بةشداريكردن  :كلَ َيسا زؤر ث َيويستة ضونكة جةستةى مةسيحة

ثاشكؤى 3

دةتوانى طةشة بكات و خزمةت بكات بةدةر لة كلَيَساى مةسيحى؟
باوةردارى مةسيحى
ئايا
ِ
َ

-1دوو كةس هةن كة نويَنةرايةتى هةموو مرؤظ دةكةن لةسةر زةوى.
رنسوس 45 ,22 -21 :15بخويَنةوة.
كو
َ
روما 19 -17 :5؛ َ 1
َ

أ)دوو سةرى نويَنةر بؤ سةرجةم مرؤظ لةسةر زةوى:
ئادةم لةسةر ئةو جةستةيةية كة نويَنةرايةتى هةموو خةلَكى طوناهبار دةكات و مةسيحيش سةرى ئةو
جةستةيةى كة نويَنةرى هةموو خةلَكى ِرزطار كراوة (كلَ َيسا) بة ووتةيةكى تر ،ئادةم يةرى ِرةطةزى
باوةردارانة لة هةموو جيهان دا .كؤمةلَطاى
مرؤظة لة هةموو جيهان.مةسيحيش سةرى كؤمةلَطاى
ِ
ئةفةسوس )22 :1يان
دةوترى ((جةستةى مةسيح)) لة كتيَبى ثيرؤز (
باوةرداران لة هةموو جيهاندا ثيَى
ِ
َ
َ
باوةرى ن َيردراو.
((يةك كلَ َيساى مةسيحى كؤمار)) لة ياساى
ِ

نى كة ثيَك ديَت لة هةموو مرؤظى
-1ئادةمى يةكةم (يةكةم مرؤظ) ئةو سةرةية كة مرؤظى كؤن دةنويَ َ
سروشتى لة هةموو شويَن َيكى جيهاندا بة در َيذايى م َيذووى جيهان.
باوةردارانى بة
نوى كة ث َيك ديَت لةهةموو
-2ئادةمى دووةم(ئيساى مةسيح) بووبة سةرى نويَنةرى مرؤظى
ِ
َ
باوةرداران بة ئيساى مةسيح لة ماوةى ثةيمانى
ضاوةروانكراو لة ماوةى ثةيمانى كؤندا و هةموو
ِ
ِ
باوةردارانة لةهةموو شويَنيَكى ئةم جيهانةدا بة دريَذاى
نويَدا.ئيساى مةسيح سةرى نويَنةرى هةموو
ِ
طةرانةوةى مرؤظى بؤ بةشداريكردنى
م َيذوو.ئامانجى سةرةكى لة هاتنى ئيساى مةسيح بؤ سةر زةوى
ِ
لةطة َل خوداى زبندووى تاكو تةنها.

ب)جةستةى بةشدارى دةكات لة ذيانى سةريدا.
-1هةموو خةلَكانى سةر بة ئادةمى يةكةم (هةموو ِرةطةزى مرؤظايةتى) بةشدارن لة كةوتنة ناو هة َلةى
ئادةمى يةكةم.بةم شيَوةية هةموو خةلَكانى ثابةند بة ئادةمى يةكةمةوة لة ِريَطاى لة دايكبوونى مرؤظةوة لة
روما  )17 ,12 :5و
هةلَةى ئادةمى يةكةم 0بةراوورد ايوب  4 :14؛ زةبوور  )5 :51و مردنى ( َ
روما .))18 :5
ل َيثرسينةوةى (( َ
-2هةموو خة َلكانى سةر بة ئادةمى دووةم (ئيساى مةسيح) بةشدارن لة ضاكةى ( ِرزطارى) ئيساى
تورةيى خودا ِرزطاريان بوو وة لةطة َل
مةسيح.بةم شيَوةيةهةموو ئةو خةلَكانةى سةر بة ئادةمى دووةمن لة ِ
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باوةردارانةى سةر بة ئادةمى دووةمن لة
روما )10 -9 :5بةم شيَوةيةش هةموو ئةو
ِ
خودا ئاشت بوونةوة ( َ
روما-14 :5
ِر َيطاى لة دايكبوونى نو َيوة بةشدارن لة ضاكةى ئادةمى دووةم (ئيساى مةسيح) و ذيانى نويَى ( َ
رنسوس )22 :15
كو
َ
 19؛ َ 1

-2تةنها دوو كؤمةلَطة هةن لةسةر زةوى:
يوحةنا  17 -15 :2يان دةسةالَتى تاريكى
باوةران كة ثيَى
بى
ِ
دةووترى (خراثةكار) (َ 1
َ
أ)كؤمةلَطةى َ
كو َلوسى)13 :1
( َ
كومكار (مةتا )18 :16يان ((جةستةى
باوةرداران بة ئيساى مةسيح ث َيى
ب)كؤمةلَطةى
ِ
دةوترى (كلَ َيسا) ى َ
َ
ئةفةسوس )23 :5يان ((ثاشايةتى خودا)) (مةقؤس )26 -25 :10هةر مرؤظيَك يان سةر بة
مةسيح)) (
َ
باوةرداران لة
باوةردارانة (كلَيَسا) و كؤمةلَطاى
باوةران (جيهان)ة يان سةر بة كؤمةلَطةى
ِ
ِ
كؤمةلَطةى بيَ ِ
باوةرداران وةك
يوحةنا )16 -14 :17لةك جيهانةدا كؤمةلَطاى
ِ
جيهان نية.بةالَم تا ئ َيستاش لة جيهاندا هةية ( َ
ى (مةتا :5
تيشك واية لة تاريكيدا و وةك خؤى ئةو جيهانة ثاك دةكاتةوة و دةيثاريَ َ
زى تاميَكى تايبةتى دةدات َ
)16 -14

 -3دلَنيايى ِرزطار بوون لة ضوار ضيَوةى جةستةى مةسيحدا تاقى دةكريَتةوة.
ناكرى.لة ذ َير
نةبىِ ((.رزطارى جطة لةو بةكةس
أ)بوار بؤ ِرزطارى نية تةنها لة جةستةى مةسيحدا
َ
َ
ئاسماندا خودا ناويَكى ترى ثيَشكةش نةكردووة كة بتوانين ثيَى ِرزطار بين)) (كردار (( )12 :4ئةطةر
نوى))
هةبى ئةوة خولق َيندراوى نويَية ،شتة كؤنةكان ِرؤيشتن و هةموو شت َيك بوو بو
كةس َيك لة مةسيحدا
َ
َ
نةبى ذيان
كورى
كورى خوداى
كو
هةبى ذيان بؤ ئةوة و هةركةسيَكيش ِ
رنسوس (( )17 :5هةر كةسيَك ِ
َ
(َ 2
َ
َ
يوحةنا )12 -11 :5
بؤ ئةو نية)) (َ 1
ب)دلَنيا بوونى ِرزطارى لة جةستةى مةسيحدا تاقى دةكريَتةوة.
كاتيَك خوداى باوك هةلَ
دةستى بة ِرزطاركردنى لة دةسةالَتى تاريكى و طواستنةوةى بؤ ثاشايةتى خودا
َ
كو َلوسى  )13 :1بوونى لة ثاشايةتى مةسيح و كاركردنى لة ثاشايةتى خودادا بناغةى دلَنيابوونى
( َ
رنسوس -12 :12
كو
ِرزطارييةتى .كاتيَك
ِ
َ
باوةردار بةيةك ِروح لة جةستةى مةسيحدا ثاك دةكريَتةوة (َ 1
 )13بوونى وةك ئةنداميَك لة جةستةى مةسيحدا و كاركردنى وةك ئةنداميَك لة جةستةى مةسيحدا (كلَيَساى
دةبةخشى .بوونت لة جةستةى
مةسيحى) بناغةيةكى دلَنياية بةشداريكردنة لة ذيانى تازةى كة طيانى ثيرؤز
َ
مةسيحدا ماناى كردةيى و ِروحى هةية.

رنسوس )30 :1ضونكة ئيساى مةسيح ئةوةى
كو
َ
-1ماناى ِروحى ئةوةية كة ضاكة كارو ثيرؤز ب َيت(َ 1
باوةرى ثيَى هةية و طيانى ثيرؤزيش ئةك ضاكةية و ئةم ثيرؤزية
خستؤتة حسابى هةموو كةسيَك كة
ِ
رنسوس)18 -17 :3
كو
نى بةسةر ذيانى تايبةتى
ِ
َ
روما  17 -5 :8؛ َ 2
باوةردارَ (.
دةضةسثيَ َ
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-2ماناى كردةيى ئةوةية كة ببى بة ئةندام لة جةستةى مةسيحدا يان ماناى ئةوةية كة سةر بة كؤمةلَطاى
كورنس َوس:3
باوةردارانى لة جيهاندا (كلَ َيساى مةسيحى).طيانى ثيرؤزى نيشتةج َيى هةموو
ِ
ِ
باوةردار َيك ( َ
ئةفةسو )22 -19 :2
 17 -16؛ )20 -19 :6و لةناوةندى جةستةى مةسيحدا (كلَيَساى مةسيحى) (
َ
نى لة هةردووكياندا.
((ئامادةبوونى ئيساى مةسيح خؤى)) دةنويَ َ
باوةردار بةلَطةو دلَنياى ِرزطارى تاقيدةكاتةوة نة بةتةنها لة ثةيةوةندى كةسى خؤى لةطة َل خوداوةند ئيساى
ِ
مةسيح بةلَكو لةكاركردنيشى لة جةستةى مةسيحدا (كؤمةلَطاى مةسيح) ((هةركةسيَك بانطةى ئةوةى كرد كة
ةوى ئةو
لة ِرووناكيدا دةذى.بةالَم ِرقى برايةكيةتى،ئةوة تا ئ َيستاش لة تاريكيداية.ئةوةى براكانى خؤش د َ
ناكرى ثةيوةندى
يوحةنا )10 -9 :2
كةسةية لة ِروناكيدا دةذى بة ِراستى و هيض شتيَك نايخاتَ 1(.
َ
ناكرى جةستةى
باوةردارانى تر جيابكر َيتةوة لة ثةيوةندى بةخوداوةند ئيساى مةسيح.هةروةها
باوةردار بة
ِ
ِ
َ
مةسيح لة ئيساى مةسيح جيابكريَتةوة كة سةرى جةستةية.هةروةها ئةستةمة كة مرؤظ دلَنيايى ِرزطاربوون
كدى لة كلَيَسا
تاقى بكاتةوة دوور لةكاركردن لة شويَنيَكى جةستةى مةسيح.جةستةى مةسيحيش ثيَ َ
باوةرداران.لةبةرئةوة جةستةى مةسيح
ناوضةييةكان و كؤبوونةوةكانى مالَةكان و ثةيوةندى كةسى نيَوان
ِ
باوةرداران كة دلَنياى ِرزطاربوونيانى تيَدا تاقى
ئةو بةخششةية كة ئيساى مةسيح ثيَشكةشى كردووة بة
ِ
دةكةنةوة لة كةسى ثيرؤزيدا.هةروةها بوون بة هاوبةشى ِراستةقينة لة ضاكة ( ِرزطارى) مةسيح و
ثيرؤزييةكةى.

-4ضوونة ثا َل مةسيح ضوونة ثا َل جةستةى مةسيحة:
نوى)) ضةند جار لة كتيَبى ثيرؤزدا دووبارة بؤتةوة.
دةستةواذةى ((مرؤظى َ

باوةردارى مةسيح يان كلَيَساى مةسيح
نوى)) ئاماذة بؤ مةسيح دةكات،يان
ِ
أ)((مرؤظى َ
رنسوس 47 :15بخويَنةوة.ئادةم ((مرؤظى يةكةمة لة
كو
(-1مرؤظى
َ
نوى)) ئاماذة دةكات بؤ مةسيحَ 1/
َ
زةوى و لة خاك دروستكراوة)) و ئيساى مةسيح ((مرؤظى دووةمة)) {كة هات} لة ئاسمانةوة.مرؤظى
نوى) ئيساى مةسيحة.
دووةم (يان َ
ئةفةسوس 24 -20 :4
روما7 -2 :6
نوى)) ئاماذة بؤ
-2دةستةواذةى ((مرؤظى
ِ
َ
باوةردارى مةسيح دةكاتَ /
َ
نى.ئةو ئةو مرؤظةية كة بة
بى
بخويَنةوة((.مرؤظى كؤن)) سروشتى
ِ
َ
باوةرر دةنويَ َ
نوى نةبوةوةى مرؤظ ى َ
روما )16 :6ئيتر سروشتة طوناهكارييةكةى بؤتة
ويستى خؤى بؤتة ديلى سروشتى طوناهكارى خؤىَ (.
نى.لة
نوى بوةوةى
نوى)) سروشتى
روما )8 -6 :8بةالَم ((مرؤظى
ِ
دةسةالَتدار بةسةريةوة ( َ
َ
َ
باوةردار دةنو َي َ
باوةردار هةيتا بة دامالَينى سروشتة كؤنةكةى بةيةكجارى و بؤ هةتاهةتاية و لةبةركردنى
باوةروة
ِريَطاى
ِ
ِ
نوى ناتوانن بةيةكةوة
ئةفةسوس )24 ,22 :4مرؤظى كؤن و
نوى بةيةكجارى و بؤ هةتا هةتاية(.
سروشتى
َ
َ
َ
لةيةك شو َيندا هةبن.
ئةفةسوس-15 :2
نوى)) ئاماذة دةكات بؤ كلَ َيساى مةسيحى ((جةستةى مةسيح))
-3دةستةواذةى ((مرؤظى
َ
َ
باوةرداران لة كؤمةلَطاى نةتةوةيى – كة هةموويان
 16بخويَنةوة.ئيساى مةسيح هةستا بة هةلَطرتنى
ِ
دةضنةوة سةر ئادةم و لة هةردووكيان مرؤظى نويَى ثيَكهيَنا.بةمةش يةك كلَيَساى مةسيحى دامةزراند.تاكة
كدى.لةم تاكة جةستةى مةسيحدا.هةستا
جةستةى مةسيح لةهةموو
ِ
باوةردارانى هةموو نةتةوةيةكى جيهان ث َي َ
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باوةرداران يةهودى بن يان نةتةوةيى لةطة َل خوداو لةطة َل يةكتريش .ليَرةوة ت َيبينى
بةئاشتكردنةوةى هةموو
ِ
ناطةيةنى دواى ثاكردنةوةى و ثيرؤز كردنى
باوةردار
نوى)) تةنها ماناى
ِ
دةكةين كة دةستةواذةى ((مرؤظى َ
َ
دةطةيةنى كة ثاك بوونةوة و لة
باوةرداران و تاكانة
دةطةيةنى كة هةموو ئةو
بةلَكى ماناى ية كؤمةلَطاش
ِ
َ
َ
نوى ليَرةوة ئةو جةستةيةى مةسيحة كة طيانى
ئةفةسوس )16 -15 :2مرؤظى
ئيساى مةسيح ثيرؤز بوون (
َ
َ
باوةردارةكان تيايدا 1(.كونسوس) لةدةرةوةى سنورى مرؤظ َيكى
ثيرؤز هةستا بة ثاكردنةوةى هةموو تاكة
ِ
كومكارى كلَيَساى مةسيح) تةنها مرؤظى كؤن هةية (جيهان – مرؤظى كؤن
نوى (لة جةستةى مةسيحَ ،
َ
ناتوانى ببيَتة بةشيَكى ِراستةقينة لة مةسيح (سةرى
باوةردار
بةهةموو لق و بةشةكةيةوة) بةم شيَوةية تاكى
ِ
َ
بى لة كؤمةلَطاى مةسيحى (جةستةى مةسيح).
بى ئةوةى بةش َيكى ِراستةقينة َ
جةستة) َ
ثرؤسةى طةشةكردنى
ئةطةر مرؤظ كؤنى داما َلى و نو َيى لةبةركرد(لة
ئةفةسوس )24 ,22 :4ئاماذةية بؤ ِ
َ
ثلة ثلة ،بةلَكو جيابوونةوةى يةكجارية لة كؤمةلَطاى طوناهبار و (جيهان) و بةيةكجارى ضوونة ثا َل
كؤمةلَطاى ثيرؤز (كلَيَساى مةسيح) بة مانايةكى تر طواستنةوةى يةكجارية لة دةسةالَتى تاريكى بؤ ثاشايةتى
ئةفةسوس 16 -1 :4باس لة ذيان دةكات لة جةستةى
مةسيح (كولوسة )13 :1سةرنج بدة كة ئايةتةكانى
َ
كدى لة ثةهود و
مةسيحدا و ئايةتةكانى َ
كو َلوسى 11 -9 :3باس لة كؤمةلَطا (جةستة) دةكات كة ثيَ َ
كو َلوسى  14 :3باس لةيةك جةستةى مةسيح دةكات.
نةتةوةكان.ئايةتى َ
ناكرى لة ئيساى مةسيح و كلَيَساى مةسيحى جيابكريَتةوة.
نوى
بِ -
َ
طؤران بؤ مرؤظى َ
كو َلوسى )9 :2هةروةها
ثربوون لة خوداناسى و بة ئيساى مةسيح و
ِ
دةبى بة ِرووخسارى جةستةيى ( َ
َ
ئةفةسوس )23 -22 :1كاتيَك
دةبى (كلَيَساى مةسيحى –
ثربوون لة ئيساى مةسيح و جةستةى مةسيح
ِ
َ
َ
باوةرداران وةك تاكةكان لة ئيساى مةسيحدا دةبن (سةرى جةستة) لة كلَيَساى مةسيحيشدا (جةستةى مةسيح)
ِ
دةبن.
ئةفةسوس19 :3؛ بةراوورد 1
ثرى خودا (
ئةو كاتة تاكةكانى
ثر دةبن تا دةطةنة هةموو ِ
باوةرداران ِ
ِ
َ
يوحةنا)3-1 :3
رنسوس 18 :3؛ فيليثى  21 -7 :3؛ 2
كو
كو
ثةتروس  4 :1؛ َ 1
َ
َ
رنسوس 30 :1؛ َ 2
َ
َ

ج) ثوختة/
نوى مةسيح و جةستةى مةسيحة.ناتوانين جةستةى مةسيح لة مةسيح جيابكةينةوة ،هةروةك ناتوانين
مرؤظى َ
بير لة بوونى مةسيح (سةر) بكةينةوة لة ئاسمان و كلَيَساش (جةستة) لة زةوى وةك ِريَخراويَكى
مرؤظى.بؤية ثيَويستة لةسةرمان وا بير لة كلَ َيساى مةسيحى نةكةينةوة وةك ئةوةى ِر َيخراو َيكى مرؤظى ب َيت
بةلَكو بوونةوةريَكى زيندووة كة لةيةك جةستة (جةستةى مةسيح) كة بة تووندى بةمةسيحةوة بةندة (سةرى
جةستة) هةروةها ث َيويستة لةسةرمان بيرنةكةينةوة كة دةتوانين ثةيوةندى تايبةتى (كةسى) لةطة َل مةسيح
(سةرى جةستة) دابمةزريَنين لةو كاتةدا ِرةتى دةكةينةوة كة بة جةستةى مةسيحيةوة ببةستريَتةوة بؤ ئةوةى
لة مةسيحدا ببيت ثيَويستة لةسةرت لة جةستةى مةسيحيدا بيت.

طوشةطيرى يان لة ذيان بؤ خود:
-5ضوونة ثا َل جةستةى مةسيح ماناى ِراوةستانة لة ذيانى و َ
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أ)ئةندامانى جةستة لة جةستة جيانابنةوة:
((هةروةك ضؤن لة جةستةيةكدا ئةندامانى زؤرمان هةية ،بةالَم هةموو ئةم ئةندامانة يةك كاريان نية .هةر
روما )5-12 :4
بةم شيَوةية ئيَمةى زؤر يةك جةستةين لة مةسيحدا و هةريةكةمان ئةندامى يةكترين)) ( َ
نى بةيةك طيانى ثيرؤز لةيةك جةستةى مةسيحدا ثاك
كات َيك خةلَكى
ِ
باوةر بة خوداوةند ئيساى مةسيح دةه َي َ
دةبى لة جيهانى دةرةوةى جةستةى
رنسوس  )13-12 :12بةم شيَوةية ئةندامةكان يان
كو
َ
دةبنةوةَ 1( .
َ
دةبى لةذيَر دةسةالَتى تاريكيدا بن يان لة
مةسيحدا بن يا لة جةستةى مةسيحدا.هةروةها بةم شيَوةية يان
َ
طومرابن و لةم جيهانةدا ذيانى خؤيان
دةبى تاكى
كو َلوسى  )1 :13هةر بةم شيَوةية يان
ِ
ثاشايةتى مةسيحيدا ( َ
َ
بةفيرؤ بدةن يان تاكى خيَزانى خودا بن ؛ هةروةها يان مردوو بن بة طوناهو خةتا يان زيندوو ن هةروةها
ِ
دةبى وون بن يان هةبوو ( َلوقا  )24-15 :11لةبةرئةوة جةستةى مةسيح لة كلَ َيسا ناوضةيية زؤرةكان و
يان
َ
باوةرداران بةيةكةوة كؤ دةكاتةوة.
كؤبوونةوة خانةييةكان ثةيوةندى تايبةتى كة
ِ
ب)ئةندامانى جةستة ناتوانن لةدةرةوةى جةستةدا كاربكةن:
ى.هيض
ناتوانى لة بوونى خؤى دةسبةرداربيَت.ئةو
باوةردار َيك
هيض
ِ
ِ
باوةردارةى كة بةكارى دةستى دةهيَن َ
َ
ئةنداميَكى تر جيَى ناطريَتةوة لة جةستةى مةسيحدا (وةك ضاو) لةبةرئةوةى دةست و ضاو لة جةستةى
مرؤظ كاردةكةن.ناتوانن بةهيض كاريَكى تر هةلَسن جطة لة كارةى خراوةتة ئةستؤى هةريةكيَكيان.
باوةردار ثةيوةستة بة جةستةى مةسيحةوة بة شيَوةيةكى ِراستةقينة و زيندوو
هةر بةو شيَوةية لةبةرئةوةى
ِ
ناتوانى بةهيض كار َيكى تر هةلَ
بةبى
بستى جطة لة ئةوةى خراوة ئةستؤى ،لةبةرئةوة دةست و ضاو ناتوانن
َ
َ
َ
بةبى جةستةى مةسيح (كلَيَسا) كاربكات .بؤ
ناتوانى كة
باوةردارى ِراستةقينة
جستةى مرؤظ كاربكةنِ .
َ
َ
ِروونكردنةوةى زياتر بيربكةوة لةوةى كة دةستيَك يان ضاويَك هةولَدةدا كاربكات و بذيت بةدةر لةجةستة و
دوور لةو!
باوةردار نية كة جةستةى مةسيح جيا ببيَتةوة و بة ذيانى مةسيحيانة بذيت.ذيانى مةسيحى ماناى
لةبةرئةوة بؤ
ِ
روما
باوةردار بة تةنها و بؤ خؤى نةذيت بةلَكو مةسيح لة
واية ضيتر
ِ
ِ
باوةرداردا دةذيت(.غةالَتية  2 :20؛ َ
باوةرداردا بذيت
ناتوانى لة تاكى
رنسوس  )13 :5بة مانايةكى تر مةسيحى خوداوةندمان
كو
ِ
َ
 8 :10؛ َ 2
َ
نةبى لةطة َل جةستةى ئةودا ،واتة لةطة َل تاكة كلَ َيساى
باوةردارة لة هاوبةشى ِراستةقينةدا
ئةطةر ئةو
ِ
َ
مةسيحى لة جيهاندا.
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