ڕێبەری شەشەم – وانەی ١٧

١

نوێژ

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) ئەفەسۆس و فیلیپی

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز (ئەفەسۆس  6وە فیلیپی .)٢-١
گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات  ،بەشێوەیەك مامەڵەی لەگەڵ
بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە  ،پێشوازی
لێبکەن  .مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات .
تێبینەکانتان بنوسنەوە .
٣

لەبەرکردن (٥خولەك) ڕێکخستنی یەکەمین و
سەرەکیەکان :مەتا ٣٣ :٦

دوو بەدوو پێداچوونەوە بکەن  :ڕێکخستنی یەکەمین و سەرەکیەکان :
مەتا . ٣٣ :٦
٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) دەستنیشانکردن یان دامەزراندنی
ڕابەر بۆ کڵێساکان

پێشەکی  :بڕوانە ڕێبەری ڕێنماییەکانی سێ یەم وانەی  ، ٣٤وە فێرکردنی
تایبەت بە ڕابەرایەتی لە ڕێبەری ڕێنماییەکانی چوارەم وانەی  .٤٧ئەم

فێرکردنە تایبەتە بە دەستنیشانکردن یان دامەزراندنی ڕابەرانی کڵێسا،
واتە دەستنیشانکردنی پیرانی کڵێسا بۆ هەر کڵێسایەکی نێوخۆیی .لەیادت
بێت کە کڵێسا دەشێ پێکهاتبێ لە چەندین کۆمەڵەی هاوبەشی مااڵن (
کڵێسای ماڵەکان) کە بە ڕابەرایەتی دەستەیەك یان لیژنەیەکی پیران بەڕێوە
دەچن .
واتای دامەزراندنی پیر پلەو فەرمانبەرییە بۆ پیرەکە  .فەرمانبەری یان پلە
لە کتێبی پیرۆزدا خزمەتێکە متمانەو دەسەاڵت دەبەخشێت  ،وە
بەرپرسیارێتی و (ئەرکەکان) و لێپرسینەوە لە بەرامبەر خەڵکانی دیکە لە
خۆدەگرێت  .ئەم پلەو پۆستە خاوەنەکەی بەرزناکاتەوە بەسەر باوەڕدارانی
دیکەدا .پوختەی ئەمانە لە خوارەوە باس دەکەین سەبارەت بە
ئەرکوچاالکی پیران و لێهاتوویی و شایستەبونیان  .وە دوای ئەوە
لێکۆڵینەوە دەکەین لەوەی کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات لەبارەی شێوازی
هەڵبژاردنی پیران و شێوازی دەستنیشانکردن و دامەزراندنیان وەك ڕابەر
بۆ کڵێسا.

أ .لێهاتوویی وئامادەیی پیران بەپێی کتێبی پیرۆز

 ١تیمۆساوس  ٧ -١ :٣؛ تیتۆس  ٩ -٦ :١بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :لێهاتوویی و داواکاریەکانی
کتێبی کامانەن بۆ پیران ؟
تێبینیەکان .
دەکرێ ئەو پیاوانە هەڵبژێردرێن و دامەزرێن بۆ ئەرکی پیرایەتی کە
داواکاریەکانی کتێبیان تێدایە وەك ئەمانەی خوارەوە .

وە دەکرێ داواکاریە پێویستەکان بۆ پلەی پیرایەتی دابەش بن بەسەر سێ
الیەندا :

 .١هەڵسوکەوتی کەسێتی :
ئەوەی پەیوەندی هەیە بە حەزو سروشتیەوە  ،دەبێت خۆی پاك ڕابگرێت
و پارێزگاری لە هەڵسوکەوتی بکات  .وە ئەوەی پەیوەندی بە پارە و
سامانەوە هەبێت  ،دەبێت دەستپاك بێت  ،وە نابێت ئامانجی کۆکردنەوەی
پارەو سامانی زەوی بێت .

 .٢ژیانی خێزانی :
لە ڕووی پەیوەندی خێزانیەوە  ،دەبێت نمونە بێت بۆ ژیانی هاوسەرگیری
و خیزانی  .ئەگەر سەڵت بوو  ،دەبێت نمونە بێت بۆ پاکی و بێگەردی
بەرامبەر بە هەموو ژنان  .لە ڕووی پەروەردەی منداڵەوە  ،دەبێت
ڕابەرایەتیان بکات بەرەو گوێڕایەڵی و باوەڕ بە عیسای مەسیح  ،وە
ڕێزگرتن لە دایك و باوكیان .

 .٣توانست و بەهەرەکانی لە خزمەتدا :
لەڕووی پێگەیشتوویی  ،دەبێت نوێ نەبێت لە باوەڕ یان باوەڕدارێکی نا
پێگەیشتوو نەبێت  .لە ڕووی پەیوەندی بە کتێبی پیرۆزەوە  ،دەبێت
فێرکردنێکی دروستی مەسیحی هەبێت  ،وە بتوانێ کتێبی پیرۆز
بەکاربهێنێ لە موژدەو وتارو ئامۆژگاری و فێرکردن و ڕێنمایی خەڵکی
دیکە .

ب .چاالکیەکانی پیران بە پێی کتێبی پیرۆز

 .١ئەرکی یەکەمی پیران ئەوەیە کە شوانایەتی مێگەلی خودا بکەن .

کردار  ٣١ -٢٨ :٢٠؛  ١پەترۆس  ٢ :٥بخوێنەوە .

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :واتای چی یە پیران  ،شوان
یاخود چاودێری کڵێسا بن؟
تێبینیەکان .
پیر وەکو شوان ( لە یۆنانیدا  " :پۆیمینەز " هەڵدەستێ بە ئەرکی "
شوانایەتی یاخود چاودێری گەلی کڵێسا " لەسەریانە سەرپەرشتی کڵێسا
بکەن  ،وەك چۆن عیسا سەرپەرشتی کڵێساکەی دەکات لە هەموو جیهان ،
شوانی دڵسۆز  ١ ( ،پەترۆس  ٢٥ :٢؛ زەبور  . )٢٣چاودێری یاخود
شوانایەتی ( لە یۆنانیدا  :پۆیمەنیۆ) شوان لەگەڵ مێگەلەکەیدا  ،واتە گەلی
کڵێسا تێر دەکەن و دەیانپارێزن و بایەخیان پێ دەدەن لەڕووی گەشەی
ڕۆحی و تەندروستی دۆخی ڕۆحیان  .وە پیرانی کڵێسا پێکەوە هەڵدەستن
بە ئەرکی بایەخدان و چاودێری کردنی ئەو ئەندامانەی کڵێسا کە خاوەن
پێداویستین بە ڕاستی  ،وەکو بێوەژن و بێ باوکان و باوەڕدارانی نوێ ( ١
تیمۆساوس  .)١٦ :٥وە سەردانی نەخۆشەکان دەکەن و لە پێناویاندا نوێژ
دەکەن ( یاقوب  .)١٥ -١٤ :٥هەروەها پیران پێکەوە شەوارە دەگرن بۆ
پاسەوانی و چاودێری کردنی مێگەل لە مامۆستایانی درۆزن و ئەوانەی
دەیانەوێ خەڵکی لە کڵێسا دوور بخەنەوە بە فێڵ و ساختەچێتیەکانیان (
کردار  . )٣١ -٢٩ :٢٠هەر پیرێك دەبێت پەیڕەوی شوانایەتی و
چاودێری بکەن نەك بۆ پلەوپۆست بەڵکو بە ڕۆحی خزمەتکردن  .وە
دەبێت لە یەك کڵێسادا تەنها یەك شوان یان چاودێر نەبێت بەڵکو هەر یەك
لە پیرانی کڵێسا پێویستە چاودێر و شوان بن و هەستن بە ئەنجامدانی
کاروچاالکی و بەرپرسیارێتی و شوانایەتی .

 .٢ئەرکی دوەمی پیران ئەوەیە کە سەپەرشتی ماڵی خودا دەکەن .

 ١تەسالۆنیکی  ١٥ -١٢ :٥؛  ١تیمۆساوس ٥ :٣؛  ١٧ :٥؛ تیتۆس ٧ :١
بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :واتای چی یە کە پیران
سەرپەرشتیاری کڵێسا بن ؟
تێبینیەکان .
ئەرکی پیران وەك سەرپەرشتیار ( لە یۆنانیدا  :ئۆیکۆنۆمۆی )  ،ئاراستەو
بەڕێوەبردنی چاالکیەکان و کەلوپەلی کڵێسایە ( " ماڵ " لە یۆنانیدا :
ئۆیکۆز) .دەبێت پیران کاروباری کڵێسا ئاراستە بکەن نەك خزمەتکارانی
دیکە .
* لە هەردوو نامەی یەکەم و دوەمی تەسالۆنیکی و یەکەم ودوەمی
تیمۆساوس پێناسەی ئەرکی پیران دەکات بەوەی کە " بەڕێوەبردن "
ئەنجام دەدەن بە واتای ڕابەرایەتی کردن و ئاراستەکردنی ئەوانی دیکە لە
ڕێگەی ژیانیان وەك نمونە و پێشڕەو ( لە یۆنانیدا " پرۆ – هیستیمی " ) .
* لە تیتۆس ئەرکی پیر پێناسە دەکات وەك " سەرپەرشتیار " یان "
بەڕێوەبەر " ی کاروباری خێزانی ( لە یۆنانیدا  :ئۆیکۆنۆمۆز ).
بەاڵم نابێت پیران شێوازی ڕابەرایەتیان خۆسەپاندن بێت بەسەر ئەوانەی
خودا داویەتیە دەستیان ،بەڵکو شێوازی ڕابەرایەتی نمونەیی بێت ( ١
پەترۆس  .)٣ -٢ :٥ئەگەر پیر نەتوانێ بەباشی خێزانەکەی بەڕێوەبەرێت
(  ١تیمۆساوس  ،)٥ -٤ :٣یان ژنەکەی یان منداڵەکانی پێویستیان بە بایەخ

و گرنگیدان و چاودێری هەبێت  ،دەبێت گۆڕانکاری بکات لە شتە
یەکەمین و سەرەکیەکانیدا یان دەبێت دەستلەکارکیشانەوە پێشکەش بکات و
واز لە پلەکەی وەکو پیر بهێنێ تاکو بایەخ بە خێزانەکەی بدات  .دەبێت
ژیانی پێناسەی هاوسەنگی بکات لەگەڵ یەکەمین و سەرەکیەکانیدا .
وتوێژی لەبارەوە بکەن  :ئەو کارو چاالکیانە کامانەن دەبێت پیران
بەڕێوەی بەرن یان ئاراستەی بکەن تایبەت بە خەڵکی یان کەسانی دیکە ؟
تێبینیەکان .
پیران کارەکانی کڵێسا بەڕێوەدەبەن لە کۆبونەوەکاندا .
پیران کۆبونەوە ئاساییەکان و تایبەتەکان بەڕێوەدەبەن و ڕایدەگەیەنن .
* کۆبونەوە ئاساییەکان خزمەتەکانی پەرستنە لە ڕۆژی خوداوەندا  ،وە
کۆبونەوەی کۆمەڵە بچوکەکانە بۆ لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز  ،وە
کۆبونەوەی نوێژ و ژیانی هاوبەشە ( کردار .)٤٢ :٢
* کۆبونەوە تایبەتەکان باپتیزم و شێوی خوداوەندە  ،وە کۆبونەوەی
یادکردنەوە یان ئاهەنگ و جەژن وەك پەسخەو زەماوەند و پرسە و
سەردانی و کۆبونەوەی ڕاهێنان و ئامادەکردن و چاودێری و بایەخدان بە
کۆبونەوەی نوێژی تایبەت بە جەنگە ڕۆحیەکان دژ بە شانشینی تاریکی .

پیران کارەکانی کڵێسا بە ڕێوەدەبەن لە جیهاندا.
پیران ئەم چاالکیانەی خوارەوە بەڕێوەدەبەن و ڕادەگەیەنن :
* هانی باوەڕداران دەدەن بۆ جاڕدانی موژدە لە نێوان خێزانەکانیان و
گەڕەکەکانیان  ،وە تاکو شایەتی بدەن لە نێو دەزگاکان و پەیمانگا
نێوخۆییەکان  ،وەکو قوتابخانەو کۆمەڵەو دەزگا حکومیەکان (مەتا -١٣ :٥
 ١٦؛  ٣٧ -٣٢ :١٠؛ کردار  ، )٤٢ :٥وە تاکو نوێژ بکەن لە پێناوی
هەموو خەڵکی بە هەموو چین و توێژ و پلەو پۆست و پێگەکانیانەوە لە
جیهاندا (  ١تیمۆساوس .)٢ -١ :٢

* هاوکاری کاری نێردەیی دەکەن لە ناوچەو هەرێـم و واڵتانی دیکە  ،وە
هاوکاری ئەو دەزگا مەسیحیانە دەکەن کە ئامانجی تایبەتیان هەیە  ،وە
هاوکاری ئەو دەزگایانە دەکەن کە پێداویستی دیکەیان هەیە ( ڕۆما :١٦
 ٢٤ -٢٣؛ فیلیپی  ٥ :١؛  ١٦ -١٥ :٤؛  ٣یۆحەنا  ٨ -٥؛  ٢کۆرنسۆس
.)٨

پیران کاری پرۆگرامەکانی ڕاهێنان بەڕێوەدەبەن لە کڵێساکان .

پیران ئەم چاالکیانە بەڕێوە دەبەن و ڕایدەگەیەنن :
* پیران کاری بەقوتابی کردن ڕێکدەخەن لە کڵێساکانیان  .وە کاردەکەن
لەسەر گەشەو پێگەیشتنی سەرجەم کۆمەڵەکە تاکو پێبگەن لە مەسیحدا.
* پیران کاری ئامادەکردنی ئەندامانی کڵێسا بۆ خزمەتی جیاواز
ڕێکدەخەن ( ئەفەسۆس .)١٦ -١١ :٤
* پیران فێرکردنی تایبەت بە باپتیز ڕێکدەخەن  ،هەروەها فێرکردنی
مندااڵن و الوان و گەورەو بەسااڵچوان  ،وە کۆمەڵەی تایبەت بە کاری
جاڕدانی موژدە ڕێکەدەخەن .

پیران کارو چاالکی کەسێتی بۆ باوەڕدارانی کڵێسا ڕێکدەخەن .
پیران پێشکەشکردنی هاوکاری کەسێتی ڕادەگەیەنن و سەرپەرشتی
دەکەن.
* پیران هانی ئەندامانی کڵێسا دەدەن کە بە خۆشەویستی یەکڕیز بن لە
پەیوەندیەکانیان  ،وە چاالك بن لە کاری چاکە و خۆشەویستی (
عیبرانیەکان .)٢٥ -٢٤ :١٠

* پیران کاردەکەن لەسەر ڕاستەڕێکردن و سەرزەنشت و هاندانی
ئەندامانی کڵێسا بە پشودرێژی و پێداگری و وردبینی تەواو
و گیانی فێرکردنەوە (  ٢تیمۆساوس  ٥ -١ :٤؛ تیتۆس .)١٥ :٢
* پیران ڕاوێژ پێشکەش دەکەن بۆ هەموو ئەوانەی کێشەو گرفتیان هەیەو
لە ڕووی دەرونیەوە بریندارن (  ١تەسالۆنیکی .)١٥ -١٢ :٥
* پیران تەمێ کردن پەیڕەو دەکەن لەگەڵ ئەندامانی کڵێسا ئەوانەی
گوناهەی مەترسیدار ئەنجام دەدەن ( مەتا .)١٧ -١٥ :١٨

پیران ئەندامانی کڵێسا بەڕێوەدەبەن لە چاالکیە جیاوازەکانیاندا.
پیران ئەم ئەرکانە بەڕێوەدەبەن و برەوی پێ دەدەن :
* پیران هانی هەموو ئەندامانی کڵێسا دەدەن بۆ هەستان بە خزمەتە
جیاوازەکان  ،بەپێی ئەرکوچاالکیەکان و بەهرە ڕۆحیەکان ئەوەی
خوداوەند داویەتی بەهەر یەکێكیان .
* پیران هاوکاری ئەندامانی کڵێسا دەکەن بۆ ئاشکرابوونی بەهرەی
ڕۆحی و توانستەکانیان  ،وە دەرفەتیان دەدەنێ بۆ بەکارهێنانی
بەهرەکانیان  .ئەمەش تینوگوڕ و شارەزایی و تاقیکردنەوەی بەهرە
ڕۆحیەکانیان و دیاریکردنی بەهرەکان لەخۆ دەگرێت هەروەها کارکردن
لەسەر ئەم بەهرانە بەشێوەی ڕێکخراو بەپێی فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆز
(  ١تیمۆساوس ١٤ :٤؛  ٢تیمۆساوس  ٦ :١؛  ١سالۆنیکی  ٢١ -١٩ :٥؛
 ١کۆرنسۆس  ١٠ :١٢؛  ١یۆحەنا  ١ :٤؛  ١کۆرنسۆس .)٤٠ -٢٦ :١٤

 .٣ئەرکی سێ یەمی پیران ئەوەیە ببنە مامۆستا لە وشەکانی خودا .
 ١سالۆنیکی  ١٢ :٥؛  ١تیمۆساوس  ٢ :٣؛  ١٧ :٥؛ تیتۆس ٩ :١
بخوێنەوە .

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :واتای چی یە کە پیران لە
کڵێسادا ببنە مامۆستا لە وشەکانی خودا ؟
تێبینیەکان .
پیران وەك مامۆستا ( لە یۆنانیدا " :دیدازکالۆی" )  ،ڕاسپێردراون بە
پشتبەستن بە کتێبی پیرۆز بۆ ئەم ئەرك و چاالکیانە  ،جاڕی موژدەو
ئامۆژگاری و فێرکردن و پێشکەشکردنی ڕاوێژ و هاندانی خەڵکی .

بەرپرسیارێتی ئەنجومەنی پیران ئەوەی تایبەت بێت بە کتێبی پیرۆزەوە :
* پیران موژدەجاڕ دەدەن و ئامۆژگاری بێ باوەڕو باوەڕداران دەکەن
بە وشەکانی خودا (  ١تیمۆساوس .)١٧ :٥
* پیران لە وتوێژیاندا لەبارەی عیسای مەسیحەوە لەگەڵ بێ باوەڕان و
باوەڕداراندا پشت بە کتێبی پیرۆز دەبەستن ( کردار .)١١ ، ٤ -١ :١٧
* پیران گەلی كڵێسا فێردەکەن و هەموو ڕاوێژێکی ڕاگەیەنراوی
خودایان لە نێو کتێبی پیرۆزدا ڕادەگەیەنن بۆیان ( کردار .)٢٧ ،٢٠ :٢٠
* پیران ئەندامانی کڵێسا فێردەکەن لەبارەی گرنگی گوێڕایەڵی
ڕاسپاردەکانی عیسای مەسیح (مەتا .)٢٠ :٢٨
* پیران بە پشتبەستن بە دانایی وشەکانی خودا  ،وشەکانی خودا دەخەنە
نێو دڵ و هزری ئەندامانی کڵێساوە  ،وە هانی الوازەکان دەدەن  ،وە
هۆشداری دەدەنە تەمبەڵەکان و وورەی ڕوخاوەکان بەرز دەکەنەوە  ،وە
بە نەرمونیانی ئەوانە فێردەکەن کە بەرهەڵستی فێرکردنی دروست دەکەن
( کۆڵۆسی  ١٦ :٣؛  ١سالۆنیکی  ١٥ -١٢ :٥؛  ٢تیمۆساوس -٢٣ :٢
.)٢٦
* پیران وتوێژو مشتومڕ لەبارەی ئەو دۆزانەوە دەکەن کە پەیوەندیان بە
بیروباوەڕەوە هەیە وە بڕیاری لەبارەوە دەدەن ( کردار  :١٥؛ ٢

تیمۆساوس  ، )١٣ :١وە بیانوبڕین و بە درۆخستنەوەی فیرکردنە هەڵەکان
 ،هەروەها شتی دیکە لەوبارەیەوە .

زۆرگرنگ نیە پیران پەیمانگای الهوتیان تەواو کردبێت یان خۆیان
تەرخان کردبێت بۆ خزمەت .
گرنگ نەبوو پیرانی پەیمانی نوێ شوان یان وتاردەر یان مامۆستای
تەرخانکراو بن  .لەگەڵ ئەوەشدا  ،دەبێت پیران توانای فێرکردنیان هەبێت
(  ١تیمۆساوس  ، )٢ :٣وە دەبێت تێگەیشتوو بن لەبارەی بیروباوەڕ و
فێرکردنە دروستەکانی مەسیحیەت ( تیتۆس ! )٩ :١
هەندێ لە پیران لە ماوەی پەیمانی نوێدا بە شێوەیەکی سەرەکی مامۆستاو
وتاردەر بوون ( ١تیمۆساوس  ، )١٧ :٥بەاڵم کتێبی پیرۆز پێمان ناڵێت کە
ئەوان خۆیان تەرخان کردبوو بۆ خزمەت ! وە لەماوەی پەیمانی نوێدا هیچ
پەیمانگەو کۆلێژێکی الهوتی نەبوون تەنانەت کتێبی پیرۆزیش وەك ئەوەی
ئەمڕۆ لەبەردەستمانە نەبوو  .وە کتێبی پیرۆز فێرمان ناکات کە پیران
دەبێت وانەو ڕاهێنانی فەرمی وەربگرن لە پەیمانگەیەکی الهوتی یان
کۆلێژێکی الهوتی تایبەت بە کتێبی پیرۆز و ئیدی تەنها ئەوان دەسەاڵت و
لێهاتووییان هەیە بۆ وتاروفێرکردن بە وشەکانی خودا  .کتێبی پیرۆز هانی
هەموو باوەڕداران دەدات کە یەکتری فێربکەن و یەکتری هانبدەن (
کۆلۆسی  ١٦ :٣؛ بڕوانە مەتا .)١٩ :٢٨
لەگەڵ ئەوەی هەندێ باوەڕدار پێیان وایە کەسانێكی وەك تیمۆساوس و
تیتۆس شوانی کڵێسا بوونەو پێ دەچێت کە خۆیان تەرخان کردبێت  ،بەاڵم
لە ڕاستیدا ئەوان لەوە زیاتر بوون  .چونکە زۆر گەشتیان دەکرد و
دەگەڕان لەگەڵ پۆڵسی نێردراو  ،وە ئەوان زیاتر لەوە دەچوو هاوەڵ و
بەشداربن لەگەڵ نێردراوەکان نەك شوان ! تەنانەت تیمۆساوس و تیتۆس ە
هیچ کۆلێژێکی الهوتی ڕاهێنان و خوێندنیان تەواو نەکرد  ،بەڵکو بە
شێوەی ڕاهێنانی پراکتیك لەکاتی کارکردنیان لەگەڵ پۆڵسی نێردراو

فێربوون  ،وەك چۆن دوازدە قوتابیەکە ڕاهێنانی پراکتیکیان وەرگرت
کاتێ کاریان دەکرد لەگەڵ عیسای مەسیحدا !

پیرانی گەنج هەروەها دەسەاڵتیان هەیە .
هەڵوێستی ملکەچی بۆ یەکتر گرنگە چ بۆ گەورەو چ بۆ الو لە کڵێسادا ( ١
پەترۆس  ، )٥ :٥چونکە پیرانی الو هەروەها دەسەاڵت و بەرپرسارێتیان
هەیە لە فێرکردن و سەرزەنشتکردنی هەموو ئەندامانی کڵێساو تەنانەت
بەسااڵچوانیش  ،وە ئەگەر پێویست بوو تەنانەت ئەو پیرانەش کە لەوان
بەتەمەن ترن (  ١تیمۆساوس  ٥ -٣ :١؛  ١٣ -١١ :٤؛  ٢٠ :٥؛ ٢
تیمۆساوس  .)٢٦ -٢٢ :٢لەگەڵ ئەمەشدا  ،دەبێت پیران بەڕێزەوە مامەڵە
لەگەڵ یەکتر بکەن ( ١تیمۆساوس  ٢ :٣؛  ٢ -١ :٥؛ تیتۆس .)٧ :١

 .٤ئەرکی چوارەمی پیروان ئەوەیە کە خزمەتکاری خوداو خەڵکی بن لە
کڵێسادا .

مەتا  ٢٨ -٢٥ :٢٠؛  ١پەترۆس  ٣ -٢ :٥بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :واتای چی یە پیران
خزمەتکاری خوداو خەڵکی بن لە کڵێسادا ؟
تێبینیەکان .
پیران وەك خزمەتکار ( لە یۆنانیدا  :دیاکۆنۆی ) ڕاسپێردراون بە ئەرکی
خزمەتکاری خوداو گەلی خودا بە ویست و ئارەزومەندانەی خۆیان و بەو
پەڕی ئازادی و دڵگەرمی و چاالکانەو تینوگوڕەوە  .پیران وەك
خزمەتکار هەڵدەستن بە ئەرکەکانیان بۆ سودو بەرژەوەندی ئەوانی دیکە .

خزمەت تەنها ئەرك نیە  ،بەڵکو هەروەها نازناوێکە بۆ پێناسەکردنی
پیران  ،کورتکراوەی شێوازی ڕابەرایەتیەکە کە خودا دەیەوێ لە پیراندا
بیبینێت  .دەبێت شێوازی ڕابەرایەتیان لە کڵێسادا بە شێوەیەکی ڕیشەیی
تەواو جیاواز بێت لە ڕابەرایەتی جیهانی  .دەبێت پیران بەویستی خۆیان و
ئازادانەو سەربەستانەو بە دڵگەرمیەوەو چاالکانە خزمەت بکەن .
خوداوەند عیسای مەسیح و پۆڵسی نێردراو ڕێگری دەکەن لە ڕابەرانی
کڵێسا خۆیان بسەپێنن بەسەر ئەوانەی خودا خستویەتیە نێو دەستیان .لەبری
ئەمە  ،دەبێت نمونە بن بۆ باوەڕداران لە کڵێسادا .لە بری ئەوەی ڕابەران
فەرمان بدەن بە گەلی کڵێسا دەبێت پیران بۆخۆیان نمونە و پێشڕەو بن بە
ژیانی باوەڕیان لەبەردەمیاندا  .وە لە بری ئەوەی پیران داوا لە کۆمەڵەی
باوەڕداران  ،کڵێسا بکەن خزمەتیان بکەن  ،دەبێت ئەوان خزمەتی گەلی
کڵێسا بکەن ( مەرقۆس  ٤٥ :١٠؛ لۆقا .)٢٧ -٢٥ :٢٢

ج .دەستنیشانکردن یان دامەزراندنی پیران

پێشەکی  :دەبێت هەموو کڵێسایەك شوێن بنەماکانی کتێبی پیرۆز بکەوێت
بۆ هەڵبژاردنی چاودێر  -پیران و دامەزراندنیان .

 .١بنەمای هەڵبژاردنی پیران .
١تیمۆساوس  ١٥ -١٤ :٣؛  ٧ -١ :٣بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەو بنەمایە کامەیە دەبێت پشتی
پێ ببەسترێ بۆ هەڵبژاردنی پیران ؟
تێبینیەکان .

دەبێت هەڵبژاردنی پیران و کاندیدکردنیان بۆ خزمەت لەسەر بنەمای
فێرکردنی کتێبی پیرۆز بێت .

أ .کتێبی پیرۆز .
دەبێت دەستنیشانکردنی پیران لەسەر بنەمای لێهاتوویی و شارەزایی
گرنگی کتێبی پیرۆز بێت بۆ هەستان بە ئەرکەکان بەپێی کتێبی پیرۆز (
 ١تیمۆساوس  ٧ -١ :٣؛ تیتۆس  ٩ -٥ :١؛  ١پەترۆس .)٤ -١ :٥

ب .دەرکەوتنی تواناکان .
ئەو پیاوانەی کە توانای ڕابەرایەتیان تێدا دەردەکەوێت لە ڕێگەی شێوازی
ژیانیان و خزمەتەکەیان (لۆقا  )١٠ :١٦وە لە ڕێگەی پیرۆزکردنی
خزمەتەکەیان لەالیەن خوداوە (  ٢کۆرنسۆس  ١٨ :١٠؛ فیلیپی )٢٢ :٢
ئەوانە باشترین کاندیدن بۆ ئەوەی ببنە پیر  .کەس مافی ئەوەی نیە خۆی
دامەزرێنێ وەك پیری کڵێسایەك  .چونکە دەشێ برایەك دڵخوازانە بیەوێ
خزمەت بکات وەك پیر  ،بەاڵم دەبێت لێهاتوو بێت بۆ ئەو خزمەتە و کڵێسا
حەز بکات لە هەڵبژاردنی و دامەزراندنی (  ١تیمۆساوس .)١ :٣

 .٢هەڵبژاردنی پیران لە کڵێساکانی جولەکە لەماوەی نوسینەوەی
پەیمانی نوێدا .
کردار  ٤٢ :٢؛ کردار  ٤ -١ :٦؛  ١پەترۆس  ١ :٥؛  ٣یۆحەنا ١
بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :کڵێسا مەسیحیەکانی بەنەژاد
جولەکە لەماوەی پەیمانی نوێدا لەسەدەی یەکەمی زایینی چۆن پیرانیان
هەڵدەبژارد ؟

تێبینیەکان .
لەماوەی پەیمانی نوێ دوای ڕۆژی پەنجاهەمین  ،کاتێ یەکەم کۆمەڵەی
باوەڕداران لە کۆمەڵی خوداو گەلە نوێیەکەی لە ئۆرشالیم دروست بوون ،
پێدەچێ ئەو پیرانەی کڵێسای باوەڕداران لەو سەردەمەدا لەالیەن
دەستەیەک لە پیاوانەوە هەڵبژێردرابن کە لەسەردەمی پەیمانی کۆن خاوەن
پێگە و سەرۆكی بنەماڵە و کاریزما بووبن  .وە پێدەچێ کە باوەڕداران
هەڵیانبژاردوون وەك خزمەتکار (بڕوانە کردار  .)٧ -١ :٦وە لۆقا ڕوونی
دەکاتەوە لە (کردار  )٤ :٦هەروەها پەترۆس ڕوونی دەکاتەوە لە ( ١
پەترۆس  )١ :٥وە یۆحەنا لە (٣یۆحەنا  )١کە نێردراوانی مەسیح وەك
پیری کڵێساکان کاریان کردوە  ،نەك بااڵ تر لە پلەی پیرایەتی  .وە دوو
ئەرکی سەرەکیان لە ئەستۆ بووە ئەوانیش نوێژ و خزمەتی وشەکانی خودا
( کردار .)٤ :٦

 .٣هەڵبژاردنی پیران لەالیەن کڵێسا ناجولەکەکانەوە لە ماوەی
نوسینەوەی پەیمانی نوێ .

کردار  ٢٣ :١٤؛ تیتۆس  ٥ :١بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پیرانی لەالیەن کڵێسا بەنەژاد
ناجولەکەکان لەماوەی پەیمانی کۆندا چۆن هەڵدەبژێران ؟
تێبینیەکان .
بنەمای نێردراوان و هاوەاڵنیان (ئەوانەی هاوشێوەی نێردراوەکانن و
چێنەری كڵیسان لەم سەردەمەدا) کڵێسای نوێ  .پیرانیان بۆ ڕابەرایەتی لە
هەموو کڵێساکان دامەزراندەوە وەك ئەوەی کتێبی پیرۆز و نامەی
نێردراوان بە ڕوونی باسیان کردوە تەنها یەك پیر لە یەك کڵێسادا نەبوە
(واتە یەك کاهین یان یەك شوان) ،بەڵکو هەمیشە کۆمەڵێ پیر بوونە ،
ئەوانەی کاروباری کڵێسایان بەڕێوە بردوە .ئەم کۆمەڵە پیرەش ناوبراون

بە (پیران) واتە ئەنجومەنی پیران (  ١تیمۆساوس  ،)١٤ :٤وە پیرەکانیش
چاودێری ژیان و خزمەتی یەکتریان کردوە ( کردار .)٢٨ :٢٠
ئیدی بەم شێوەیە  ،بۆ ئەو کڵێسایانەی نوێ بوونەو تازە دروستیان دەکرد ،
نێردراوان ئەوانەی کڵێساکانیان دادەمەزراند شوانەکانی یەکەمیان
دەستنیشان کردو دامەزراند (کردار  ٢٣ :١٤؛ تیتۆس .)٥ :١
لەو کڵێسایانەی کە دروستکرابوون پیران لەگەڵ ئەندامانی کڵێسای نێوخۆ
پیری نوێیان دادەمەزراند  .چونکە ئەندامانی کڵێسا هاوکار بوون لە
پێشنیاریان سەبارەت بە دەستنیشانکردنی نێردراو ( کردار ،)٢٦ -١٥ :١
لە ڕاستیدا سەبارەت بە دەستنیشانکردنی خزمەتکار (کردار )٧ -١ :٦
پێدەچێ بەهەمان شێوە هەروەها بەشدار بووبن لە هەڵبژاردنی پیران .
بەاڵم ئەو پیرانەی کە لەوێ بوون ئەندامانیان بەشداری پێدەکرد بۆ
دەرکەوتنی لێهاتوویی گرنگ و چاالك بوونیان ئەوەی کتێبی پیرۆز
ئاماژەی بۆ دەکات (کردار .)٤ -٢ :٦
لەماوەی پەیمانی نوێدا  ،نێردراوان و هاوەاڵنیان و ئەندامانی کڵێسای
نێوخۆ بڕیاریان دەداو ئەوانەیان دەبینی کە ڕۆحی پیرۆز چەوری
کردبوون بۆ کاری پیرایەتی و ئەرکەکانیان ( کردار  ،)٢٨ :٢٠ئەوانەی
کە ڕۆحی پیرۆز دڵنیایی دەدا لەسەر ژیان وخزمەتیان (  ٢کۆرنسۆس
 ١٨ :١٠؛ لۆقا .)١٢ -١٠ :١٦
پیران بە دەنگدان دەستنیشان نەدەکران  ،بەڵکو بەپێی داخوازیەکانی کتێبی
پیرۆز و بە ڕەزامەندی سەرجەم ئەندامانی کڵێسا .وە دەستەواژەی "
قەشەکانیان هەڵدەبژارد" لە کردار  ٢٣ :١٤واتە کاندیدکردنی پیران بە
دەست بەرزکردنەوە ،کەئەوەش لە ئەنجومەنی یاسادانانی ئەسینا ئەنجام
دەدرا .بەاڵم دەبێت وشەی "هەڵبژاردن" بە واتا وشەبەندیەکەی تێ نەگەین
لێرەدا  .چونکە بکەری ڕاستەقینە لێرەدا پۆڵس و بەرنابایە  ،وە لە کردار
 ٤١ :١٠هەمان دەستەواژە بە واتای "دەستنیشان کردن" ( هەڵبژاردن" لە
وەرگێڕانی ڤاندایك – بستانی)  .وە دەستەواژەی " دامەزراندن" لە تیتۆس
 ٥ :١ئاماژەیە بۆ دەستنیشانکردنی پیران و پلەی دەسەاڵتداری .بەاڵم

وشەی " هەڵستان بەو کارە" ئاماژە نیە بۆ فەرمانێکی فەرمی کڵێسا،
بەڵکو ئاماژەیە بۆ دامەزراندن ( لە پێگەیەکی دەسەاڵتداریی و دەستپاك
لەگەڵ خەڵکیدا  ،وە بەرپرسیارێتی لە ئەستۆبوو وە دەبوو لێپێچینەوەی
لەگەڵ بکرێت) ئەمەش گوزارشی لە ڕەزامەندی کڵێسا دەکرد لەهەموو
ناوچەکەو شارەکەدا .

 .٤دامەزراندنی پیران .
کردار  ٢٣ :١٤؛  ١تیمۆساوس  ٢٢ :٥بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پیران چۆن دەستنیشان دەکران
لەماوەی نوسینەوەی پەیمانی نوێدا ؟
تێبینیەکان .
دەستیان لەسەر سەری پیران نوێژیان بۆ دەکردن تاکو خوداوەند یارمەتیان
بدات و پارێزگاریان لێ بکات  .دەست لەسەردانان هێمابوو بۆ
گواستنەوەی دەسەاڵت و بەهرە ڕۆحیە پێویستەکان بۆ هەستان بە
بەرپرسیارێتیان (بڕوانە کردار  ٦ :٦؛ ١تیمۆساوس  ١٤ :٤؛ ٢
تیمۆساوس .)٦ :١
کتێبی پیرۆز هۆشداری دەدات لەوەی پەلە بکرێت لە دەستنیشانکردنی
پیران.
پێش دەستلەسەردانان و نوێژکردن بۆ بەرەکەت لەسەر دەستنیشانکراوە
نوێیەکان لەبەردەم کڵێسادا  ،یەکێك لە پیران ئەم پرسیارانەی لێ دەکردن :
* ئایا باوەڕت هەیە بە عیسای مەسیح کە ڕزگارکارو خوداوەندتە ؟
* ئایا باوەڕت هەیە بە کتێبی پیرۆز کە وشەی خودایەو سەرچاوەو
پێوەری ڕەهایە بۆ فێرکردن و ژیانی مەسیحیەت ؟

* ئایا باوەڕت هەیە بەوەی مەسیح بانگی کردووی خزمەتی بکەیت وەکو
پیر؟
* ئایا بەڵێن دەدەیت دەستپاك و سەڕاست بیت لە ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانت
وە بە پشت بەستن بە عیسای مەسیح ؟
* ئایا تۆ ئامادەیت و دەخوازی ملکەچی کتێبی پیرۆز و سیستەمی کڵێساو
یاساکانی بیت  ،هەروەها بۆ تەمێ کردنی کڵێسایی ئەگەر پێویست بوو ؟
ئیدی هەر پیرێكی دەستنیشانکراوی نوێ دەبوو بە بەڵێ وەاڵم بداتەوە .

 .٥ماوەی خزمەتی پیران .

کردار  ٦ -٣ :٦؛  ٥ -٤ :٨؛  ٨ :٢١بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :بۆ ماوەی چەند پیر لە
پۆستەکەیدا دەبێت بمێنێتەوە ؟
تێبینیەکان .

أ .کتێبی پیرۆز .
کتێبی پیرۆز ئاماژە دەکات بەوەی کە هەردوو نێردراو پەترۆس و یۆحەنا
بە درێژایی ژیانیان پیری کڵێسا نەبوونە لە کڵێسای ئۆرشالیم  .بەاڵم کتێبی
پیرۆز ئاماژە ناکات بۆ درێژی ماوەی مانەوەی پیر لە پۆستەکەیدا .
لەبەرئەوە  ،دەکرێ هەموو کڵێسایەکی نێوخۆیی بە دانایی بڕیار بدات
لەماوەی مانەوەی خزمەتی پیران و مانەوەیان لە پۆستەکەیاندا .

ب .لەڕووی کردارەکیەوە (پراکتیزە).
بۆ ڕێگری لەخراپ بەکارهێنانی پلەوپۆست  ،ئامۆژگاری دەکرێت کە
ماوەی خزمەتی پیر دیاریکراو بێت  .ئەم پەیڕەکردنەش کڵێسا دەپارێزێ
لە بەردەوامی ڕابەری نەگونجاو لە پۆسەتەکانیاندا  ،لەالیەکی دیکەوە
هەلی پشوو دەڕەخسێنێ بۆ ئەو پیرانەی لێهاتوون لە خزمەت و کاریاندا،
وە هەلیش دەڕەخسێنێ بۆ باوەڕدارانی دیکە کە توانای ڕابەرایەتیان هەیە
بۆ خزمەتکردن وەك پیری کڵێسا  .زۆربەی کڵێساکان ماوەی نزیکەی
چوار ساڵ دیاری دەکەن بۆ خزمەتی پیران  .وە هەموو ساڵێك جارێك
چارەکی پیران واز لە پلەو پۆستیان دەهێنن و پیری نوێ دەستنیشان
دەکرێت و لە جێگەی ئەوان دادەنرێن  .ئەم پەیڕەویە بەردەوامی و
نوێگەری دەستەبەر دەکات بۆ ئەنجومەنی پیران  .بێگومان دەکرێ بۆ
خولی دووەم هەمان پیر هەڵبژێدرێتەوە کە لە خولی یەکەمدا خزمەتێکی
باشی کردوە .

د .کاروباری دیکەی پەیوەست بە پیران

 .١ڕێزلێنانی تایبەت و هاوکاری ماددی بۆ پیران .
 ١تیمۆساوس  ١٨ -١٧ :٥؛  ١کۆرنسۆس  ١٤ :٩؛ گەاڵتیە  ٦ :٦؛ ١
سالۆنیکی  ١٣ -١٢ :٥بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پەیمانی نوێ چیمان فێردەکات
لەبارەی ڕێزلێنانی تایبەت و هاوکاری ماددی بۆ پیران ؟
تێبینەکان .
دەبێت پیر داوای هیچ هاوکاریەکی ماددی نەکات  ،چونکە دەکرێ بە
خۆبەخشانە خزمەت بکات و چاونەبڕێتە دەستکەوتی ماددی (  ١پەترۆس
 .)٢ :٥بەاڵم  ،دەبێت کڵێسا یارمەتی پیری باش بدات و هاوکاری ماددی

بکات (  ١کۆرنسۆس  .)١٤ :٩ئەو پیرانەی کاروباری کڵێسا بەڕێوەدەبەن
بە شێوەیەکی باش شایەنی ڕێزی دوو بەرابەرن .دەستەواژەی "ڕێزی دوو
بەرابەر" ئاماژەیە بۆ ڕێز و هاوکاری ماددی  .ئەم دەستەواژەیە بیانویەك
نیە بۆ جیاوازی سەردەمانە لە نێوان " ئەو پیرانەی خۆیان تەرخان
کردوە"  ،ئەوانەی وانەو ڕاهێنانی پەیمانگەو کۆلێژەکانیان وەرگرتوە ،
یان ئەوانەی بە "شوان" ناودەبرێن  ،وە پێگەیەکیان بداتێ بەرزتر لەو "
پیرانەی خۆیان تەرخان نەکردوە" ئەوانەی هەمان وانەو ڕاهێنانیان
وەرنەگرتوە  .ئەم دەستەواژەیە بەراوردکاری ناکات لە نێوان پیرێك خۆی
تەرخان کردبێت بۆ خزمەت و پیرێك خۆی تەرخان نەکردبێت بۆ خزمەت
 ،بەڵکو لە نێوان ئەو پیرانەی هەڵدەستن بە ئەرکەکانیان بە شێوەیەکی باش
وە ئەوانەی بەشێوەیەکی باش ئەرکەکانیان ڕاناپەڕێنن ! ئەم بەشە ئەوەمان
فێر دەکات کە ئەو پیرانەی خۆیان تەرخان کردوە و ئەوانەش خۆیان
تەرخان نەکردوە  ،ئەگەر هەڵستان بە ئەرکەکانیان بە باشی ئەوان شایەنی
ڕێزو هاوکاری ماددین .

 .٢دەسەاڵتی پیران .
 ١سالۆنیکی  ١٣ -١٢ :٥؛ عیبرانیەکان  ١٧ ، ٧ :١٣؛  ١پەترۆس -١ :٥
 ٦بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پەیمانی نوێ چیمان فێر دەکات
سەبارەت بە دەسەاڵتی پیران ؟
تێبینیەکان .

أ .دەسەاڵتی پیران سەرچاوەکەی خودایە .
هەموو خزمەت و پلەو پۆستێك کە خودا بەخشیویەتی ڕێژەیەك لە
دەسەاڵتی تێدایە  .وە ئەوەی یاخی دەبێت لەو دەسەاڵتە یاخی دەبێت لە
خودا کە ئەو خزمەتەی دروست کردوە  ،وە حوکمدان بەسەر خۆیدا

دەهێنێت ( ڕۆما  .)٢ -١ :١٣دەبێت ئەندامانی کڵێسا گوێڕایەڵی پیران بن
لەوەی ڕایاندەسپێرن بۆ خزمەت بەپێی بواری دەسەاڵتیان (  ١سالۆنیکی
 ١٣ -١٢ :٥؛ عیبرانیەکان .) ١٧ :١٣

ب .دەسەاڵتی سنورداری پیران .
جگە لە دەسەاڵتی خودا  ،هەموو دەسەاڵتێك سنوردارە ( بڕوانە کردار :٤
 ٢٠ -١٩؛  .)٢٩ :٥پیران تەنها لەو بوارانەدا دەسەاڵتیان هەیە کە تایبەتە
بەو ئەرکانەی خودا دیاری کردوە لە کتێبی پیرۆزدا  .ئەو دەسەاڵتەی پیر
هەیەتی بەشێوەیەکی بەرچاو پشت دەبەستێ بە شێوازی ژیانی و باوەڕی
بە وشەکانی خوداو خزمەتەکەی ( عیبرانیەکان  .)٧ :١٧مافی ئەندامانی
کڵێسایە گوێڕایەڵی ئەو پیرانە نەبن کە دەسەاڵتەکەیان بە خراپی
بەکاردەهێنن وەکو (  ٢یۆحەنا !)١١ -١٠ :١
دەسەاڵتی پێدانی ڕزگاری ( یۆحەنا  ، )١٧ :٣وە ڕوودانی گۆڕانکاری (
 ٢کۆرنسۆس  ،)١٨ :٣وە بەکارهێنانی خەڵکی ( کردار  ، )١٥ :٩وە
پێدانی بەرەکەت بە خەڵکی ( یۆحەنا  )٥ :١٥کە تایبەتن تەنها بە مەسیح و
بەس ! هەروەها دەسەاڵتی ڕێنوێنی لە ڕێگەی وشەکانی خوداوە ( زەبور
 ١٠٥ :١١٩؛ ئەفەسۆس  ، )١٧ :٦وە لە ڕێگەی ڕۆحی پیرۆزەوە
(یۆحەنا  ، )١٣ :١٦وە پێدانی بەهرە ڕۆحیەکان (  ١کۆرنسۆس )١١ :١٢
 ،وە دیاریکردنی ئەرك و ئەوانەی هەڵدەستن پێی لەنێو کڵێسای نێوخۆیی
و لەسەر ئاستی کڵێسای جیهان ( مەرقۆس  ٣٤ :١٣؛  ١کۆرنسۆس -٥ :٣
 ، )٦وە بانگکردنی خزمەتکارانی دەستنیشانکراو بۆ خزمەت ( گەاڵتیە
 )٩ -٨ :٢ئەم کارانە عیسای مەسیحی خوداوەند تەواوی دەکات نەك
پیران .دەشێ ئەنجومەنی پیران داوا بکەن لە باوەڕدارێك نوێژ بکات و
بیر بکاتەوە بە هەڵستان بە ئەرکێك لە کڵێسادا  ،بەاڵم ناتوانێ زۆری لێ
بکات لە پەیوەست بوونی  ،وە ناتوانێ خۆی بسەپێنێ بەسەریدا بە بێ
ویستی خۆی .

 .٣بەرپرسیارێتی پیران و لێپێچینەوەیان لەبەردەم ئەوانی دیکە .

کردار  ٢٧ :١٤؛  ٢٨ :٢٠؛  ١تیمۆساوس  ٢٢ -١٩ :٥؛ عیبرانیەکان
 ١٧ :١٣بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پەیمانی نوێ چێمان فێردەکات
لەبارەی بەرپرسیارێتیەکانی پیران و لێپێچینەوەیان ؟
تێبینیەکان .

بەرپرسیارێتی یەکەمی پیران ڕێکردنە لەگەڵ خودا  .بەاڵم بەرپرسیارێتی
دوەمیان ئەو شێوازەیە کە مامەڵەی پێ دەکەن لەگەڵ خێزانیان و کڵێساو
کۆمەڵگە  .وە بەرپرسایرێتی سێ یەمیان پەیوەستە بەو ئەرکانەی خودا
داویەتی پێیان وەکو شوانایەتی و ڕاسپاردنیان و مامۆستایەتی و
خزمەتکاریی .وە یەکەمجار لێپێچینەوەی پیران لەبەردەم عیسای مەسیح
(عیبرانیەکان  ،)١٧ :١٣وە دوەم لەبەردەم پیرانی دیکە لە لیژنەی پیران (
کردار  ، )٢٨ :٢٠وە لە کۆتاییدا لەبەردەم هەموو کڵێسا سەبارەت بەو
ئەرکانەی پێی ڕاسپێردراون لە کڵێسادا( کردار  .)٢٧ :١٤وە ئەو پیرانەی
هەڵە دەکەن دەبێت تەمێ بکرێن (  ١تیمۆساوس .)٢٠ -١٩ :٥

 .٤گرنگی و سەرەکیەکانی پیران .
پەندەکان  ٥ -٤ :٢٣؛ ژیرمەندی ١ :٣؛  ٦ -٥ :٨؛ یۆحەنا  ٥ :١٥؛ ١
تیمۆساوس  ٥ -٤ :٣؛ تیتۆس  ٦ :١بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەو دۆخە کامەیە کە بە
شێوەیەکی دروست سەرەکیەکانی پیران تیایدا ڕێکوپێك نیە ؟
تێبینیەکان .

کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات بۆ هەموو شتێك کات هەیە  .وە بۆ پیران
بەرپرسیارێتی هەیە لەدەرەوەی کڵێساکانیاندا  .وە بەرپرسیارێتی کەسێتیان
هەیە بەوەی بەشداری عیسای مەسیح بکەن و لێوەی فێر بن  .وە
بەرپرسیارێتیان هەیە لە وەدەستهێنانی بژێوی ڕۆژانەیان  ،بەاڵم
بەجۆرێكی ڕێکوپێك نەك بۆ کۆکردنەوەی پارەو زیاتر لە پێویستی خۆیان.
هەروەها بەرپرسیارێتی کەسێتیان هەیە لە بەڕێوەبردنی کاروباری
خێزانیان بەشێوەیەکی دروست  .وە نابێت ئەرکەکانی پیر تاقەت پڕوکێن
بێ و کارەکانی کەڵەکە بکەن لەسەریەك و ببنە بار بەسەریەوەو دواتر
ناچار بێت بە کەمتەرخەمی لەبەرابەر بەرپرسیارێتیەکانی دیکەیدا کە
خودا داویەتی پێی ! لەسەروو ئەمانەشەوە  ،دەبێت پیران چاودێری ژیانی
پیرانی دیکە بکەن ( کردار  ، )٢٨ :٢٠ئەگەر یەکێك لە پیران
هەڵسوکەوتێکی ناشیاوی کرد  ،دەبێت یارمەتی بدەن یان دەبێت واز بهێنێ
 ،ئەگەر ڕەتی کردەوە  ،دەبێت واز لە پلەوپۆستەکەی بهێنێ .

پوختە  :پیران دەستنیشان دەکرێن تاکو ڕابەرایەتی بکەن  ،بەو واتایەی
سەرپەرشتی هەموو کاروبارەکانی کڵێساو چاالکیەکانی بکەن .
ئەنجومەنی پیران پێکدێن لەو پیرانەی خۆیان تەرخان نەکردوە بۆ خزمەت
 ،وە پیرێك یان زیاتر نیوە بە نیوە خۆیان تەرخان دەکەن یان بەتەواوی بۆ
خزمەت  .کتێبی پیرۆز ئەرك و لێهاتوویی پیران دیاری دەکات  .وە هەر
پیرێك بەشداری پێ دەکات لە بەرپرسیارێتی چاوێری کردنی باوەڕداران ،
وە بەڕێوەبردن و ئاراستەکردنی کارەکانیان و چاالکیەکانیان  ،وە
فێرکردنی وشەکانی خودا  .داناییە ئەگەر ماوەی خزمەتی پیر بۆ چەند
ساڵێك دیاری بکرێت  ،وە دەکرێ بۆ خولی داهاتوو هەڵبژێردرێتەوە .

هـ  .دەستنیشانکردنی خزمەتکاران
کتێبی پیرۆز هەندێ چوارچێوەو سنورمان فێردەکات سەبارەت بە
خزمەتکاران .

 .١دەستنیشانکردنی خزمەتکاران سنورداربوو .

أ .فێرکردنی کتێبی پیرۆز .
کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە دەکرێت کڵێسای نێوخۆیی پیران دەستنیشان
بکەن  ،بەاڵم فێرمان ناکات کە دەبێت خزمەتکاران دەستنیشان بکەن.

ب .مێژووی کتێبی لەو بارەیەوە .
ئاشکرایە جگە لە کڵێسای ئۆرشالیم ( کردار  ، )٧ -١ :٦تەنها دوو کڵێسای
دیکە باس کراون لە کتێبی پیرۆزدا کە خزمەتکاریان هەبوە  ،ئەوانیش
کڵێسای فیلیپی (فیلیپی  )١ :١وە کڵێسای ئەفەسۆس (  ١تیمۆساوس -٨ :٣
 .)١٣ئیدی بەم شێوەیە  ،بەپێی پەیمانی نوێ  ،گرنگ نیە یان سەپێنراو نیە
کە هەموو کڵێسایەك خزمەتکاری هەبێت  .خزمەتکارانی کڵێسای
ئۆرشالیم دەستنیشان کران بۆ هەستان بە ئەرکێکی تایبەت  ،ئەگەر چی بۆ
کاتێکی دیاریکراو بوو  ،بۆ نمونە  ،فیلیپۆس وەك خزمەتکار بۆ ماوەیەکی
دیاریکراو خزمەتی کرد ( کردار  ٥ :٦؛ .)٥ -٤ :٨

 .٢خزمەتکاران  ،ڕابەرایەتیان لە خزمەتەکەیاندا دیاریکراو بوو .

أ .نابێت خزمەتکاران شوێنی پیران بگرنەوە .
ئەرکوچاالکی خزمەتکار جیاوازە لە ئەرکوچاالکی پیر  .چونکە خزمەتی
خزمەتکاران ڕابەرایەتی کردنی هەموو گەلی کڵێسا نیە ! ناکرێت
ئەنجومەنی خزمەتکاران جێی ئەنجومەنی پیران بگرێتەوە ( یان
"پیرەکان" لە یۆنانیدا "پرۆسبیتەریۆن" ١تیمۆساوس  )١٤ :٤لە
ڕابەرایەتی کردنی گەلی کڵیسا  .باشتر وایە ئەنجومەنێك نەبێت بەناوی

ئەنجومەنی خزمەتکارانەوە  ،کەواتە دەبێت خزمەتکاران لەژێر چاودێری
و ڕابەرایەتی پیراندا بن  .کاری خزمەتکاران ئەوەیە خزمەت بکەن نەك
کاروباری کڵێسا بەڕێوەبەرن و ئاراستە بکەن .

ب .دەکرێت پیران ڕێکبکەون لەسەر ڕابەرایەتی خزمەتێکی دیاریکراو
لەالیەن خزمەتکارانەوە .
دەکرێ پیران ڕێكبکەون لەسەر ئەوەی خزمەتکاران ئەرکێكی دیاریکراو
ئەنجام بدەن  ،لەگەڵ ئەوەشدا هەر لەژێر سەرپەرشتی بەرپرسانی گەلی
خودا و خزمەتەکان و چاالکیەکانی دیکەی کڵێسادا دەمێننەوە  .ئیدی بەم
شێوەیە  ،دەکرێ خزمەتکار ڕابەرایەتی کۆمەڵێك لە کۆمەڵەی باوەڕداران
بکات لە خزمەتێکی دیاریکراو کە ئەنجومەنی پیران دیاری دەکات  .بۆ
نمونە  ،دەکرێ خزمەتکار مندااڵن فێر بکات یان الوان یان ڕابەرانی
خزمەت لە کڵێسادا  ،هەروەك دەتوانن یارمەتی و هەماهەنگی بکەن لە
هەوڵ و کۆششی جاڕی موژدە لە نێو کۆمەڵگەدا  ،هەروەها کاری دیکە .

 .٣ئەرکوچاالکی خزمەتکاران سنوردار بوو .
ئەركوچاالکی و کارەکانی خزمەتکاران جیاوازە لە کارەکانی ئەندامە
ئاساییەکانی کڵێسا  .وشەی "شەماس" لە یۆنانیدا واتە " خزمەتکار" وە بە
پێی کردار  ، ٧ -١ :٦خزمەتکاران دەستنیشان دەکران بۆ خزمەتێكی
دیاریکراو لە کڵێسادا  .لەگەڵ ئەمەشدا  ،بەپێی  ١پەترۆس ، ١١ -١٠ :٤
دەبێت هەموو ئەندامێکی کڵێسا خزمەتێکی کاریگەری هەبێت لە کڵێسادا و
تواناو بەهرەکانیان بەکاربهێنن تیایدا .ئیدی بەم شێوەیە  ،نابێت خزمەتکار
لە خزمەتەکەیدا و کارەکەیدا جێی ئەندامانی دیکەی کڵێسا بگرێتەوە .

أ .ئەرکوچاالکی دیاریکراوی خزمەتکاران ئەوەبوو کە چارەسەری ئەو
کێشەو گرفتانە بکەن کە لە ئەنجامی جاڕدانی موژدەو گەشەی کڵێساوە
دروست دەبوون.
کردار  ٧ -١ :٦بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
لە کڵێسای ئۆرشالیم کە یەکەمین کڵێسای باوەڕداران بوو  ،بۆ هۆکارێکی
دیاریکراو خزمەتکاران دەستنیشان کران  .کاتێ ئەندامانی کڵێسا زۆر
بوون و گەیشتە زیاتر لە پێنج هەزار ئەندام  ،کێشەیەکی دیاریکراو سەری
هەڵدا  ،ئەویش هەندێ لە خەڵکی پشتگوێ خران لە ڕووی دابەشکردنی
خۆراکی ڕۆژانە  .ئیدی نێردراوان لەگەڵ گەلی کڵێسا کاریان کرد لەسەر
ئەوەی هەندێ پیاو هەڵبژێرن لەنێوانیاندا تاکو گرنگی بدەن بەو خزمەتە
دیاریکراوە  .خزمەتکارانیان دەستنیشان کرد چونکە پیرانی کڵێسا
لەسەروو ئەرکە بنەڕیتیەکانیانەوە تواناو کاتی ئەوەیان نەبوو گرنگی بە
خاوەن پێداویستیەکانی کڵێسا بدەن  ،لەبەرئەوە  ،دەبێت کاری خزمەتکاران
دیاریکراو یاخود سنوردار بێت  ،وە خاوەن شارەزایی تایبەت و لێهاتوو
بن لەو خزمەتەدا یان ئەو خزمەتانەی کە تاکو ئێستا پشتگوێ خراون لە
الیەن کۆمەڵەی باوەڕدارانەوە .

ب .ئەرکی سەرەتایی خزمەتکاران ئەوە بوو گرنگی بدەن بە خاوەن
پێداویستیەکانی کڵێسا .
کردار  ٢ -١ :٦؛  ١کۆرنسۆس  ٣ -٢ :١٦؛ یاقوب  ٢٧ :١؛ ١٧ -١٥ :٢
؛  ١یۆحەنا  ١٨ -١٦ :٣بخوێنەوە .
تێبینیەکان .

یەکێك لە ئەرکە تایبەتیەکانی خزمەتکاران ئەوەبوو ئەو بەخشینانەی کە
باوەڕداران دەیانبەخشی کۆیان دەکردەوەو بە شێوەیەکی دروست دابەشیان
دەکرد بەسەر خاوەن پێداویستیەکانی نێو کڵیسادا  .وە بە پێی  ٢کۆرنسۆس
 ٩ -٨دەبوو خزمەتکاران کاروباری بەخشینەکان بەڕێوەبەرن ئەوەی
ئامانج لێی یارمەتیدانی کڵێسای دیکە بوو بۆ دابین کردنی پێویستیە
ماددیەکانیان .

پوختە  :ئەگەر خزمەتکاران دەستنیشان کران  ،دەبێت تەنها بۆ هەڵستان
بێت بە ئەرکێکی تایبەت لە کڵێسادا  .نابێت جێی خزمەتەکەیان جێی
خزمەتی ئەندامانی دیکە بگرێتەوە  ،بەڵکو دەستنیشان دەکرێن بۆ هەڵستان
بە ئەرکی خۆیان بە پێی لێهاتووی و شارەزایی تایبەتیان ئەوەی زۆر جار
ئەندامانی دیکەی کڵێسا پشتگوێیان خستوە  .کتێبی پیرۆز ئەرکوچاالکی و
لێهاتووییان دیاریدەکات بۆ بەردەوام بوون لە خزمەتەکەیان تاکو کۆتایی
هاتنی ئەرکەکەیان ئەوەی لەپێناویدا دەستنیشان کراون .

٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی
خودا بێت

بە نۆرە نوێژ بکەن  ،نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ
فێربوون  .یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك
بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .

٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) فێرکردنی پەیوەست" باپتیزکردن لە
مەسیحیەتدا" .
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە فیلیپی ٤ -٣وە
کۆلۆسی  . ٢-١باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت
بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :ڕۆژانە بەو پێنچ ئایەتەدا بچۆرەوە کە لەبەرت
کردوون تایبەت بە " ئامادەکارییەکان بۆ هاوسەرگیری باوەڕدارانی
مەسیحی " .
 -٥وانەی کتێبی پیرۆز  .وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە
ماڵەوە  :یۆحەنا  .٧ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز بەکار
بهێنەو و سودیان لێ ببینە .تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٦نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
 -٧تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و
ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە.

