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 32وانةى 

   

 نويَذ 1

 بؤ ئامادةكردنى قوتابيان بؤ مةسيح. ِراهيَنانة تةرخان بكة مەئطروثةكةت و بةرنامةى  ۆ/ نويَذ بكة ب ِرابةرى طروث 

 

 خولةك(                            دةرضوون 20بةشداريكردن ) 2

تان بخويَنةوة( ئةوة بخويَنةوة كة لةكاتى خةلَوةيةكى نؤرة بةشدارى بكةن )يان لة دةفتةرةكانى خةلَوةى ِروحى هةريةكيَك بة

( لةطةَل لةبةر ضاوطرتنى كورتى 14-1: 11 دةرضوونن سةرنجتان لة بِرطة دياريكراوةكانى كتَيب فيَرى بوون )ياِروحيتان 

 بةشدارييةكان.

ةن.ئةو كارانة طفتوطؤ مةكةن كة طوَى لةو كةسة بطرن كة بةشدارى دةكات و بة باشى هةلَسوكةوتى لةطةَل بكةن و قبولَى بك

 بةشدارى ثيَدةكات.
 

 9 - 8: 2خولةك(            ِرزطارى ديارييةكة لة خوداوة: ئةفةسَوس  20لةبةركردن ) 3

 
 أ( تيَِرامان

 بخويَنةوة: 10 -4: 2ئةفةسَوس  

 ِرزطارى بةخششى خوداية

 9-8:2ئةفةسَوس 

  

ئةم ئايةتى لةبةر كردنة لةسةر كارتَيكى 

 يان ِرةش بةم شيَوةية بنووسة سثى

شايةتى كتَيبى لةسةر ثشتى كارتةكة  ئايةتةكة

 بنوسة

 

ى كة خودا ناياب و بَى ويَنةية لةبةرئةوة( 4: 8 يَوحةنا 1ة )ي؟ خودا خؤشةويستةكةىبةزةيى و نيعمةت خودا، وةخؤشةويستى -1

يى و نيعمةتةكةى.دوو الى خؤشةويستييةكةى بةزةيى ( دةربارةى بةزة8-7: 7 ووتةكان) بِرواننةكةواتة خؤشةويستى نايابة 

بةزةيى خودا  ،بةالَم نيعمةتى وا دةكات ليَمان خؤش ببَى بةواتايةكى تر ،خوداية وا دةكات بةزةيى بة ئيَمةدا بيَتةوة

 خودانيعمةتى  خؤشةويستييةكةى بؤ ئَيمة وةك كةسانى بَى هيوا كة ثيَويستيان بة يةكيَكة بةزةيى ثيَماندا بيَتةوة.هةروةها

 خؤشةويستييةتى بؤ ئيَمة وةك كةسانى تاوانبار كة شايةنى هيض نين و ثيَويستمان بة ليَخؤشبوونى ئةوة.

 

 : ِرزطار بوون بة نيعمةتة نةك بة كردار-2

نى ئةوة ِرزطار بوون بة نيعمةت ماناى ئةوةية ِرزطار بوون لة طوناهةكانمان بةدةست بهَينن هةرضةندة بة هيض شيَوةيةك شاية

ى طوناهةمان و نين.هةروةها ماناى ئةوةية لة هةستكردن بة تاوان ِرزطارمان بيَت و ليَخؤشبوونى تةواو بةدةست بهيَنين لة سزا

بةدةست بهيَنين.هةروةها ماناى ئةوةية لة دةسةالَتى هةلَةى سروشت ِرزطارمان ببَى،واتا بتوانين هةلَسوكةوت  ییتاتاههههذيانى 

نى تازةماندا كة ضركةساتى ِرزطاربوونمان هةتا كؤتايى.بةم شَيوةية ِرزطاربوون بة نيعمةت ثيَضةوانةى بكةين لة ذيا

 ِرزطاربوونمانة بة مافى خؤمان.

بةالَم ِرزطار بوون بةكردار ماناى ئةوةية كة ِرزطار ببين بة تواناو مافى خؤمان،واتا بة ثيَى كارة ضاكةكانمان و هةولَى 

 ئاينييةكانيان ياخود بة كارة ى خؤيان ِرزطاريان ببَى يان بة كردةخود ىخةلَكى بيانتوانيبا كة بةضاكة بةردةواممان.ئةطةر

 ،باشةكانيان

ثيَويستيان بةخودا نةدةبوو بؤ ئةو ِرزطارييةى خودا.ئةطةر ئةمة ِراستية خةلَكى دةيان توانى شانازى بة خؤيانةوة بكةن و لةبةردةم 

مان.خودا كردارِرزطارمان دةبَى نةك بة  خودائيَمة بة نيعمةتى  دةلَىَ اركرد.بةالَم كتَيبى ثيرؤز خودا دةيانطووت خؤمان ِرزط

بَى بةرامبةر خودا بةمردن و هةلَساندنةوةى مةسيح ِرزطارى دامةزراندووة رييةو ئةو بة خةلَكى دةبةخشَى بةدامةزريَنةرى ِرزطا

يساى مةسيح بؤ ئةوى كرد لةسةر خاض.بةم يان بةو كارة هةية كة خوداوةند عرِ باوةو بةبَى بةرامبةر بةو خةلَكانةى دةبةخشَى كة 

داية بؤ ئيَمةى مرؤظ سةرةِراى ئةوةى كة خوشيَوةية ِرزطار بوون بة نيعمةت واتا ِرزطاربوون لةسةرةتاوة تا كؤتايى ديارى 

 شايةنى نين و سةرةِراى ئةوةى كة خؤمان ناتوانين بةدةستى بهيَنين و بيكِرين.

 

 : ِرزطار بوون بة باوةرِ -3

يساى مةسيح لة ثيَناوى ئَيمةدا ثَيى ةتة ِرزطارمان بووة كة خوداوةند عئيَمة وةك مةسيحى باوةِرمان واية كة بةو كةفار

هةستا.هةروةها ِرزطار بوون بة باوةِر و نيعمةتة.بةالَم سةرةِراى ئةوةش ئيَمة وةك مةسيحى لة تيَِروانينمان بؤ باوةِر 

ين.هةنديَك لة مةسيحييةكان دةلَيَن كة باوةِر بةخششى خودا نية بةلَكو بةرثرسيارَيتى مرؤظة و هةنديَكى تر دةلَيَن باوةِر جياواز

 بةخششى خوداية و بةرثرسياريَتى مرؤظيشة.

 كة باوةِر تةنها بةرثرسيارَيتى مرؤظة. دةلَىَ نةى وئةو بؤضوأ( 

( ئاماذة بؤ باوةِر ناكات بةلَكو بؤ )ِرزطار 8: 2 ئةفةسَوسبةخششى خوداية ) بةلَكو وة نيةلة ئيَوة ةئةم كؤمةلَة دةلَيَن ئايةتى))ئةم

بوون بؤ نيعمةت( دواتر دةليَن ِرزطار بوون بةخششى خوداية و باوةِر بةخشش نية بةلَكو بةرثرسياريَتى مرؤظة.بةالَم ئةم 
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نةك بؤ  ِرةسةندا ئاماذة دةكات بؤ ووشةى ثيَش خؤى ))باوةِر((نة ِراست نية و بيانووى نية هةروةها))ئاماذة(( لة زمانى وبؤضو

 شةى دوورتر لة خؤى ))باوةِر((.وو

ئةوةى ثةيوةست بة  دةلَىَ باوةِر يةكةمجار بةخششى خوداية و دواتر بةرثرسيارَيتى مرؤظة.ئةم كؤمةلَة  دةلَىَ ئةو بؤ ضوونةى ب( 

ها باوةِريش بةخششى خوداية و شتيَك نية لة مرؤظةوة سةرضاوة بطرَى باوةِرةوة ))نيعمةتى كارى خوداية نةك مرؤظ(( هةروة

: 1 رَوما 15: 1مةرقؤس بِرواننةبةمانايةكى تر هةرضةندة بةرثرسياريَتى باوةِر و جَيبةجيَكردنى دةكةونة سةر شانى مرؤظ )

 خودابوونى ثشت بة تاوة و بةردةوامجةخت لةسةر ِراستى باوةِر دةكاتةوة لةسةرة 10 -4: 2ئةفةسَوس( بةالَم سةرنجدان لة 16

بةلَطةش .7: 2 ئةفةسَوسسى نيَردراو باس لة دةولَةمةندى نيعمةت دةكات )نيعمةتى خودا(لة ؤلَ ث 6: 1فيليثى بةراوورددةبةستَى )

 ئةفةسَوسلَكى بة نيعمةت ِرزطاربوون بة هؤى باوةِرةوة.بةالَم بؤ ئةوةى خة ئةفةسَوسكة خةلَكى  ەیەاستيڕلةسةر ئةم نيعمةتة ئةو 

 دةلَىَ نيَردراو بةردةوام دةبَى و  یلسۆپانةوة )النى كةم( شايانى شتيَكن،دةست نةكةن بة بيركردنةوة لةوةى كة بةهؤى باوةِري

تةنانةت ئةوةى ثةيوةستة بةو باوةِرة و ثيادةكردنى ئةو باوةِرة شتيَك نية لة خؤيانةوة سةرضاوةى طرتبَى،بةلَكو بةخشش 

اريَتى باوةِر و جيَبةجيَكردنى دةكةويَتة سةرشانى ئيَمة بةالَم ناتوانين ئةوة بكةين دواى ئةوة نةبَى كة خودا ثيَمان خوداية.بةرثرسي

 دةدرَى بة مرؤظ. باوةرِ دةبةخشَى سةرةِراى ئةوةى شايةنى ئةوة بن بةم شيَوةية 

 بخويَنةوة. 1: 1 ثةترَوس2؛  13 -12: 2، 6: 1، 29: 1 فيليثى 27: 18، 14: 16، 48: 13كردار

 -14: 10 رَومادةستبةر نابيَت بؤ مرؤظ دواى بيستنى نامةى ئينجيل نةبَى خودا يةكيَك دةنيَرَى بؤ طةياندنى نامةى ئينجيل/ بِرواننة

 بخويَنةوة. 10 -9: 1 تيمَوساوس 2؛  14 -13: 2ؤنيكى تةسال 2؛  17

 : ثةيوةندى نيَوان باوةِر و كردار-4

 : ِرزطارمان نابىَ مان كردارئيَمة بة أ( 

ئيَمة بة ثيادةكردنى شةريعةت ِرزطارمان نابَى.هيض مرؤظَيك ناتوانَى لةبةردةم خودا بيَتاوان دةرضَى بةهؤى ئاكار و شتة 

بةم شيَوةية ئيَمة بةِريَطاى جَيبةجيَكردنى نةريتة ئاينييةكان ِرزطارمان نابَى  20: 3رَوماباشةكان و جيَبةجَيكردنى ِراسثاردةكان )

( ضونكة ئةمة خودا لة شكؤدارى دادةِرنَى كة بةنيعمةتى خؤى ِرزطارمان بكات بةهؤى 9: 2 ئةفةسَوسيان كارة ضاكةكان )

لةسةر خاض.ئيَمة بةِريَطاى هةركاريَك كة دةيكةين ِرزطارمان نابَى. بةَلكو بِريارى خوداى بَى كؤتايى كة  مةسيحى خوداوةند

ليَكرد كارمان تَيدا ثيرؤزى وا یحڕۆ ئينجيل بؤ ئيَمة و كاتيَكيش طي َى دياريكرد بؤ طةياندنى نامةى ثيَشتر ثالنى داناوة كاتيَك كة يةك

 ( بةمةش هيض بنةمايةك نية بؤ شانازى كردن بة خؤمان.14 -13: 2ؤنيكى تةسال 2بكات )

 (.10: 2 ئةفةسَوسئَيمة ِرزطار كراين بؤ هةستان بةكارى ضاكة )ب( 

ن.خودا ويستوويةتى لة بوونمان لةسةر ئةم ةوةية كة بةكاروكردةوةى ضاك هةلَسيلةم جةستة و ِروحةدا ئ قاندنمانمةبةست لة خولَ 

زةوية مةبةستيَكى طرنطى هةبَى.ثيَويستة هةموو ذيانمان ثِربَى لةكارى ضاكة كة ثيَشتر خودا بؤى ئامادة كردووين كة بيطرينة 

ين لة ئامادةكارى ئيَمة نية بةلَكو خودا خؤى ئامادةى كردوون.بةلََى يستة ثيَى هةلَسة ضاكانةى كة ثيَوبةر.بةم شيَوةية هةموو ئةو كار

ئةوةمان  وةن و بةهؤى ئةوةوة و بؤ ئةون.خودا دامةزريَنةرى كارة ضاكةكانة و هةرخؤشى تواناىخوداهةموو كارة ضاكةكان لة 

كانةية.بةم شيَوةية لة ذيانى ِرابردوو و ئيَستاو داهاتووماندا ين و هةر ئةويش ئامانجى سةرةكى ئةو كارة ضادةداتَى كة ثيَيان هةلَس

 (!36: 11 رَوماثشت بةستن بة خوداية.هةموو شكؤدارى هةر بؤ ئةو )

سةندووى بةردار بةراوورد بكرَى.ِرةطى ِرزطارى نيعمةتى خوداية كة بةهؤيةوة طيانى  دةكرَى ِرزطارى بة درةختيَكى طةشة

يساى ئةوةى لةسةرى بِرؤين. خوداوةند ع بةرى ِرزطاربوون كارة ضاكةكانة كة ديارى كردووة بؤ ثيرؤزى و باوةِرمان دةداتىَ 

( هةلَسوكةوتى مةسيحييانةمان 16، 5: 15 انيَوحةنمةسيح ِرامان دةسثيَرَى وةك باوةِرداران كة بةرى زؤر و بةردةواممان هةبَى )

 (22: 2ةسيحيمان بؤ ئةوةى باوةِرمان كامَل بكةن )ياقوب و كارةكانمان هاوشانى يةكترى دةِرؤن لةطةَل باوةِرى م

 

 لةبةركردن و ثيَداضوونةوةب(          

     

 ئايةتى كتيَبى لةسةر كارتيَكى تازة يان دةفتةرى تيَبينى بضووك بنووسة.-1

 9 -8: 2 ئةفةسَوسِرزطارى بةخششى خوداية.: بةشيَوازيَكى دروست ئايةتى كتيَبى لةبةر بكة-2

ةى كة ئايةتى دوايى بةباشى طروثةكة دابةش بكة بؤ طروثى دووانى و با هةركةسة دلَنيا بيَت لةوةى كة هاوِريَك: ضوونةوةداثيَ -3

 كردبَى.لةبةر

 16-1:4خولةك(                   ئامانجةكانى كلَيَسا: ئةفةسَوس   70وانةى كتيَب   ) 4

 

 بةيةكةوة(. 16 -1: 4 ئةفةسَوسنى كتيَبى ثيرؤز )بؤ خويَندنى شيَوازى ثيَنج هةنطاوةكة بةكاربهيَنة بؤ خويَند
 

 : بخويَنةوة 1هةنطاوى 

 بةيةكةوة بخوَينينةوة. 16-1:4بخويَنةوة:با ئةفةسَوس 

 با بةنؤرة بخويَنينةوة. بةشيَوةيةك كةهةر كةسيَك ئايةتيَك بخوَينيَتةوة تا هةموو بِرطةكة تةواو دةبَى.

 

 : بدؤزةرةوة 2هةنطاوى 

 ربكةوة: ئةو ِراستية ضية كة ثَيت واية لةم بِرطةيةدا بؤ تؤ طرنطة.بي
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 يان:يان ئةو ِراستية ضية كة لةم بِرطة كتَيبيةدا بةر ئةقَل و دلَت كةوتووة.

 تؤماربكة:ِراستيةك بدؤزةرةوة يان دووان كة تيَياندةطةى.بيريان ليَبكةوة و بيرؤكةكانت تؤمار بكة.

ئةندامانى طروث هةنديَك كات لة بيركردنةوة و نوسين بةسةر دةبةن بة نؤرة بةشدارى بة  بةشدارى بكة )دواى ئةوةى كة

 بيرؤكةكانت بكةن(.

 

 بابةنؤرة بةشدارى لةو شتانة بكةين كة هةريةكةمان ئاشكراى كردووة.

َى كة لة هةر طروثيَكى )ئةمةى خوارةوة هةنديَك نموونةى لةسةر بةشداريكردنى هةنديَك كةس لةوةى ئاشكرايان كردووة لةبيرت ب

 بضوكدا، ئةندامانى بةشدارى شتى جياواز دةكةن.مةرج نية شتةكان وةك يةك بن.

 
 

))طةشةكردنى  دةلَىَ ِراطةياندراوة كة  11-4: 1 ئةفةسَوسئةو ِراستيةى بةالى منةوة ثةسةندة لة : 1دؤزينةوة )ئاشكراكردن( 

 كلَيَسا ثشت بة يةكيةتى و فرةجؤرى دةبةستَى((

 

كة هةر  ةوة ثشت بةو جؤرة ذيانة دةبةستىَ طةشةى كلَيَسا ثشت بةيةكطرتوويى كلَيَسا دةبةستَى.ئةم يةكطرتنة الى خؤي أ(

باوةِرداريَكى مةسيحى هةيةتى.كاتيَك هةموو باوةِردارانى مةسيحى بةو ِريَبازةدا دةِرؤن كة خودا بانطى كردوون بؤى يان بة 

 16 -1: 4 فسوسەئةويستى هةلَسوكةوت دةكةن،زؤر بة ئاسانى كلَيَسا طةشة دةكات.جوانى و دلَنةرمى و دووربينى و خؤش

ةكانى باوةِرداران ِروحي طةشةى كلَيَسا ثشت بة فرة ِرةنطى كلَيَسا دةبةستَى.ئةم فرة ِرةنطيية ثشت بة كارى بةهرةب( 

دا ثيَى بةخشيوون. ئةو كات ئاسان دةبَيت كة دةبةستَى.كاتَيك باوةِرداران خزمةتى يةكترى دةكةن بةو بةهرة ِروحيانةى كة خو

ثيَيةتى و ئةويش  ست دةكات كة ئةوانى تر ثيَويستيانيةكطرتوويى و طةشة لةكلَيَسادا فةراهةم ببَى.هةموو باوةِرداريَكيش هة

 11-7: 4 فسوسەئثيَويستى بة ئةوانة 

 

طةشةى كلَيَسا ثشت بة  دةلَىَ كة  12: 4ئةفةسَوسةندراوةية لة ئةو ِراستيةى بةالى منةوة ثةسةندة ئةو ِراستية ِراطةي: 2دؤزينةوةى 

ن دةبةستَى.هةروةها ثشت بة ثيَطةيشتنى ئةم باوةِردارانة و ئةو خزمةتانة دةبةستَى كة كلَيَسا ثيَشكةشى راداباوةرِ ثةيوةندى نيَوان 

 دةكات.ثةيوةندييةكانى كة لةسةر ِراستى و خؤشةويستى دامةزراون 

وا  16-13: 4ات كلَيَسا طةشة بكات.هةروةها ئةو باوةِردارة مةسيحية ثيَطةيشتوانةى قةناعةتى تايبةتيان هةية ( وا دةك4: 15)

بةشدارى دةكات لة طةشةسةندنى  16 -12: 4دةكةن كلَيَسا طةشة بكات.هةروةها خزمةتة فرة ضةشنةكانى كلَيَساش 

ا ذمارةى باوةِردارةكاراكان زؤرتر دةبن.ئةو يةكطرتنةى ثشت بةفرة كلَيَسا.هةرضةندة خزمةتةكانى مةسيحى زؤرتربن لة كلَيَساد

ِرةنطى نابةستَى دةبيَتة ئاستةنط لةبةردةم كلَيَسادا.بةالَم ئةو يةكطرتنةى لةسةر فرة ِرةنطى طةورة دةوةستَى لة خزمةتكردن ثاَل 

 بةكلَيَساوة دةنَى بةرةو طةشةى زياتر.

 

 هةنديَك ثرسيار بخةِروو: 3هةنطاوى 

 بيربكةوة/ئةو ثرسيارة ضية كة ثيَت خؤشة بيخةيتةِروو ئةم طروثة ئةم بِرطة كتيَبية؟

 تيَبطةين و ثرسيار لةو شتانة بكةين كة تيَى نةطةيشتووين. 16-1:4با هةولَبدةين هةموو ئةو ِراستية ِراطةيندراوةى ئةفةسَوس 

 ى ئةوة ثرسيارةكةت لة دةفتةرةكةتدا تؤماربكة.تؤماربكة/ئاطادارى داِرشتنى ثرسيارةكةت بة باشترين داِرشتن.دوا

بةشدارى بكة/دواى ئةوةى ئةندامانى طروث هةنديَك كات لةبيركردنةوة و نووسين بةسةردةبةن يةكةمجار داوا لة هةر يةكيَكيان 

 بكة كة بة ثرسيارةكةى بةشدارى بكات.

 طاى طفتوطؤ بةيةكةوة وةالَميان بدةيتةوة.طفتوطؤبكة/)دواى ئةوة هةنديَك ثرسيار هةلَبذيَرة و هةولَبدة بةِريَ 

 )ئةوانةى ديَن هةنديَك نموونةى ئةو ثرسيارانةن كة لةوانةية بخريَنة ِروو لةطةَل هةنديَك تيَبينى بؤ بةِريَوةبردنى طفتوطؤ(

 

.ئيَمة خوداانياندا بة ثيَى ويستى يحى بطرن لة ذيس( ثيَويستة ئامانجى كلَيَسا هاندانى باوةِرداران بَيت كة ِريَبازى مة4: 1): 1ثرسيار 

دةخويَنينةوة ))داواتان ليَدةكةم كة ئةو ِريَبازة بطرنةبةر كة شايانى ئةو بانطةوازةية كة بؤى بانطكراون((بةالَم  4: 1 ئةفةسَوسلة 

 لة باوةِردارانى دةكات داوا دةكات لة كلَيَسادا؟ خوداجؤرى ئةو ذيانة ضية كة 

 : لة باوةِردارانى داوا دةكات بة حةوت سيفةت دةناسرَيتةوة وداخئةو ذيانةى كة : تيَبينى

 ئاشتى ،يةكطرتووى ،خؤشةويستى ،بةرطةطرتنى يةكترى ،دووربينى ،ِرووخؤش ،دلَفراوانى

 بؤ نموونة/

 ضية؟ نةرمونيانأ( 

ستكردنى.بةالَم ثَيويستة ئاماذة ئةو كةسةية هيَزى ناوةكى هةية وايليَدةكات بةرطةى ئازار بطريَت نةك درو نةرمونيان باوةِردارى

بؤ ئةوة بكةين كة ِروخؤش كةسيَكى الواز نية تا ئةو ِردايةي كة دةتوانَى لة هةموو شنة بايةك بطونجَى بةلَكو خاوةنى توانايةكى 

يوةيةكى خراث بةرزة لةسةر بةرطةطرتنى ووروذاندن و كوالندنةوة.ِريَطا بة هيض ووروذاندنيَك نادات كة ثالَى ثيَوة بنَى كة بةش

هةلَسوكةوت بكات.هةروةها بةو جؤرة نةِروانيَتة هةر شتيَك يان قسةيةك يان كردةوةيةك كة لةخةلَكانى ترةوة دةربضَى كة 

 ئاراستةى ئةو دةكرَى.هةروةها ثَى لةسةر مافةكانى داناطرَى،بةلَكو هةست بةوة دةكات كة هيض دةستكةوتنيَكى مافى نية ضونكة
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 هةيةتى بة نيعمةت ثيَى دراوة. هةموو ئةو مافانةى

ِرزطار بوونة لةهةست  خوداو لةطةَل خةلَكيش.ئاشتى لةطةَل خوداز دةبَى لةطةَل اخوئاشتى )تةبايى(ضية؟ باوةِردار ئاشتيب( 

.هةروةها ئاشتى ِرزطار بوونة لة سِراونةتةوةكردن بة طوناه.باوةِردار قةناعةتى جيَطيرى هةية كة طوناهةكانى ثيَشووى 

تواناى هةية هةموو طرفت و ئاستةنطةكانى ئيَستاى بطؤِرَى بؤ قازانجى  خوداس.باوةِردار قةناعةتى جيَطيرى هةية كة تر

ئةو.هةروةك ئاشتى ماناى ِرزطار بوونة لة هةستكردن بة وةالنان و جَيهيَشتن.باوةِردار قةناعةتى تةواوى كة داهاتوو ناتوانَى جودا 

ةم شيَوةية ئاشتى لةطةَل خودا كةسى بيَزار و دوودَل دلَنيا دةكات و دلَى ضؤَل ثِر دةكات لة بوونة لةطةَل خودا بهيَنَى.ب

ِرةزامةندى.ذيانى تيَكشكاو ضاك دةكاتةوة هةروةها ئاشتى لةطةَل خةلَكانى تر ماناى هةست نةكردنة بة طوناهو خةتاو ترس يان 

 بوونةوةية و طؤِرينيةتى بة ئاشتى و طونجان و ثالَثشتى كردنة يةكترى.ِرةتكردنةوة.هةروةها ماناى نةهَيشتنى ِركابةرى و قين ليَ 

 

ضؤن لة هةروةك ( ثيَويستة ئامانجى كلَيَسا ثاراستنى يةكطرتوويى بيَت لة فرةضةشنيدا.بةالَم ثيَويستة 6-4: 4): 2ثرسيارى

 .وابيَت (دا وةسفكراوة6-4يةكطرتوويى كلَيَسا لة )ئايةتةكانى 

دةبينين تيشكى سةرنج لةسةر يةكطرتووى كلَيَساية.دةبَى ئةوة بزانين كة يةكطرتووى كلَيَسا يةكيةتيةكى  6-1ةكانى تيَبينى/لة ئايةت

كى دةرةكى ميكانيكى نية.بةلَكو يةكيةتيةكى ناوةكى ئةنداميية.ئةوة يةكيةتيةكى سةثَيندراو نية بة ثيَى سيستةمَيكى مرؤيى يان ِريَخستنيَ 

موونة( بةلَكو يةكيةتيةكى دامةزراوى شويَنى مةسيحية لة كلَيَساكةيدا.كلَيَسا يةكةيةكى ِروحية )تاكة كةنيسى )هؤزطةرايى بؤ ن

جةستةى مةسيح( ثيَويستة لةسةرمان وةك باوةِردارانى مةسيح كة هةموو هةولَيَك بدةين بؤ ثاراستنى ئةم يةكيةتية.ئةم يةكيةتية 

لةبةر باوةِردارانى مةسيحى يةكيةتى كلَيَسا لةهةموو شويَنيَكى جيهاندا  حية.ى ِروةكيةكيَتييةكى ر ِيَخراوةيى نية.بةلَكو يةكةي

يان هةية بؤ طوناهةكانيان.يةك طيانى ثيرؤزى هاوبةشيان هةية كة تيايدا ِرزطاركاربةثةرستنيان بؤيةك خودا دةردةخةن.ئةوان يةك 

 يةك خؤشةويستى هاوبةشيان هةية. ى تؤماركراويان هةية لة كتيَبى ثيرؤزدا وباوةرِ نيشتةجَيية،يةك 

 

 ( باوةِرداران ضؤن دةتوانن بة كردار يةكيَتى ِروح بثاريَزن؟3: 4): 3ثرسيار

 رةوة هةندَيك ثيَشنيارى كردارين كة يارمةتى باوةِرداران دةدةن بؤ ثاريَزطارى كردنى يةكيةتى ِروح.خوداتيَبينى/ئةمانةى 

 مةسيحى.نةك ئةندامى تاقميَكى دياريكراو. خؤت كة ئةندامَيكى جةستةى نةبِرواوا أ( 

 وةند بةيةكةوة بكةن.خودانموونةيى ى نيَردراوان بخويَنةوة لةطةَل باوةِردارانى تر.نويَذى باوةرِ ياساى ب( 

.بةيةكةوة بةشدارى بكةن لةوةى ستايش بكةنالنى كةم سالَى جاريَك لةطةَل باوةِردارانى ناوضةكةت كؤ ببةوة.بةيةكةوة ج( 

 بكةن و سووربن لةسةر بةشدارى لةطةَل يةكترى. ئاشكراتان كردووة.بةيةكةوة نويَذكيَك لة بِرطة كتيَبيةكاندا لةية

 كة طرفتى هةية لة ناوضةكةتدا. كةكردةيى ثيَشكةشى كلَيَسايةك ب یتيارمةد( 

 

ئامانجى كلَيَسا ئةوةية كة ثاريَزطارى فرةضةشنى بكات لة ضوارضيَوةى يةكيةتيدا.ثيَويستة ضؤن لةفرة ضةشنى : 4ثرسيارى 

ِروحى  ( دا هاتوون.ثيَويستة ئامانجى كلَيَسا ئةوةبَى كة ِريَطا بةكارى بةهرةى11-7كلَيَسا تيَبطةن بة ثيَى ئةوةى كة لة ئايةتةكانى )

 ؟بِروانينؤن لة بةهرةى ِروحى بدات.وةك باوةِردار ثيَويستة ض

تيشك لةسةر فرةضةشنى كلَيَساية.فرةضةشنى لة جياوازى ئةو بةهرة ِروحيانة دروست دةبَى كةخودا  11-7تيَبينى/لة ئايةتةكانى 

 يساى مةسيح و كلََيساكةى بةخشيوة لةم جيهانةدا.وةند عخودابو

انى بةهرة ِروحييةكان دامانى جةستةى مةسيحيدا و ثيَويستة كة ثايةكن ئةنهةية لةبةهرة ِروحيةكان لةنيَوافرةضةشنيةكى زؤر أ( 

بؤ  نينریپشتگدا هاتووة ثايةى تةواو نين يان  8 -4: 12 رَوماو  30 -28: 12كَورنسَوسو  11 -7: 12كَورنسَوس 1كةلة)

سا دةدات.ضونكة هةر يةتى كلَيَ دى يةكبةهرة ِروحيةكان يارمةتى هيَنانةسةرجةم بةهرة ِروحيةكان.هةر ضؤنيَك بَيت فرةضةشنى 

ى بةكار دةهَينَى بؤ خزمةتى ئةوانى تر و ئةويش ثَيويستى بة ئةوخزمةتانة هةية خودابةهرةى)يان بةهرةكانى(  سهینئةنداميَكى که

نةك بؤ كة ئةوانى تر ثيَشكةشى دةكةن بة بةكارهَينانى بةهرة جؤراوجؤرةكانيان.خودا بةهرةى ِروحى بةخشيوة بة باوةِرداران 

ئةوةى خزمةتى خؤيانى ثيَبكةن بةلَكو خزمةتى باوةِردارانى ترى ثيَبكةن و ئامادةكردنى ثيرؤزةكان بؤ هةستان بة خزمةتى جؤراو 

 جؤر و دامةزراندنى كلَيَساى مةسيحى.

 كة ضوار كارى طرنطى تايبةت بة بةهرة ِروحيةكانمان لةياد بَى. -وةك باوةِردار -ثَيويستة لةسةرمان ب( 

نةك وةك بةهرةيةك كة   8-7: 4ئةفةسَوس 11: 12 كَورنسَوس1وة )خودادةبَى دان بةوة دابنيَين كة بةهرةى ِروحى،بةهرةية لة -1

 خؤمان بةدةستمان هيَنابَى.

بِرةى  نية بةهرة ِروحيةكانمان وةك ئةوةى يةكيَك بيَت لة بةهرة زؤرةكان و بةهرةيةكى دياريكراو بة ثيَى ئةو باوةرِ ثيَويستة وا-2

 (.7: 4 ئةفةسَوسكة مةسيح بةخشيويةتى )

( و 12: 7 رَوماثيَويستة لةسةرمان ئةو بيرؤكةية قبوَل بكةين كة هةنديَك لة بةهرةكان كارن)يان خزمةتى( وةك فيَركردن )-3

 (.11: 4ئةفةسَوسهةنديَكى تر ثؤستن )خزمةتى فةرمى( وةك مامؤستا يان )

انجى كلَيَسا و شكؤدارى خودا يَنانى بةهرة ِروحيةكانمان نةك بؤ شكؤدارى خؤمان بةلَكو بؤ قازثيَويستة دلَطةرم بين بؤ بةكاره-4

 (.11 -10: 4ستروَ ثة 1)

 

 ؟10 -8: 4ئةفةسَوسضية لة  مةسيحى خوداوةند( ماناى )سةركةوتن( و )دابةزينى( 10 -8: 4): 5ثرسيارى



 

 5  32 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

دا هاتووة جيَبةجيَكراون ئةوةى نووسةرى  18: 68زةبوورئةوةى لة  ئةم دوو ووشةية بةوةرطرتن وةرنةطيراون.بةلَكو بةثيَىأ( 

يساى مةسيحدا دةبينرَى.مةسيحيةكان نوسةرى ثيرؤزيان نية بةلَكو كتيَبى ثيرؤزيان دةيلََى بةديهيَنانى لة ع خودادةربارةى  زةبوور

ى ئةوةى كة ثةيمانى كؤن باشترين ليَكدانةوةى لة هةية كة لة كتيَبى بنةِرةتيةوة ئاماذةى ثيَدراوة كة ئةويش طيانى ثيرؤزة.بة ثيَ 

ووتراوة لة ثةيمانى كؤندا  خودانيَردراوة كة ئةو جيَبةجَي بكات كة دةربارةى  یلسۆنوىَدا هةية كةواتة مافى پِراطةياندنى ثةيمانى 

ةسةر زةوى.دةستكةوتى لةطةلة هيَرشى كردة سةر دوذمنةكانى ل خودايساى مةسيح لة ثةيمانى نوىَدا.لة ثةيمانى كؤندا لةسةر ع

رد.لة ثةيمانى نوىَشدا خوداوةند بةزيوةكان كؤ كردةوة وبة سةركةوتوويى بؤ ئاسمان بةرز بؤوة و ديلة بةندةى زؤرى لةطةَل خؤى ب

 يساى مةسيح بة هيَرش كردنة سةر زةوى بةمردن و هةستانةوة.بةخششى ثيَشكةش بة خةلَكى كرد و بةسةركةوتووى ع

دةبينين كة باوةِردارانى مةسيحى ئةو 14: 2كؤرنسوس 2ن سةركةوتوو لةطةَل خؤى ديل و بةندةى زؤرى برد.لة بةرةو ئاسما

يساى مةسيح وةك دةستكةوتى كارى مةت و ليَخؤشبوونى خؤى.خوداوةند عديالنةن كة مةسيح كردنى بة ديل بؤ خؤشةويستى و نيع

ساى مةسيح وةريطرت بؤ ئةوةى ببةخشَى.ئةوة وةكو ديل وةريطرت بؤ يى ثيَشوازى ليَكردن.بةم شيَوةية عانةى خؤِرزطاركار

ن لةسةر زةوى.لةم بوارةدا نيَردراوان ثاشايةتى هةلَسخؤيدا بيانكات بة ِرؤلَةى خؤى بةكارى  ثاشايةتىو لة بيانطرَيتة خَوىئةوةى 

اتووة و )بةهرةكان( كة خوداوةند ناويان ه 11: 4 ئةفةسَوسو ضاوديَران و مامؤستايان كة لة و ثيَغةمبةران و مزطيَنيدةران 

ةم بةهرانةش ثلةو دةكردن و شياندنى باوةِرداران بؤ كارى خزمةتكردن لة جةستةدا ئايساى مةسيح بةكلَيَساى بةخشيوون بؤ ئامع

 ن( و نةك وةزيفة.ثايةى)خزمةتكاري

ز بوونةوةيةتى بؤ ))سةرو هةموو ئاسمانةكان(( رةوةى زةوى(( بةرامبةر بةراخوبؤ ))بةشةكانى  مةسيحى خوداوةنددابةزينى ب( 

كو ئاماذة روو بةلَ اخويساى مةسيح ناكات بؤ ِرووحةكانى او ئاماذة بؤ دابةزينى خوداوةند عنيَرد یلسۆپو ثيَويستة بزانين كة 

م خؤى لةم بوو،بةالَ خودايسا هاوتاى ة مرؤظ ثيَى نةطةيشتووة هةرضةند عيسا بؤ ئةو سنوورةى كدةكات بؤ ملكةضبوونى ع

شكؤمةنيية بةتاك كرد و سروشتى مرؤظى وةرطرت بووبة خزمةتكارى مرؤظ و لةسةر خاض لةطةَل تاوانكاران مرد بؤ ئةوةى 

: 27 اتمةتبةجيَى هيَشت ) خودا( لةكؤتايدا كاتيَك لة سروشتى مرؤظدا بوو 8 -5: 2فيليثىباجى طوناهةكانى هةموو مرؤظ بدات)

ردةوة بؤ شوَينى خؤى لةطةردووندا بؤ ئةوةى ِرؤذيَك هةموو ئةذنؤيةك بؤى بضةميَتةوة و هةموو بةرزى ك خودا لةبةرئةوة( 46

يسا ئةوةى ( هيض مرؤظيَك جطة لة ع11 -9: 2ئةفةسَوسوةندةكانة )خودازمانيَك دان بةوةدا بنَى كة ثاشاى ثاشاكانة و خوداى 

يساى ( هيض كةسيَك وةك ع46: 27اتمةتدؤزةخ بطرَى) بةرطةى ئازارى ةموو طوناهةكانى مرؤظ هةلَبطرَى ونةكرد كة ه

تةواو كردبَى لة ميَذووى ئةم  ىخودانيشت و ِرايبطةيةنَى كة ثالنى ِرزطارى دانة خودامةسيح بةرز نةبؤوة و لةالى ِراستى 

 (.14 -1: 5جيهانةدا)بينين 

(.هةموو كلَيَسا ثِر دةكات 9: 4ئةفةسَوسبكات ) يساى مةسيح تةواو دةبَى كاتيَك هةموو طةردوون ثرِ سةركةوتنى خوداوةند عج( 

( هةروةك ضؤن دةبَيتة خاوةن تا هةموو دوذمنةكانى دةخاتة 3 -1: 3 انيَوحةن1؛  4: 1ترؤس ثة 2 بةراوورد؛  23: 1 ئةفةسَوس)

خؤى هةموو  يةتىثاشا( هةروةها 10: 1ئةفةسَوسهةموو شتيَكى ئاسان و زةوى دةخاتة ذيَر ثَى ) 25: 15كَورنسَوس1ذيَر ثَى )

  (44: 2طةردوون لة كؤتايدا ثِر دةكات)دانيالَ 

 

( ثيَويستة ئامانجى كلَيَسا دامةزراندنى ثةيوةندى نيَوان باوةِرداران بيَت كلََيسا ضؤن دةتوانَى ثةيوةندى نيَوان 13: 4): 6ثرسيار

 باوةِردارانى دابمةزريَنَى.

 امةزراندنى ثةيوةنديية مةسيحييةكان.تيَبينى/هةموو باوةِرداريَك بةشدارى دةكات لة د

ئَيمة يةكترى دروست دةكةين بة ِريَطاى هةستانى هةريةك لة ئيَمة بةرثرسياريَتى بةرامبةر بةيةكترى.بؤ نموونة ثيَويستة أ( 

بة يةكتريمان خؤش بوَى و ئةركى يةكترى هةلَبطرين و يةكترى هانبدةين و يةكترى فيَربكةين و ئامؤذطارى يةكترى بكةين 

 دانايى.

ِرؤلَةى خودا(( ثيَويستة يةكيةتى  ناسينى))بؤ ئةوةى هةموومان بطةينة يةكيةتى باوةِر و يةكيةتى دةلَىَ  13ئايةتى ب( 

 دابمةزرَى ئةمةش ماناى ئةوةية كة يةكيةتى كلَيَسا ثيَويستة لةسةر  باوةرِ ثةيوةندييةكانمان لةسةر 

ثةيوةنديةكانماندا لةسةر باوةِرى مةسيحى ثَيكدةهيَنَى.هةروةها ثيَويستة كة يةكَيتيمان لة ِريَنماييةكانى كتيَبى ثيرؤز دابمةزرَى كة 

هةموو باوةِرداريَك بة يساى مةسيح دابمةزرَى.ئةوةش ئةوة دةطةيةنَى كة يةكيَتى لةكلَيَسادا ثيَويستة لةسةر ناسينى ناسينى ع

ثيَويستى بةوةية كة  ِرزطاركاريساى مةسيح وةك ينى خوداوةند عخؤى دابمةزرَى.ناس ىِرزطاركاريساى مةسيح وةك خوداوةند ع

وةندى ئيَمة ثاريَزطارى لة هاوبةشى و طةرمى لةطةَل ئةودا بكةين.بةم شيَوةية ثَيويستة كة ثةيوةندى نيَوان باوةِرداران لةسةر ثةي

وةِرداريَك بةِريَنمايةكانى كتيَبى ثيرؤز و يساى مةسيح دابمةزرَى و لةسةر ناسين و زانينى هةر باكةسى هةر باوةِرداريَك بة ع

 دةيلََى. ى كتيَبى ثيرؤزضةسثاندنى هةموو ئةوة

 

( ثيَويستة ئامانجى كلَيَسا بةقوتابيكردنى باوةِردارانى نوَى بيَت بؤ ئةوةى ببن بةباوةِردارى ثيَطةيشتوو لة 15 -13: 4): 7ثرسيارى 

 مةسيحدا.

 كات بةقوتابى؟ضؤن كلَيَسا دةتوانَى باوةِردارانى ب

تيَبينى/ثيَويستة لةسةر باوةِردارانى ثيَطةيشتوو كة هاوكارى يةكترى بكةن بؤ بةقوتابيكرنى باوةِردارانى نوَى.ئيَمة لة هةردووك 

بؤ بِرى، ثِركردنى مةسيح،ئةمةش بؤ  ،دةخويَنينةوة))بؤ ئةوةى هةموومان بطةينة.......مرؤظى تةواو ثيَطةيشتوو 14-13ئايةتى 

دواتر نةبينة ئةو منداالَنةى كة هةر بايةكى فيَركردن هةلَمان بطرَى و فِريَمان بدات،ئةوةى كة لةسةر هةلَخةلَةتاندنى خةلَكى ئةوةى 

 كار دةكات.بةم شيَوةية ئَيمة يارمةتى باوةِردارانى نوَى دةدةين لة ِريَطاى هاوكاريكردنيان بؤ دامةزراندنى ثةيوةندى طةشةسةندوو

يساى مةسيح.بةالَم وةند عخودايساى مةسيح و هاوكاريكردنيان بؤ طةشةسةندنى كةسايةتى و ملكةضييان بؤ ند عو لةطةَل خوداوة
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.هةروةها لة نيشانةكانى ثيَطةيشتن بة ثَيى مةسيحى خوداوةندبة  چوونمانهۆاوةِردار ثشت بةِرادةى بثيَوةرى ثيَطةيشتنمان وةك ب

يساى مةسيح بةثاندةبوون بة ِريَنمايى كتيَبى وةند عخوداتى و خؤشةويستى ية.قوتابى ثابةندبوون بة ِراس 15-14هةردووك ئايةتى 

 كانى و قسةو كردةوةكانى و خؤشةويستى لة ثةيوةندى و كردةوةكانى دةناسريَتةوة.باوةرِ ثيرؤز و ِراستى 

 

 كارى خزمةتكارى. باوةِردار بَيت بؤ (ئامادةكردنى)( ثيَويستة ئامانجى كلَيَسا شياندنى 12: 4): 8ثرسيارى

 ضؤن كلَيَسا دةتوانَى كاربكات بؤ شياندنى باوةِردارانى؟

ى تيَبينى/ثيَويستة لةسةر باوةِرداران كة بةهرةى ِروحيان هةبَى كة بتوانن خةلَكانى تر ئامادة بكةن بؤ شياندن و ئامادةكردنى ئةندامان

بةخش و ضاوديَر و مامؤستايان اوان و ثيَغةمبةران و ووتاربيَذ و مذدةدةلَيَن ثيَويستة لةسةر نيَردر 12-11كلَيَسا.هةردووك ئايةتى 

ةلى خودا ئامادة بكةن بؤ كارى خزمةتكردن.دواتر ثيَويستة هةموو باوةِرداران ئامادة بكريَن بؤ خزمةت.ئةم شياندن و كة ط

ؤ كارى خزمةتكردن لة كلَيَساكانى هةموو ئامادةكردنة تةنها هةستان بةكارى خزمةت نية لةكلَيَساى ناوضة بةلَكو ثةل دةهاوَى ب

جيهان.بؤ نموونة دةكرَى هةندَيك باوةِردار ئامادة بكريَن بؤ كارى مذدةبةخشى و هةنديَكى تر بؤ كارى كردنة قوتابى و بةهةمان 

 شيَوة بؤ ووتاربيَذ و فيَركردن و ثيَشكةشكردنى ِراويَذ و خزمةت و بةخشين و ضاوديَرى...هتر

ةو اية كة ثيَويستة لةسةر هةموو ئةنداميَكى كلَيَسا كة تةنها بة ئامادةبوونى كؤبوونةوةكانى كلَيَسا نةوةستَى بةلَكو بئةمةش ماناى و

 يساى مةسيح خستوويةتية ئةستؤى ئةركة هةلَبستَى كة خوداوةند ع
تَى ئةوا كلَيَسا طةورةترين كاريطةرى كلَيَسا طةورةترين طروثى كاريطةرة لة جيهاندا ئةطةر هةر باوةِرداريَك بةخزمةتيَك هةلَبس

يساى مةسيح دةكةن بؤ خةلَكى.هةروةها كاردةكةن بؤ ةهةموو نةتةوةيةك باسى خوداوةند عدةبَى لة جيهاندا.باوةِردارانى مةسيحى ل

ابخانةو دامةزراندنى خيَزان و كؤمةلَطاى دروست و سةركةوتوو لةهةموو جيهاندا و بةشدارى باش دةكةن لة دامةزراندنى قوت

خةستةخانةو شتى لةو بابةتة لة دةزطا طرنطةكان لةهةموو كؤمةلَطايةكدا.هةروةها كتيَب و طؤظارى باش و بةنرخ مؤسيقاو ويَرد 

د بيَت بةدةستى وو بةرنامةى تةلةفزيؤنى ثيَشكةش دةكةن.بةم شيَوةية ثيَويستة لةسةر هةموو باوةِرداريَك كة كةرةستةيةكى بةسو

ئةو واتا طةورةيى ئةو بةسةر دلَى خةلَكان و ذيانياندا لةسةر زةوى.كاتيَك كلَيَساى ناوخؤ  ثاشايةتىاندنى خوداوة بؤ دامةزر

 خوداجؤرة شكؤدارى بؤ هةلَدةستَى بةهيَنانة دى ئةم ئامانجانة بة ذمارة و ِروح طةورة دةبَى و طةشة دةكات.بيَطومان كلََيساى لةم

 دةهيَنَى.
 

 :جيَبةجَى بكة4هةنطاوى 

 يربكةوة:كام لةم ِراستيةى لةم بِرطة كتيَبيةدا هاتووة بؤ جيَبةجيَكردنى كردةيى باوةِرداران دةشَى؟ب

 ثوختةى دةكةين 16-1:4بةشدارى بكةو تؤماربكة:وةرن بةيةكةوة بيربكةنةوة و هةنديَك لةو جيَبةجيَكردنانة تؤمار بكةين كة لة ئةفةسَوس 

 ر كراوة ضية كةخودا دةيةوَى بيطؤِرَى بؤ جيَبةجيَكردنى كةسى خؤت بيربكةوة:ئةو جيَبةجيَكردنانة ثيَشنيا

خةودا خسةتوويةتية  تؤمار بكة:ئةم جيَبةجيَكردنة تايبةتيةى خؤت لة دةفتةرةكةتدا تؤمار بكة.هةست بةسةربةستى بكة لةة بةشةداريكردنى ئةةو جيَبةجيَكردنةةت كةة

 دلَتةوة.

ليسةتيَكة  خةوارةوةؤراو جؤر جيَبةجيَى دةكةن يان لةو ِراسةتيةوة جيَبةةجيَكردنى جؤراوجةؤر هةلَدةهيَنجن.ئةمةةى لةبيرت بيَت ئةندامانى هةر طروثيَك ِراستى ج

 لةهةنديَك جيَبةجيَكردنى ثيَشنيار كراو.  

 

 : ثيَشنيار كردنى ضةند نموونةيةك بؤ جيَبةجيَكردن-1

 

 وةند ئيساى مةسيحةوة وةرطرتووة.خوداهةلَسوكةوتيَك بكة كة شايةنى ئةو بانطةوازة بيَت كةلة  1: 4

هةولَبدة ِروخؤش و دلَفراوان بيت.ِريَطة مةدة هيض ووروذاندن و بيَزار كردنيَك ِرقت هةلَبستَى يان وات ليَبكات  1: 4

 ت.مةبة لةسةر مافةكانكة هيَرشيَكة بؤسةر تؤ زؤر سوور و دةيكات وامةِروانة ئةوةى خةلَكى دةيلَيَت ثةرضةكردارى خراثت هةبىَ 

 بةهةولَةوة كار بكة بؤ ثاراستنى يةكَيتى ِروح لة ضوارضيَوةى طروثةكةت يان كلَيَساكةت. 3: 4

بيرت بَي كة تةنها يةك خودا هةية))خودايةك لةذوور هةموان)طةورةى باالَية بةسةر هةمواندا(( ئةو لة هةموو  4-6: 4

اوةنديَك كة ئةويش ئيساى مةسيحة)ئةو خودايةى خؤى بةتاَل كرد و باوةِرداراندا كار دةكات )نيشتةجيَى هةموو باوةِردارانة( خود

سروشتى مرؤظى وةرطرت كاتيَك بةرجةستة بوو،هات بؤ سةر زةويةكةمان ثيَش دوو هةزار ساَل(يةك طيانى ثيرؤز )ئةو 

كتيَبى ثيرؤز هةية ئةويش يةك  هةروةها لةيادت بَى كة 6: 8كَورنسَوس1 بةراووردخودايةى كة لة دلَى هةموو باوةِردارانداية( )

لةخةلَكى دةوَى كة بيناسن و هةيانبَى.هةروةها لةيادت بَى تةنها كلَيَسايةك هةية)يةك  خودافيَردةكات كة  باوةرِ )كتيَبى ثيرؤزة( يةك 

 جةستة( لة جيهاندا هةموو باوةِردارانى 

 هةروةك ضؤن ئةندامانى جةستةيةك سةربةِراستةقينة بة هةموو كؤمةَل و هؤزة جياوازةكانيانةوة سةر بةو جةستةيةن 

 جةستةيةكن.

يساى مةسيح ثيَى بةخشيووين بةبِريَكى دياريكراو.بؤية وةية.خوداوةند عخودائةو ِراستية قبوَل بكة كة بةهرةى ِروحيت لة  7: 4

 بةهرةيةكى سنووردارة و ِرةهانية.

دراو،ئةركى سةرةكيت شياندنى باوةِردارانى ترة بؤ ئةوةى ئةطةر ضاوديَريت يان مامؤستا يان مذدة بةخشى يان نيَر 11-12: 4

دةست بكةيت بةبةشداريكردنى كارا لة جةستةى مةسيح و بؤ ئةوةى لة جةستةى مةسيحدا خزمةت بكةن هةروةها بؤ ئةوةى 

ة جيَبةجيَكردنى ثيَويستة لةسةر ضاوديَران )شوانةكان( ك لةبةرئةوةبةشداريبكةن لة دامةزراندن و دروستكردنى جةستةى مةسيح 

 .کاربنست بهدامانى دةوَى كة كاربكةن و دهيساى مةسيح( لةهةموو ئةنوةند عخوداهةموو شتيَك لة كلَيَسادا بوةستن.سةرى جةستة )
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ت دا بةالَم ثَيوةرى ثَيويست بؤ ثيَطةيشتن ثشباوةرِ ثيَويستة ئامانجت ئةوة بيَت طةشة بكةيت و تا دةبى بة ثيَطةيشتوو لة  13-14: 4

 بةرادةى ليَكضونت لة مةسيحة.لةهةموو باردؤخيَكدا دوواليةنى طرنط هةن لةطةشةكردندا.

 يساى مةسيحةوة.وةند عخودامةعريفةى تايبةتى خؤت و ثةيوةنديت بة -1

 ى مةسيحى ِراطةيةندراو لة كتيَبى ثيرؤزدا.باوةرِ مةعريفةت دةربارةى -2

 

بضيت زؤرتر و زؤرتر و بةشدارى بكةيت  مةسيحى خوداوةندبكةيت بؤ ئةوة لة  ثيَويستة ئامانجت ئةوة بَى كة طةشة 16 -15: 4

 لة طةشةى كلَيَسادا.

 

 ثيَشنياركردنى ضةند نموونةيةك لةسةر جيَبةجيَكردنى تايبةتى)كةسى(-2

 

يشتوو لة مةسيحدا.من ينة ثيَطةبلة ئيَستاو بةدواوة دةمةوَى خؤم تةرخان بكةم بؤ كردنة قوتابى باوةِردارانى نوَى بؤ ئةوةى بأ( 

يساى مةسيح و طةشةكردنى ئاكارة بةرزةكانى وةند عخوداان لةطةَل ن بدةم لةسةر طةشةكردنى ثةيوةنديتدةمةوَى يارمةتيتا

 مةسيحى و طويَِرايةلَى و ملكةضى ِريَنماييةكانى كتَيبى ثيرؤز.

ؤ هةستان بةكارى خزمةت لة كلَيَسادا.من دةمةوَى مةشق دةمةوَى بةردةوام بم لة ئامادةكردن و شياندنى باوةِردارانى زياتر بب( 

بةهةنديَك لة باوةِرداران بكةم بؤ مذدةبةخشى و هةندَيكى تر بؤ بوونة قوتابى و هةنديَكى تر لةسةر ئامؤذطارى و ووتار و 

 فيَركردن....هتر
 

 : نويَذ بكة 5هةنطاوى 

 16-1:4نويَذ دةربارةى ِراستيةك بكات كة خودا فيَرى كردووين لة ئايةتةكانى ئةفةسَوس وةرن با بةيةكةوة نويَذ بكةين بةشيَوةيةك كة هةركةسيَك 

سةتةبيَت.لةبيرت بةَي لة نويَذةكةتدا بةدةنط ئةةو شةتةوة بضةؤ كةة لةةم وانةةى كتيَبةةدا فيَةرى بووين.ِراهيَنةان لةسةةر نويَةذى كةورت بكةةن كةة ِرسةتةيةك يةان دوو رِ 

 يَذ بؤ شتى جياواز بكةن. ئةندامانى هةر طروثيَك دةكرَى نو

 

بةردةوام بن لة نويَذ لة طروثى دوانى و سيانيدا.نويَذةكانتان لة ثيَناوى يةكتريدا بةرزبكةنةوة هةروةها لة ثيَناوى خةلَكيدا لةم 

 جيهانةدا.
 

 بؤ وانةى داهاتوو                    ئةركى مالَةوة )دوو خولةك(        6

 طروث.ئةم ئةركةى مالَةوة بة نوسراوى بدة بةئةندامانى طروثةكةت و داوايان ليَبكة كة لة دةفتةرةكانياندا بينوسنةوة. ِرابةرى

 

ر بكة وانةى كتيَب يساى مةسيح ئامؤذطارى ثَيشكةش بكة و فيَ وةند عخوداثةيمان بدة/ثةيمان بدة كة مةشق بة قوتابيان بكة بؤ -1

 لةطةَل كةسيَكى تر يان كؤمةلَيَك لة خةلَكى. 16 -1: 4 ئةفةسَوسبخويَنة دةربارةى نامةى 

هةموو ِرؤذَى.شيَوازى خستنة ِرووى  25، 19 -1: 16 دةرضوونثةنابردنةبةر نيوةى خةلَوةى ِروحى/خةلَوةى ِروحى بكة بة -2

 ثرسيار بةكاربهيَنة و تيَبينيةكانت تؤماربكة.

 هةموو ِرؤذيَك ئةو ثَينج ئايةتة لةبةربكة كة لةبةرت كردوون. 9 -8: 2 ئةفةسَوس وة،خودالةبةركردن/ِرزطاربوون بةخششة لة -3

 (4: 5زةبوورضيدةكات ) خودا بِرواننةنويَذ/نويَذ بؤ كةسيَك يان شتَيكى دياريكراو لةم هةفتةيةدا بكة و -4

يساى مةسيح و خةلَوةى وةند عخوداكى نوَى كة ثةيوةستة بة ئامادةكردنى قوتابيانى تازة بؤ لةدةفتةرةكةتدا تؤمار بكة/هةر تيَبينية-5

 ِروحى و ئايةتةكانى لةبةركردن و وانةى كتيَب و ئةم ئةركةى مالَةوة لةدةفتةرةكةتدا تؤمار بكة. 
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