
 

 

 1  3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 

 مةسيحدا كلَيَساى لة شيَوةكانى و ئةرك: بةشداريكردن                             2 ثاشكؤى

 مةسيحدا؟ كلَيَساى لة طةورة جؤرى فرة ِروودانى هؤى دةبَيتة كة شيَوةكانى و بةشداريكردن ئةركةكانى ضية جياوازى

 كارةكةى و جؤرى فرة-1

 كاربكات؟ مةسيحى كؤمةلَطاى ضؤن ثَيويستة/بكة طفتوطؤ ئاشكرابكةو

 .بكةن قبولَ  جؤرى فرة كة مةسيحى كؤمةلَطاى ئةندامانى لةسةر ثيَويستة(أ

 .بخويَنةوة 28-18,  7 -4: 12 كَورنسَوس 1 ؛ 8 -4: 12 رَوما

 لةخؤ جياواز ئةندامى زؤر جةستةية ئةم بةالَم( مةسيحى كلَيَساى) نية زياتر مةسيح جةستةى لةيةك جطة هةرضةندة: تيَبينى

 .مةسيحدا جةستةى لة ناوةندةكان و خزمةت و( ثلةكان) تايبةتييةكان ئةركة و ِرووحيةكانةوة بةهرة ِرووى لة دةطرىَ 

 دراوة ثيَيان كة نائاسايةكان و ئاساييةكان ِروحية بةهرة لةِرووى يةكترى لة جياوازن مةسيحى كؤمةلَطاى ئةندامانى: بةهرةكان-1

 (14: 12 ؛ 5: 3 كَورنسَوس 1 بةراوورد)

 خستوويةتية خودا كة( خزمةتةكان) فةرمييةكان و ئاسايى ئةركة ِرووى لة جياوازن مةسيحى كؤمةلَطاى ئةندامانى: ئةركةكان-2

 لة دةهيَنىَ  بةكارى ثيرؤز طيانى كة ِريَطايةى لةو هةروةها 34: 13مةرقؤس ؛ 28 - 4: 12كَورنسَوس 1 بةراوورد) ئةستؤيان

 7 -5: 12 كَورنسَوس 1 بةراوورد) مةسيح جةستةى لة لةواندا كارةكةى دةرخستنى
 دووةمى و منداالَن مامؤستاى وةك كردووة داوا يةكةمى خودا بةالَم هةية، فيَركردنيان بةهرةى دووباوةِردار دةشىَ : نموونة بؤ

 فيَركردندا لة خؤى بةهرةى باوةِردارةكان لة يةكيَك لةوانةية.بكات طةورةكان خزمةتى مامؤستا وةك ئةوةى بؤ داواكردووة

 تر باوةِرداريَكى لةكاتيَكدا ؛ سةرنجراكيَش بةشيَوازيَكى كتَيبى ضيرؤكى طيَِرانةوةى و جوان ويَنةى ئامادةكردنى بة دةربكةوىَ 

 بةم.......... و ثيرؤز كتيَبى ةكانىوان لة باوةِرداران ِرابةريكردنى و ِرابةريى ِريَطاى لة دةردةكةوىَ  فيَركردندا لة بةهرةكةى

 .شيَوةية

 

 1 بةراوورد) دراوة ثيَيان مةسيحدا جةستةى لة ناوةندانةى لةو جياوازن لةيةكترى مةسيحى كؤمةلَطاى ئةندامانى: ناوةندةكان-2
 داواى و بانطكردووة يةكةمى خودا بةالَم هةبَى، بةزةييان بةهرةى باوةِردارن لة دوان لةوانةية نموونة بؤ( 18: 12كَورنسَوس

 يارمةتيدانى بؤ داواكردووة دووةمى لةكاتيَكدا ناوضةييدا، كلَيَسايةكى لة بدات هةذارةكان ئةندام يارمةتى ئةوةى بؤ ليَكردووة

 هتر.......بيَطانة ناوضةيى كؤمةلَطاى لة كةمئةندامان و نابينايان و هةذاران

 1 بةراوورد)ِرةنطيية فرة و جياوازى بةلَكو نية، يةكضوون لة( كلَيَسا) ناوضةيى كؤمةلَطاى جياوازى سيفةتى شيَوةية بةم
 هةمووان ئةطةر.ناتةواو ى(كلَيَسا) كؤمةلَطاى هؤى دةبَيتة و دةكات درويت كةلةبةر زؤر لةيةكضوون( 20 -14: 12 كَورنسَوس

 دروست و يةكيةتى و بالَوى و ثةرت هؤى دةبيَتة لةيةكضوون هةروةها هةلَبستَى؟ بةخشش و بةزةيى كارةكانى بة كىَ .بن مامؤستا

 لةسةريان ثيَويستة كة بةوةى هةستان بؤ( كلَيَسا) كؤمةلَطايةدا لةو نادؤزنةوة خؤيان شويَنى كلَيَسا ئةندامانى لة زؤر ضونكة نابَيت،

 ثيَويستى كلَيَسا ضونكة ِراستةقينة يةكيةتى هؤ دةبيَتة جؤرى فرة بةالَم( خزمةتةكانيان و ِروحيةكانيان بةهرة ثيادةكرنى) هةلَسن ثيَى

 بةو كلَيَسا ناكرىَ  شيَوةية بةم.هةية تر باوةِردارانى بة ثيَويستى باوةِردارَيك هةموو لةبةرئةوةى.هةية ئةنداميَك هةموو خزمةتى بة

 لةخؤ جياواز ئةندامانى هةموو مةطةر بكات كةضى لةسةر بكرىَ  ثيَويست و بدرىَ  قالب لة يان.هةيبىَ  ثيَويستة كة بيَ  شيَوةية

 كلَيَساية سةرى ئةويش كة وةربطرن ناوةنديَك لة فرمانةكانيان باوةِردارانة ئةم هةموو مةطةر يان.بيَت تيَدا ِرةنطى فرة و بطرىَ 

 ( مةسيح ئيساى خوداوةند)

 

 .ببةستن بةيةكترى ثشت كة كلَيَسا ئةندامانى لة ثَيوةيستة(ب

 .بخويَنةوة 27 -21 :12كَورنسَوس 1

 طوَييةو بة ثيَويستى ضاو. هةبىَ  زانين بةكةم خؤ يان لووتبةرزانة هةستى و تيَِروانين نابىَ ( كلَيَسا) مةسيحيدا كؤمةلَطاى لة/ تيَبينى

 خؤى بةئةركةكانى بةتةواوى و شَيوة بةباشترين كلَيَسا كة ئةوةى بؤ طرنطة ئةنداميَك هةموو تر مانايةكى بة.ثَيية بة ثيَويستى دةست

 ئةمةش تر ئةندامانى بة طرنطيدانى دةرخستنى لة بَيت ثيَشخةر دةست كة ثيَويستة كلَيَسادا لة ئةنداميَك هةموو لةسةر بؤية.هةلَبستىَ 

 تةنها كة لةسةريان ثيَويستة و بكةن تةواو بةيةكترى بةرامبةر خؤبان بةرثرسياريَتى كة ئةندامانى لةسةر ثيَويستة كة ئةوةية ماناى

 .جيهاندا لةهةموو مةسيح جةستةى ئةندامانى لةطةلَ  بةلَكو نةكةن ناوضةيى كلَيَساى ئةندامانى بةرامبةر ئةمة

 

 : شيَوة و كارةفةرمان-2

 : مةسيحيدا لةكؤمةلَطاى ميَذوويةكان شيَوة(أ

 .بخويَنةوة8: 2تيمَوساوس 1 ؛ 22 -17: 11كَورنسَوس 1 48 -47: 10؛ 7 -1: 6؛ 35 -34: 4؛ 47 -42: 2كردار

 مةسيحيدا؟ كؤمةلَطاى سنورى لة دةرةكييةكان شيَوة لةسةر ضين كتيَبيانة نموونة ئةو/ بكة طفتوطؤ و بكة ئاشكرا

 هاوضةرخى شيَوةى بة بكات ناوةوةى فرمانةكانى و ئةرك لة طوزارش كة مةسيحى كؤمةلَطاى لةسةر ثيَويستة/ تيَبينى

 (.سةردةميانة)طونجاو

 لة) ِرؤذَيك هةموو بةسةرةوة كؤبوونةوة ِريَطاى لة كردووة خؤى يةكيَتى لة طوزارشى ئَورشةليم لة يةكةم مةسيحى كؤمةلَطاى-1

, 42: 2كردار( )مالَةكان لة كؤبوونةوة جياتى لة) ثةرستطا طؤِرةثانةكانى لة كؤبوونةوة ِريَطاى لة و( هةفتةيةك هةموو جياتى

46.) 
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 لة كة خؤيان ئاساييةكانى ذةمة لةطةلَ  تيَهةلَكيَشانى ِريَطاى لة كردووة( خوداوةند خوداردنى نان) لةتكردنى لة طوزارشيان-2

, 42: 2كردار( )كلَيَسادا لة خزمةتكردن كاتى لة خوداوةند ئيَوارةى بةخوداردنى طيَِران ئاهةنط جياتى لة) دةيانخودارد مالَةكانيان

 (22 -17: 11كَورنسَوس 1 ؛ ،46

 بة ثيَويستيان ئةوانةى لةطةلَ  شتةكاندا لةهةموو بةشداريكردن و هاوبةشيكرندى ِريَطاى لة كردووة بةخشينى لة طوزارشيان-3

 (35 -34: 4؛ 45-44: 2كردار0( دياريكراوةكاندا كاتة لة يارمةتى و بةخشين كؤكردنةوةى جياتى لة) يارمةتيية

 بؤ خزمةتكار هةلَبذارادنى ِريَطاى لة كردووة ثِرةكانكتو بةربةرستة و طرفت ضارةسةركردنى ثيَويستى لة طوزارشيان-4

 (7 -1: 6كردار( )بهيَلَن جىَ  ئاسايى باوةِردارانى بؤ كارانة ئةو ئةوةى جياتى لة) بةربةستانة و طرفت بة طرنطيدان
 -47: 10كردار) مالَةكاندا لة مةسيحى بة دةيانكردن و دةكردةوة ثاك نوَييان باوةِردارانى مةسيح شوَينكةووتوانى كاتدا لةهةنديَك-5

 لة دةكةوتن كؤن ثةيمانى نةريتى دواى زرؤجاريش( 12: 13كَورنسَوس 2) ثيرؤز ماضى بة دةكرد يةكترى لة سالَويان و( 48

 (.2: 134زةبوور بةراوورد ؛8: 2تيمَوساوس 1) سةرةوة بؤ دةستيان بةرزكردنةوةى ِريَطاى لة نويَذكردندا

 فيَركردبىَ  تريان خةلَكانى مةسيحى ِرابةرانى كة ناكات لةوة باس بةشيَكيدا هيض لة ثيرؤز كتَيبى كة بكة تيَبينى ئةوةش سةرةِراى

 .كلَيَساكانياندا لة بكةنةوة قالَبانة و شيَوة ئةم السايى كة سثاردبن ِرايان يان

 

 : فةرمان و ئةرك بؤ طؤِران ميَذوويانة قالَبة شيَوةو ئةو( ب

 .بخويَنةوة 16 -12: 6طةالَتية ؛ 29 -25: 23؛ 9 -1: 15مةتا

 .فرمان و ئةرك بؤ كؤنةكان قالَبة و شيَوة طؤِرينى مةترسى لة دةكاتةوة ئاطادار مةسيحى كؤمةلَطاى ثيرؤز كتيَبى/ تيَبينى

 و ئةرك بؤ بطؤِرن-دةوةستنةوة خودا ِرووبةِرووى-كؤمةلَطانيان كؤنةكانى شيَوة كة مةسيحى باوةِردارانى بة نادرىَ  ِريَطا-1

 بةراوورد) كَليَساكانيان بؤ بطوازنةوة هةية كؤمةلَطةكانياندا لة جادوو و فالَ  كارى كة نادرىَ  ِريَطا: نموونة بؤ-كلَيَسادا لة فةرمان

 (13 -9: 18 ووتةكان

 

 ووتتةى دذى شيَوانة ئةم كة كاتيَكدا لة بن مةسيحى كؤمةلَطاى كؤنةكانى شيَوة ثابةندى كة مةسيحى باوةِردارانى بة نادرىَ  ِريَطا-2

 شتنى) وةك ِروكاريةكانى شيَوة هةموو فةريسيةكان نموونة بؤ.داوة دةست لة خؤيان ماناكانى شيَوانة ئةم كة كاتةدا لةو يان خودان

 خوداوةند و بةزؤر فةرمانى و ئةرك بؤ طؤِرى( خةتةنةكردن و خوداردن كةلوثةلى و قاث شتنى و نانخوداردن ثيَش دةستةكان

 ثيرؤز كتَيبى ثيوةرى بة ثيَويستة لةبةرئةوة.خوداناكؤكن ووشةى لةطةلَ  كرد كؤنانةى شيَوازة ئةم ئةم سةرزةنشتى و مةسيح ئيساى

 سةرزنشت ِرووكاريانةى شيَوة ئةو مةسيح ئيساى خوداوةند هةروةها( 9 -1: 15مةتا.)بكرىَ  كؤن شيَوةيةكى هةر بؤ هةلَسةنطاندن

 هةركاريَك دةبىَ  هةرضةندة لةبةرئةوة( 29 -25: 23مةتا) هةلَدةستن ثيَى دةرخستن خؤ و هةلَكيَشان خؤ بؤ خةلَكى كة كردن

نيا كة كلَيَسا لةسةر ثيَويستة بةالَم بكرىَ  لىَ  طوزارشى دياريكراو بةشيَوةى  ً  و هةية ناوىِرؤكى و مةبةست شيَوةية كةئةم بيَت دَل

 بؤ تةنها ِروكارى دياردةى سةثاندنى بؤ هةولَدان لةسةر داوة ئاطادارى نيَردراو ؤلسىق.دةكرىَ  ليَ  طوزارشى دروست بةشيَوةى

 دياردة لةسةر جةخت كة دةستةوتاقمانةى ئةو بةدةستى ضةوسانةوةى لة الدان خؤ بؤ يان بداتىَ  دةرةكى بةرطيَكى ئةوة

 (16 -12: 6غةالَتية.)دةدةنةوة ِروكارى و دةرةكةييةكانى

 

 : نةتةوة كةلتورى كرانة طونجاو بةِريَطةى كة كتَيبيانةى ميَذوويية شيَوة ئةو(ج

 بخويَنةوة( 10 -8: 19و 8 -7: 18كردار 4 -1: 17 ؛ 34 -29, 15 -13: 16؛ 27, 24: 10كردار)

 و نةتةوة كلتورى بخريَنة طونجاو ِريَطاى بة دةكرىَ  و بن كتَيبى دةكرىَ  كة ضين قالبانة شيَوة ئةو/  بكة طفتوطؤ بكةو ئاشكرا

 .ثيادةبكريَن

 بخريَنة دةكرىَ  كة كتيَبى قالَى و شَيوة بة بكات فرمانةكانى و ئةرك لة طوزارش كة مةسيحى كؤمةلَطاى لةسةر ثيَويستة/  تيَبينى

 .نةتةوةوة ئةو كلتورى

 .دةكاتةوة كؤيان ثةيوةندى لة هاوبةش تؤِريَكى خةلَكانةى لةو كؤمةلَيَك-1

 oiيؤنانيدا لة) بدات ووتار لةمالَةكةيدا و بَيت ئةوةى بؤ بانطهيَشت ئاراستةكردنى بة هةستا( كرينيليؤس) ِرؤمانى سةدةى ِرابةرى
kos )يةكةم بؤ بوو كرينليؤس لةمالَى نةتةوةكان لة طةورةية كؤبوونةوة ئةم.كرد بانط نزيكةكانى هاوِرىَ  و خزم هةروةها 

 يان كيَن خزمةكانت( 27, 24: 10كردار) نةتةوةكاندا لةناو( مالَ  كلَيَساى يان خانةيى هاوبةشيةكى) مةسيحى كؤمةلَطاى

 بؤ( يةكيَكيان مالَى يان) مالَةكةتدا لة بةيةكةوة كؤبوونةوة بؤ بكةيت بانطيان دةتوانى ئةوانةى دراوسيَكانت يان هاوِريَكانت

 ئينجيل؟ بؤ طويَطرتن

 

 : دةكاتةوة كؤيان هاوبةش كؤمةالَيةتى بنةمايةكى خةلَكانةى لةو كؤمةلَيَك-2

 فليثى شارى دةوروبةرى لة ِرووباريَك ليَوارى لةسةر نويَذكردن بؤ كة ئافرةت كؤمةلَيَك لةناو ووتاردان بة هةستا نيَردراو ثؤلسى

 ((مالَ  ئةندامانى)) كةسوكارى هةروةها ئةوروثا لة بوو مةسيح شويَنكةووتووى ئافرةتى يةكةم(( ليدية))كؤبوونةوة

 قسةى بةنديخانةش ثاسةوانانى لةطةلَ  نيَردراو ثؤلسى( 15 -13: 16 كردار) مةسيح شويَنكةوتووى بة بوون( oi kos يؤناندا) لة

 بةم( 34 -29: 16كردار) مةسيح شوَينكةوتووانى بوونة( panoikeiيؤنانى لة) خيَزانةكةى و بةنديخانة ثاسةوانى ئةم.كرد

  كةسانةى ئةو بؤ ئاماذةية( oi kos ناندايؤ لة(( )ناومالَ  ئةندامانى)) شيَوةية

 و كؤيلة وةك)) دةكةن كار بةيةكةوة يان شويَنن، يةك نيشتةجيَى لةبةرئةوةى دةكاتةوة كؤيان هاوبةش كؤمةالَيةتى بنةمايةكى

 .دةكةن ثةرستى خودا بةيةكةوة و( فةرمانببةر و خاوةنكار خاوةنةكةى،
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 ناوضةكةت؟ لة(( مالَةوة ئةندامانى)) يانت دةهَينن ثيَك(( خيَزان)) كة كيَن يةكانة ضوون خةلَكة ئةو

 – هؤز ئةندامانى – كارطة كريَكارانى – ميَرد و ذن – بضوكةكان ثرؤذة خاوةن – سةربازان – قوتابيان))

 ..((تاد.......كةمةنةتةوايةتى

 ببيتةوة؟ نزيك ليَيان ئينجيل نامةى بة دةتوانى كؤمةالَنة يان خيَزانانة لةم كام

 

 دةبةستىَ  بةيةكيانةوة هاوبةش بةرذةوةندى خةلَكانةى لةو كؤمةلَيَك-3

 بةيةكةوة ئةوةى بؤ ناوضةيى كؤمةلَطاى لة خةلَكى لة كؤمةلَيَك كؤكردنةوةى بة هةستا نيَردراو ثؤلسى خؤى نةريتى وةك

 .هةفتةيةك ضةند ماوةى بؤ بكةن ثيرؤز كتيَبى طفتوطؤى

 كة كيَن خةلَكانة كؤمةلَة ئةو( 4 -1: 17كردار) مةسيح شوَينكةوتووانى ببنة بهيَنىَ  ثيَ  قةناعةتيان بوو ئةوة نيَردراو ثؤلسى ئامانجى

 كارانةى ئةو لةسةر كردن طفتوطؤ بؤ بكةى باطهيَشتيان دةتوانى ئةوانةى و( تر شويَنيَكى لة يان) كلَيَساكةتدا لة بةتةنطةوةن

 خودا؟ ووشةى بة تايبةتن

 

 : قالَبةكان و شيَوة دةربارةى ِريَنمايى(د

 كة قالَبةكان و شيَوة دياريكردنى بؤ بهَيندريَن بةكار ثيَويستة كة ضين ئامؤذطارييانة و ِريَنمايى ئةو/ )) بكة طفتوطؤ و بدؤزةرةوة

 بذيَرى؟ هةلَيان مةسيحى كؤمةلَطاى لةسةر ثيَويستة

 

 : ِراستى و ِروح-1

 شيَوةكانى لةهةموو طوزارش هاتووة ئةوة كاتى كة ِرايطةياندووة مةسيح ئيساى خوداوةند.بخويَنةوة 24 -19: 4يَوحةنا

 لةبةردةك ئةوةى بؤ نة بثةرستن خودا بةِروح كة باوةِرداران لةسةر ثيَويستة شيَوةية بةم.بكرىَ  ِراستى و ِروح بة و خوداثةرستى

 ِريَطاى لة بثةرستن خودا ناخةوة لة.بثةرستن خودا بودلَ  ئةوةى بؤ بةلَكو( 15 -13: 1ئيشايا بةراوورد)بكةن شانازى تر ئةوانى

. بكات تةرخان بؤ خؤى ذيانى و بكات خوداوةند ِرادةستىَ  خؤى ذيانى ئةوةى بؤ هةروةها.تر ئةوانى بةرامبةر دلَثاكى و ليَبووردن

 1) ِرايطةياندووة ثيرؤزدا كتيَبى لة خودا كة ِراستييةى ئةو ثيَى بة و بثةرستىَ  خودا ئةقلَ  بة كة باوةِردار كةسى لةسةر سةرنجى
 (24 -19: 4 يَوحةنا

 

 : ثيرؤز كتَيبى-2

 .بخويَنةوة 15: 3 تيمَوساوس 1 ؛ 13 -5: 8 عبرانيةكان ؛ 6: 4 كَورنسَوس 1

 تَيبىك لة(( )نوسراوة كة ئةوةى سةروو مةخةنة بيركردنةوةيان.))ضةسثاند هاوِرَيكانيدا و خؤى بةسةر ِريَسايةكى نيَردراو ثؤلسى

 (.ثيرؤز

 

 لة زؤرى بةلَيَنى نوىَ  ثةيمانى.بةندية ثلة ِراطةيةندراويَكى ثيرؤز كتيَبى كة دةريدةخات نوسراوة ثيرؤز كتيَبى لة ئةوةى 

 كؤن ثةيمانى ِراظةكردنى لةسةر بين ووريا هةميشة كة ثيَويستة لةبةرئةوة( 13 -5: 8 عبرانيةكان) تيَداية كؤن ثةيمانى

 يان و وةالندراون و البردراون يان هاتوونةدى كؤن ثةيمانى شيَوةكانى و ئةرك لة زؤر.نويَدا ثةيمانى ِرؤشنايى ذيَر لة

 15: 2 ئةفةسَوس ؛ 14: 2 كَولَوسى ؛ 17: 5 مةتا بةراوورد)كراونةتةوة ثووضةلَ 
 يؤنانيدا لة) بكةن خودا مالَى لة هةلَسوكةوت كة باوةِرداران لةسةر ثيَويستة كة نووسيويةتى ِروونى بة نيَردراو ثؤلسى  oi 

kos )كلَيَساى لة واتا (يؤنانى لة ekkle sia)ثيَشكةش ِريَنمايى نيَردراو ثؤلَسى 15: 3 تيمَوساوس 1 0 زيندوو خوداى 

 .كردووة باوةِرداران بة
 

 مةسيحى كؤمةلَطاى ِرابةرى دياريكردنى و ثياوان و ذن نيَوان ثةيوةندى و تةواو خوداثةرستى و دروست باوةِرى دةربارةى(د

 هةلَسوكةوتى و كؤيلة و بةتةمةنةكان ئافرةتة وةك مةسيحى كؤمةلَطاى ناو تايبةتيةكانى كؤمةلَطا و ِرابةرةكان بةرثرسيارَيتى و

 (.تيمَوساوس يةكةمى نامةى) شيرينى زمان و بةرطةطرتن و خؤشةويستى و باوةرِ  و ضاكة و ثةرستانة خودا

 

 : بونيادنةر و بةكةلَك-3

 دةشىَ  هةندَيكى وة. هةستىَ  ثيَى دةبيَ  ناضارية يةكان مةسيحى كؤمةلَطا ئةركى لة هةنديَك.بخويَنةوة 23: 10 كَورنسَوس 1

 لةهةر بَيت قبولَ  و بكرىَ  مةسيحي كَومةلَطةى نةريتةكانى و كارةكان لة زَور دةشىَ  ئةمةشدا لةطةلَ .نية ناضارى بةالَم بكرىَ 

 .بونيادنان بوَ  نةبَيت طرنط و ثيَويست زَور لةوانةية بةالَم هةلَويَستيَكدا،

 .ئةرك يان بانطةواز -4

 بانطةوازى بةالَم ئةركةكان، هةموو بة هةلَدةستن مةسيحى كَومةلَطةى ئةوةى لةطةلَ : بخويَنةوة 15 -5: 3 كَورنسَوس 1

 لةطةلَ  بطونجىَ  كة دةكريَن جيَبةجيَ  جياواز ِريَطةى و شيَواز بة وة باوةِرداريَك هةر بوَ  دةكات ديارى ئةركةكان خودا

 .بوونيان ثةيوةست و خَوتةرخانكردنيان شيَوةى و باوةِرداران
 


