى و هةذاران

 بة ِروحى بةهرةى خودا.دةركةوتن بة تدةكا دةست ِروحيت( بةهرةكانت) بةهرةى دةكةى كلَيَسادا بونيادى لة بةشدارى و

 ئةو.تر خةلَكانى خزمةتكردنى بؤ بهَينن بةكارى كة توانايةك وةك بةلَكو.ثيَوةكردن شانازى و دةرخستن خؤ بؤ نابةخشىَ  باوةِرداران

 .بدؤزنةوة ِروحيةكانيان بةهرة ناتوانن ناكةن خزمةت كة باوةِردارانةى

 : كةتةوةخزمةتة هةلَسةنطاندنى ىةِريَط لة (ج

 لة دةكات خؤى لة طوزارش بةهرةية ئةو.بةهرةيةدا ئةو رىوسنو لة خزمةتكردن بؤ دةنىَ  ثيَوة ثالَت توانايةكة ِروحى بةهرةى

 كاريطةرى ئةوا جيابكريَتةوة تر خةلَكانى بونيادى و لةخزمةتكردن ِروحى بةهرةى ناكرىَ  ىئةوة لةبةر .سنوريدا لة خزمةتكردن

 سةيرى ضؤن خةلَكى)) بكة لةخؤت ثرسيار لةبةرئةوة ِروحييةكةت بةهرة لةسةر باشة ئاماذةيةكى تر كانىخةلَ  لةسةر خزمةتكردن

 خةلَكانى كة ضية شتة ئةو(( ))هةلَبستم؟ ثيَى كاتةكاندا زؤربةى لة دةكةن داوا تر ئةوانى كة ضية شتة ئةو(( ))دةكةن؟ خزمةتةكةم

 دواى(( بينيوة؟ لىَ  سوديان و هةلَستاوم ثيَى دةلَيَن تر خةلَكانى كة ضية شتة ئةو(( ))بستم؟هةلَ  ثيَى بةباشى دةتوانم واية يانباوةرِ  تر

 شتانة ئةو(( ))ليَوةردةطرم؟ خؤى كة ضية خزمةتة ئةو(( ))هةلَدةسةنطيَنم؟ خزمةتكردنم ضؤن خؤم)) بكة لةخؤت ثرسيار ئةوة

 ((دةكات؟ كلَيَسا بونيادى لة بةشدارى و مهةلَدةست ثيَى ضين شتانة ئةو(( ))دةيزانم؟ بةباشى كة ضين

 
 خؤى؟ بِروانيَتة لةكلَيَسادا مرؤظ ثيَويستة: 6 ثرسيارى

 .بخويَنةوة27 -14 ،7 -4: 12 كَورنسَوس 1  ،6 -3: 12 َوماڕ

 

 : كلَيَسادا لة دةدات رىفرةجؤ سروشتى بِريارى خودا(أ

 لة هةروةها.باوةِردا بِرى لة هةية جياوازى.خودايى دانايى و ضاوديَرى ثيَى بة داوةثيَ  ِريَطةى خودا كة هةية باوةِرداراندا نيَوان لة جياوازى

 بة خودا ويستى لةبةرئةوة.باوةِرداريَك بةهةر دةيدات خودا نيعمةتةى لةو و ِروحيةكاندا بةهرة لة و مةسيحدا جةستةى ئةندامانى ئةركةكانى

 .باوةِرداريَك هةموو ذيانى ئاراستةى كردنى ديارى كاتى باوةِرداران نيَوان جؤريةى فرة لةم وةردةطيرىَ  طرنط

 : فيزةكان بىَ  بة داوة نيعمةتى خودا(ب

 بةزل خؤ)) ئةوةية ماناى بةسادةيى.هاتووة دا (3: 12َوماڕ) لة كة(( بيَت خؤى مافى و سةر كة نةنىَ  دا خؤى بؤ نرخ ئةوةندة))ِرستةى

 ِرؤيى زيادة كة نية كةسمان ِرستيدا لة.نية تيَِروانينة ئةو شايانى بةِراستى كة خؤى بِروانيَتة او مرؤظ كة ئةوةية ماناى خؤبةزلزانين(( نةزانىَ 

 ثيَى خؤى لةوةى بةدةر كلَيَسادا بِريوةلة تر ثلةيةكى لة ضاوى يان دةكات ِروحى بةهرةى ئارةزووى باوةِردارى ئةو.نرخاندن لةخؤ نةكات

 بة(( لةبيركردنةوةيدا بيَت ذير بةلَكو)) ِرستةى بةالَم.خؤى نرخاندنى لة هةية ِرؤيى زيادة بة ونتوشبو ئةطةر باوةِرداريَكة ئةوة بةخشيوة

 ِراستيدا لة بةالَم ،هةية ِروحيان بةهرةى كة نةبىَ  وا اليان كة باوةِرداران لةسةر ثيَويستة بؤية(( بيَت فيز بىَ )) كة ئةوةية ماناى سادةيى

 نرخاندنى لة زيادةِرؤى.بةخشيوون ثيَى خؤى بةثيَى خودا كة نةكةنةوة ِرةت ِروحيانة بةهرة بةو ثيانان دان كة لةسةريان ثيَويستة هةروةها.نيانة

 بين فيز بىَ  دةيةوىَ  خودا.دةكةون تيَى باوةِرداران لة زؤر كة طةورةية هةلَةيةكى( ناِراست فيزى بىَ ) خود كةمكردنةوةى( بةزلزانين خؤ) خود

 (6-5: 5 ثةترَوس 1(( )فيزةكان بىَ  بة دةدات نيعمةتى(( ))خودا)) بةالَم. ووشة ِراستى ماناى بة

 : دةبةخشىَ  باوةِردارى كة دةدات باوةِرة ئةو بِرى بِريارى خودا(ج



 

 5  36 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 نةك باوةرِ  جؤرى بؤ دةكات ئاماذة زؤر ِرادةيةك تا( 12: 3 َوماڕ(( )داوة يةكيَكيانى هةر بةشى خودا كة باوةِرةى ئةو بِرى ثةثيَى)) ِرستةى

 مةعريفةو وةك) ثيادةبكرىَ  تيادا مةسيحى باوةِرى ثيَويستة كة جياوازانةية زؤرة ِريَطا ئةو ِرةنطدانةوةى باوةرِ  جياوازى بِرى.باوةرِ  بِرى

 خودا دةولَةمةندى نيعمةتى بةثيَى.كلَيَسادان لة ناوةندانةى ئةو و ئةركةكان و ِروحيةكان بةهرة فرةجؤرى ِرؤشنايى لةذيَر( طويَِرايةلَى و متمانة

 ئةرك) خؤى ِروحى بةهرةى مةسيحدا جةستةى لة ئةندام وةك كة ئةوةية ماناى ئةمةش.دةهيَنىَ  بةدةست باوةرِ  خؤى بةشى باوةِرداريَك هةموو

 مةعريفةو) (19: 1 فيليثى بةراوورد) دةكةويَت دةست ئةوةى تةباى ىباوةرِ  هةروةها.دةكةويَت دةست كلَيَسادا لة خؤى شويَنى و( ثلة و

 لة تةنها ثيَويست وةكو بكرىَ  ثيادة ناتوانرىَ  ِروحيةكان بةهرة هةموو.بكات ِروحى بةهرةى ثيادةى لةوةوة ئةوةى بؤ( طويَِرايةلَى متمانةو

 بةو ثةيوةندى ئةوةى دةربارةى هةية خؤى سنورى ِروحى بةهرةيةكى هةر دواتر(13 كؤرنسؤس1).نةبىَ  خؤشةويستيةوة و باوةرِ  ِريَطةى

 .بكرىَ  ثيادة تيايدا ثيَويستة كة هةية سنورةوة و ئةرك

 

 ثيرؤزدا؟ ِروحى ىوبووملةبةر دةبىَ  جياواز ثيرؤز ِروحى بةهرةى ضؤن: 7 ثرسيارى

 لة نيا قولَة باوةِردا لة باوةِردار كة ئةوةى لةسةر دادةنريَت يةكالكةرةوة بةبةلَطةيةكى بةكارهيَنانى و بةهرةِروحيةكان هةبوونى/  تيَبينى

 وة.هةبووة ِروحيةكانى بةهرة هةموو كَورنسَوس كلَيَساى 4 -1: 3 رنسوسۆک 1 و 7: 1 كورنسؤس 1 بةثيَى.ثيَطةيشتووة ِروحيةوة اليةنى

 لة نية سوودى هيض و نةزؤكة كاريَكى تر باوةِردارانى بةرامبةر خؤشةويستى بةبىَ  ِروحيةكان بةهرة ثيادةكردنى 13 كَورنسَوس 1 بةثيَى

 ثيرؤز طيانى شويَنكةوتنى و ثيرؤز طيانى بؤ ملكةضى و ثيرؤز طيانى بة هةلَسوكةوتكردن لةسةر ستةقينةارِ  بةلَطةى.داخودا وانينىتيَرِ 

 (23 -22: 5 غةالَتية): لة بريتية ثيرؤزيش ِروحى ىبةر.ذيانتدا لة ثيرؤزة طيانى بةرى دةرخستنى بةلَكو ،ثيرؤز طيانى بةهرةى بةكارهيَنانى

 

 كتَيبية؟ بِرطة ئةم دةربارةى بيكةيت طروثة كةلةك دةكةيت ئارةزوو كة ضية ثرسيارة ئةو:ةبيربكةو

 بكةين شتانة ئةو لةسةر ثرسيار و ِراطةيةندراوة 28-12 ، 7-4:12 كَورنسَوس 1 كةلة تيَبطةين ِراستية ئةو هةموو باهةولَبدةين

 .نةطةيشتووين تيَى كة

 .بكة تؤمار دةفتةرةكةتدا لة ثرسيارةكةت ئةوة داِرشتن،دواى بةباشترين  بكة ةتثرسيارةك داِرشتنى ئاطادارى:تؤماربكة

 كة بكة كةسيَك لةهةر داوا.دةبةن بةسةر نوسين و لةبيركردنةوة كات هةنديَك طروث ئةندامانى كة ئةوةى دواى:)بكة بةشدارى

 .بكات بةثرسيارةكةى بةشدارى

 لةسةر نموونة بدةيتةوة وةالَميان بةيةكةوة طفتوطؤ بة هةولَبدة و هةلَبذيَرة ةثرسياران لةو هةندَيك ئةوةى دواى:)بكة طفتوطؤ

 و طفتوطؤ بةِريَوةبردنى بؤ بةسوود تيَبينى هةنديَك لةطةلَ  ِروو بيخةينة طروث ئةندامانى دةشىَ  كة ثرسيارانةى لةو هةنديَك

 ثرسيارةكان دةربارةى

 
 : كراو ثيَشنيار جيَبةجيَكردنى لةسةر نموونةيةك ضةند-

 هةموو لةسةر ثيَويستة لةبةرئةوة ،كاربكةى مةسيح جةستةى بةبىَ  ناتوانى كة بزانة ،مةسيحدا جةستةى لة ئةندامى كةتؤ بةوةى 12: 12

 (كتيَبة ئةم كؤتايى لة 3 ثاشكؤى بِرواننة)كاربكات مةسيح جةستةى لة بةشيَك وةك باوةِرداريَك

 جةستةى لة بيَت ِراستةقينة ئةندامى كةسيَك هةر دةكات وا كة شتةية ئةو تاكة ثيرؤز طيانى ؤىبةه بوونةوة نوىَ  كة بهيَنةباوةرِ  13: 12

 .مةسيحدا

 زؤر ئةنداميَكى تؤ كة بزانة مةسيحدا جةستةى لة ئةندامى كة ىلةبةرئةوة.مةكةوة لةخؤت بير نزم هةستيَكى و بيرؤكة بةهيض 15: 12

 .مةسيح جةستةى ترى ئةندامةكانى بؤ ثيَويستى

 .مةسيحدا جةستى لة ئةستؤت خستوويةتية خودا كة ئةركةش ئةو و ليَى دايناوى بكة قبولَ  شويَنة ئةو 18: 12

 بة ثيَويستت تؤ كة بزانة مةسيحى جةستةى ئةندامى كة ىلةبةرئةوة.مةكةوة لةخؤت بير بةزلزانين خؤ بيرؤكةيةكى و هةست بةهيض 21: 12

 .مةسيحيت ذيانى بؤ ثيَويستن زؤر ئةندامانة وئة.هةية مةسيح جةستةى ترى ئةندامةكانى

 تر ئةندامةكانى بة ثيَويستى ئةنداميَك هةموو كة شيَوازيَك بة كردووة دابةش مةسيحدا جةستةى لة ئةندامانى جؤريَك خودا كة بزانة 25: 12

 .هةية

 .بكةى يانخؤش يان ئازار بةشدار بىَ  ثيَويست كة هةن وا ئةندامانى ئاخؤ لةوةى بيربكةوة 26: 12

 ؛ 11: 12 كَورنسَوس 1) دةكات دابةش كلَيَسادا لة ئةركةكانى و ِروحيةكان بةهرة خؤى ِرةهاى بةدةسةالَتى خوداكة بىَ  لةيادت  28: 12

 (7: 4 یپیفل

 

 (تايبةتى) كةسى جيَبةجيَكردنى لةسةر نموونة-2

 

 بة ثيَويستيان تر ئةندامانى كة بزانم كة خؤشة زؤر.بةمن بوة اد مةسيحدا جةستةى لة شويَنى و ئةرك ضونكة بكةم خودا سوثاسى دةمةوىَ (أ

  جةستةى لة ئةندامةكان هةموو ئةوانة بةبةشدارى ثيَويستم منيش و منة بةشدارى

 .بةكاربهيَنىَ  هةموويان دةيةوىَ  خودا ضونكة ثيَويستن زؤر مةسيحدا جةستةى لة

 لة تايبةتى ناوةندى و ئةرك بؤ بةلَكو( فيَركردن و ووتار وةك) ناكةن تايبةتى تواناى بؤ ئاماذة ِروحيةكان بةهرة كة دةكةم ئةوة قبولَى من(ب

 خزمةتكارانة ئةو ثيرؤز كتيَبى فيَركردنى ثيَى بة( مامؤستايان و ضاوديَرى و بةخشان مذدة و بيَذان ووتار و نيَردراوان وةك) كلَيَسادا

 دةكرىَ  ئاساييةكانى ئةندامة كلَيَساو ثيرانى كة دةكةن ئةوة بؤ ئاماذة ئةوانة بةلَكو ،لةوان بةرزتر نيا ثيرةكانى ثلةى بة كلَيَسادا لة نين فةرمانبةر

 طرنطترين هةية ِروحيانةيان بةهرة جؤرة ئةم باوةِردارانةى ئةو هةروةها.بكةن خزمةتانة جؤرة ئةم ثيادةى و هةبىَ  بةهرانةيان ئةو

 لةسةر سةرةكيان ئةركى كة ئةوةى بؤ بكرىَ  ئاماذة طرنطة بةالَم.مةسيح جةستةى لة هةية نتريا ِروحى بةهرةى ئةندامى لةو طرنطترينن

 (12 -11: 4 ئةفةسَوس)مةسيحدا جةستةى لة خزمةتكارى كارى بؤ و دةبيَتةوة خةست تر ئةندامانى شياندنى

 

 بكة نويَذ:  5 هةنطاوى



 

 6  36 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 ، 7-4:12 كورنساؤس 1) ئايةتاةكانى لاة خاودا كاة بكاات نويَذ ستيةكِرا دةربارةى هةركةسيَك بةشيَوةيةك بكةين نويَذ بةنؤرة وةرن
 كاورت نويَاذى لةساةر مةشاق(بووين فيَارى كتيَباةدا وانةى لةم كة بضؤ شتةوة ئةو بةدةنط نويَذةكةتدا لة.)دةكات فيَرمان دا( 12-28

 .بكات جيا كارى بؤ نويَذ دةكرىَ  طروثيَك هةر ئةندامانى كة بىَ  لةيادت ديَت ثيَك ِرستة دوو يان لةِرستةيةك كة بكةن

 

 ثاِرانةوة نويَذى(                                                 خولةك 8) نويَذ 5
   .جيهان خةلَكى و يةكترى ثيَناوى لة بةرزبكةنةوة نويَذةكانتان.دايسيان يان دوانى طروثى لة نويَذ لة بن بةردةوام

 

 ثاِرانةوة نويَذى                                    (             خولةك 8) نويَذ 6
 .ةوةبينوسن دةفتةرةكانياندا لة كة بكةليَ  داوايان يان طروثةكةت ئةندامانى بدة نوسراوى بة مالَةوة ئةركةى ئةم.طروث ِرابةرى)

 

 كة بخويَنةوة كتيَبة وانةى ئةو يان فيَربكة ةوبد ووتار.مةسيح يساىع وةندخودا بؤ بكةى قوتابيان بة مةشق كة بدة ثةيمان: بدة ثةيمان-1

 .خةلَكى لة كؤمةلَيَك يان تر كةسيَكى لةطةلَ  28-12 ،7 -4: 12 كَورنسَوس يةكةمى بةنامةى ثةيوةستة

 ثرسيار ِرووى خستنة ِريَطاى.بكة ِروحى خةلَوةى ِرؤذيَك هةموو  4-1 يةشوع بةشةكانى ةىنيو بة بةستن ثشت بة: ِروحى خةلَوةى-2

 .بنوسةوة تيَبينيةكانت.بةكاربهيَنة

 كردوون لةبةرت كة بضؤوة ئايةتةدا ثيَنج بةو ِرؤذيَك هةموو.بضؤوة دا ((5-1 ئينجيل)) زنجيرةى بة: لةبةركردن-3

 ( 4- 3: 5یبوورزه)دةكات ضى خودا بِرواننة و بكة هةفتةيةدا لةم دياريكراو شتيَكى يان دياريكراو كةسيَكى بؤ نويَذ: نويَذ-4

 و ِروحى خةلَوةى و مةسيح يساىع وةندخودا بؤ نوىَ  قوتابيانى ئامادةكردنى بة ثةيوةستة و نويَية كة هةية تيَبينيةك هةر لةدةفتةرةكةتدا-5

 .مالَةوة ئةركةى ئةم و كتيَب وانةى و لةبةركردن ئايةتةكانى


