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 34وانةى

 

 نويَذ 1

 وةندخوداِرابةرى طروث/نوبَذ بكةو طروثةكةت و ئةمة بةرنامةية تةرخان بكة بؤ ئامادةكردنى قوتابيان بؤ  
 

 خولةك(                            ثةرتووكى ذمارة 20بةشداريكرن ) 2

بخوَينةوة كة لةخةلَوةيةكى ِروحيتان و سةرنجتان لة بةنؤرة بةشدارى بكةن يان )لةدةفتةرةكانى خةلَوةى ِروحى هةريةكيَكتان( ئةوة 

 ( لةطةَل لةبةرضاوطرتنى كورتى بةشدارييةكان45: 14-11 كتَيبية ديارى كراوةكان )ژماره بِرطة
 

 12:1خولةك(                ِرزطاربوون بةباوةِر: يَوحةننا 20لةبةركردن ) 3

 
 بخويَنةوة  13-9: 1انيَوحةن

 ِرامانأ(                            

 ئةم ئايةتة لةسةر      

 كارتيَكى ِرةش يان

 سثى بةم شيَوةية 

 بنووسة

 ِرزطارى بوون بة باوةرِ 

 12:1يَوحةننا 

 ئايةتةكة ليَرةدا بنوسة

 12:1يَوحةننا 

 

ووناكى ِراستةقينةية كة مةسيح )رِ  یسایعدةكات ِرزطاربوونيَكى طشطير نية ئةو ِرزطار بوونةى كة كتيَبى ثيرؤز باسى ليَوة -1

 1و  9: 1 انيَوحةنبةالَم ئةوة ماناى ئةوة نية كة ِرزطارى دةدرَى بةهةموو كةس.ئايةتةكانى  ،هةموو مرؤظيَك ِرووناك دةكاتةوة

.بةلَكو ليَرةدا !ناكةن ھانیجباس لة ِرزطاربوونى  9:  3ستروَ ثة2و  11: 2و تيتؤس  10: 4 تيمؤساوس 1 و 4: 2ساوس تيمؤ

يساى مةسيح ِرووناكى ِروحى دةدات بةهةر كةسيَك كة نامةى ئينجيل دةبيستَى.بةمانايةكى تر وةند عخودات ئةوةية كة مةبةس

وةند ئيساى مةسيح بِريَكى ديارى كراو لة تيَطةيشتنى ِروحى دةدا بةسةرجةم ئةو كةسانةى نامةى ِرزطار بوون دةبيستن.بةالَم خودا

ينجيل دةبيستن بةشيَوةيةكى باش بةدةنطيةوة ناضن.لةو ئايةتانةى سةرةوة دةبينين كة جيهان بةداخةوة زؤربةى ئةوانةى نامةى ئ

بةالَم تائيَستاش  ،( هةر ضةندة زؤريَك ئةم ِرووناكيةيان وةرطرت11-10: 1انيَوحةنئيساى مةسيحى نةناسيوة و قبوَلى نةكردووة )

 يان ثَى يكيتار

( هةروةها ئةو كةسانةى جاريَك بة ِرووناكى 21 -19: 3انيَوحةن بِرواننةقبولَى ناكةن ) باشة.ئةوانة ِرووناكيةكة وةردةطرن بةالَم

( تةيةكى مرؤظيىئةستةمة بطةِريَنةوة بؤ تؤبةكردن )بةهةر كةرةس ،و دواتر هةلَطةِرانةوة ىباوةِر هيَنان بوونة مةسيح

  (.27: 10رقؤسة؛ م8 -4: 6)عيبرانيةكان 

 

 ى ثَى بهيَنرَى.باوةرِ  َل بكرَى.واتةستة ِرزطار بوون قبوثيَوي-2

 : قبولَكردن ثابةندبوون بةكردةوة دةطةيةنىَ أ( 

( هةروةها 10: 1 انيَوحةنيساى مةسيحى نةناسى )( جيهانيش ع5: 1 انيَوحةنتاريكى لة ِرووناكى تيَنةطةيشتووة )ئيساى مةسيح( )

يساى مةسيحى ئةوةش هةر كةسيَك ع ( سةرةِراى11: 1 َوحةنايئةوانةى تايبةت بوون بةخؤى )طةلى ئيسرائيل( قبولَيان نةكرد.)

يساى شيَوةية ِرزطاربوون بة توندى بةع ( بةم12: 1انيَوحةن) خوداى ثيَهيَنا مافى ئةوةى ثيَدان كة ببن بةِرؤلَةى باوةرِ قبولَكرد واتا 

َى ثيَويستة دان بةوةدا بنَى مرؤظ ِرزطارى بب( و بؤ ئةوةى 11: 5 انيَوحةن 1،  12: 4 ؛ كردار 6: 14ا نمةسيحةوة بةندة )يَوحةن

يةى كة بةمردن و يساى مةسيح و ئةو ِرزطارع بيَت بة دةو لة دَل و ذيانيدا قبولَى بكات و ثابةنِرزطاركاريساى مةسيح كة ع

 يساى مةسيح.انة بة عهيَن باوةرِ ستى هيَنا.ئةمة ماناى هةستانةوةى بةدة

 : قبولَكردن هةموو كةس دةطريَتةوةب( 

( خودامافى ئةوةى ثيَدان كة ببن بةِرؤلَةى … َي )بةالَم هةموو ئةوانةى قبولَيان كردبةماناى ووشة دةلَ  12: 1 انيَوحةنئايةتى 

بةالَم كةسانيَكى زؤرى يةهودى و جيهان قبولَيان كرد.ووشةى  ،يان ِرةتكردةوةِرزطاركارهةرضةندة جيهان و نةتةوةى يةهودى 

دةطةيةنَى طرنط نية ئةطةر مرؤظ يةهودى بَي يان لةنةتةوةيةكى تر  16: 3انيَوحةنوشةى )هةموو( لة )هةموو( هةمان ماناى و

 ضاوطرتنى ِرةطةز و نةتةوةى بةدةست دةهيَنن بةبَى لةبةر)نا يةهودى(.خةلَكى بةخششى ِرزطار

 

 : خوداِرزطاربوون مرؤظ دةكات بة ِرؤلَةيةك لة ِرؤلَةكانى -3

ماف( دةكرَى ووشةى يؤنانى بة ووشةى كوردى )ماف( وةربطيَِردرَى.زؤر جار يةهوديةكان شانازيان بةمافة ماناى )ثيَبةخشينى أ( 

و نيقؤديمؤس باوةِريان وابوو كة  جولةكةكان (33: 8انيَوحةنراهيم( ناو دةبرد ))نةوةكانى ئيب ميراتةكانيان دةكرد و خؤيان بة

 خوداهؤى جةستة و بايؤلؤجيةوة.بةالَم هيض مرؤظيَك ناتوانَى ببَى بةِرؤلَةى مافى ِروحيان بةدةست هيَناوة بة خودالةبةردةم 

باوةِرهيَنانيةتى بة  خودائةو مافةى كة مرؤظ وا ليَدةكات ببَى بةِرؤلَةى  (9 -6: 9بةهؤى ئةو ِرةطةزةى ليَوةى هاتووة )ِرؤما 

 بيَت ثيَوةى. يساى مةسيح لة دَل و ذيانيدا قبولَبكات و ثابةندواتا ع ،يساى مةسيحع

 : خوداِرؤلَةكانى ب( 
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هةروةها بةِريَطاى نوَيبوونةوة دةبيَتة  15: 8رَوما بةراوورد ( 1:5ئةفةسَوس) خودامرؤظ بةِريَطاى طرتنة خؤ دةبَيتة ِرؤلَةى 

ةندى نية بة ى نيَردراوة ِرزطارى ثةيويَوحةنا( هةرضى ثؤلَسى نيَردراو و 16: 8َوماڕ بةراوورد؛ 13: 1انيَوحةن) خوداكوِرى 

ى توندى بة نوَى دثةيوةن یلةدايك بوونى كةسيَك لة خيَزانَيكى سةر بةئاينيَكى دياريكراو يان خيَزانيَكى باوةِردار. بةلَكو ِرزطار

ثيرؤز ئةو ذيانة نويَية دةدات بة باوةِرداران و وايان ليَدةكات لةسةر شيَوةى ئةو  یخودابوونةوة و لةدايك بوونى دووةمةوة هةية.

بة  خوداهةروةها نابَى بةكوِرى  9 -6: 9 ِرؤما بِرواننةى خويَن و خزمايةتى )دلةِريَطاى ثةيوةن خودابن.مرؤظ نابَى بةكوِرى 

 .خودابةمانايةكى تر مرؤظى هةلَة بةبِريار و ئارةزوو هةولَى خؤى نابيَتة كوِرى  ،ئارةزووى جةستةيى

ئةطةر  خودابةم شيَوةية هيض مرؤظيَك ناتوانَى ببَى بةكوِرى  13 -10: 9ة ِرؤما و 18  -14: 9ِرؤما وة  8 -7:  8 ِرؤما بِرواننة

 8 -3: 3 نناەحیۆ بةراوورد؛  13: 1انيَوحةنلةخودا نةبَى )

 : خودادةبنة كوِرى ج( 

 خودا ِرَوحى يساى مةسيح دةهيَنَى.لةو ضركة ساتةوة كةوةند عخودالةو ضركة ساتةوة كة باوةِر بة  خودا ِرَولَةىمؤظ دةبَى بة 

اى نيَرداو لة ئينجيلى نكاتيَك يَوحةن لةبةرئةوةوة.خودا ثاشايةتىو دةضيَتة خودا ِرَولَةى تيايدا نيشتة جَى دةبَى ئةم مرؤظة دةبَى بة

 خودا َولَةىرِ ئةوا ئاماذة بؤ ئةوة ناكات كة لةداهاتوودا ببَى بة خوداباوةِردار مافى دراوةتَى كة ببَى بةكوِرى  دةلَىَ 12: 1) انيَوحةن

ثيرؤز بةتةواوى و بةجةستةيةكى  ِرَوحى واتا بة ،بةماناى ووشة خودا ِرَولَةى مافى ئةو كةسة دةكات كة دةبَى بة بةلَكو ئاماذة بؤ

تانةوة لة مردن.هةروةها دةهَينَى بةالَم بةتةواوى كامَل نابَى تا ِرؤذى هةس باوةرِ نوَى.ِرزطاربوون دةست ثَي دةكات كة مرؤظ 

ئةو مافانةشى بةهةموو  خوداكاتيَك لةدَل و ذيانيدا مةسيح قبوَل دةكات.ئيتر لةوة بةدواوة دةبيَتة كوِرى  خودا ِرَولَةىتة دةبيَ  مرؤظ

ئةوة بةهاتنى دووةمى مةسيح ِروودةدات بةشيَوةيةك كة طيانى باوةِردار بةتةواوى  یواوتههاتنة دى  امڵبه ،ماناى ووشة دةبىَ 

بةلَيَنى ثيَداوة بيَطومان مرؤظ بةدريَذاى ذيانى لةسةر زةوى  خودا جةستة شكؤدارة نويَية بةدةست دةهيَنَى كة ثيرؤز دةبَى و ئةو

 خودابةردةوام دةبَي.بةردةوام دةبَى لة طؤِران بؤ ئةوةى زياتر نزيك بَيتةوة لةو ويَنةيةى كة لة بنةِرةتدا  دایزۆریپلةطةشتى 

 (3-1: 3 انيَوحةن 1لةسةرى دروست كردووة.)

لةاليةكةوة كتوثِر ِروودةدات و بةشيَوةيةكى ثلةثلة  خوداطؤِران لةكةسيَكى هةلَة و طوناهبارةوة بؤ كوِريَك لة كوِرةكانى : ختةثو

نابَى تا  ديَتة ناومان.بةالَم ئةم طؤِرانة كاملَ  خودا ِرَوحىلةو ضركة ساتةوة كة  خودالةاليةكى ترةوة.ئيَمةن دةبين بةكوِرى 

 يساى مةسيح ِرووبةِروو دةبينينودا خوداوةند علةداهاتو

 

 لةبةركردن و ثيَداضوونةوةب(              

 ئايةتى كتيَب لةسةر كارتيَكى نوَى يان لةسةر دةفتةرى تيَبينى بضوك بنووسة.-1

  12: 1 انيَوحةنئايةتى كتيَبى بةشَيوةيةكى ِراست لةبةر بكة.ِرزطاربوون بةباوةِر -2

وثةكة دابةش بكة بؤ طروثى دوانى و با هةر كةسيَك دلَنيا بيَت كة هاوِريَكةى ئةو ئايةتةى دوايى بة ِراستى لةبةر ثيَدابضؤوة /طر-3

 كردووة.
 

                    7-1:5ثةترَوس  1خولةك(                   ِرابةريكردنى كلَيَسا   70وانةى كتيَب ) 5

بةيةكةوة.ئةمةش لة خويَندنةوةى  7 -1: 5ثةترَوس 1بى ثيرؤز( بةكار بهيَنة بؤ خويَندنى ِريَطاى )ثَينج هةنطاوةكةى خوَيندنى كتيَ 

فيَرمان دةكات.دةبينيت ووشةى  سهینيرؤز دةربارةى ِرابةريكرنى کهكتَيبى ثيرؤز قولَكردنةوةى تيَطةيشتنمانة لةوةى كتيَبى ث

( بةشيَوةى )كؤ( ماناى ثيرانى كَليَسا دةطةيةنن.بةالَم presbuteroi( بةشَيوةى )تاك( و ووشةى يؤنانى)presbuterosيؤنانى )

( بة شَيوةى )كؤ( ماناى )ضاوديَر( يان episkopoi( بة شيَوةى تاك و ووشةى يؤنانى)episkoposووشةى يؤنانى)

ان شوانةكان )ضاوديَرةكان( دةطةيةنَى هةروةك ووشةى يؤنانى )بةشيَوةى تاك( ووشةى يؤنانى بة )شيَوةى كؤ( ماناى شوان ي

طةيةنَى.بةالَم ووشةى دةماناى ضاوديَرى بكةن  2: 5سوَ تر( )يةك ثةepiskopeo) دةطةيةنَى بةالَم ووشةى يؤنانى

 هةمان ماناى ضاوديَرى بكةن دةطةيةنَى.( 2: 5 ثةترَوس 1؛  28: 20 )كردار( poimsnoيؤنانى)
 

 : بخويَنةوة. 1هةنطاوى 

 بيخوَينينةوة 7-1:5ثةترَوس  1بخويَنةوة:با بةيةكةوة 

 با بةنؤرة بخويَنينةوة بةشيَوةيةك كة هةر كةسةو ئايةتيَك بخوَينَيتةوة تا دةطةينة كؤتاى بِرطةكة.

  

 : 2هةنطاوى 

 بيربكةوة:ئةو ِراستية ضية كةالت واية لةم بِرطة كتيَبيةدا بؤ تؤ طرنطة؟

 دا؟يان:ئةو ِراستية ضية بر ئةقَل و دلَت كةوتووة لةم بِرطة كتَيبية

تؤماربكة: ِراستيةك يان دوان ئاشكرا بكة كة تَييان دةطةى.بيريان ليَبكةوة و بيركردنةوةت لة دةفتةرةكةتدا بنووسة بةشدارى بكة 

 )دواى ئةوةى ئةندامانى طروثةكة هةنديَك كات لةبيركردنةوة و نوسين بةسةر دةبةن بةشدارى بة بة بيرؤكةكانت بكةن(.

ةو شتانةى كةهةر يةكيَك ئاشكراى كردووة.)ئةمانةى ديَن نموونةن لةسةر بةشداريكردنى هةنديَك كةس با بةنؤرة بةشدارى بكةين ل

لةو شتانةى ئاشكرايان كردووة.لةبيرت بَى لةهةر طروثيَكى بضوكدا ئةندامانى طروث بة شتى جياواز بةشدارى دةكةن و مةرج 

                          نية هةمان شت بن.  
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نيَردراو  ثةترَوسدةبينين .3و  2ِراستى طرنط الى من ئةو ِراستية ِراطةيةندراوةى ئةو دوو ئايةتةى : 1( ئاشكراكردنى )دؤزينةوة

( و 5: 17اوس تيمؤس1؛  20: 17 )كردار( presbuteroiسَى ووشة بةكار دةهيَنَى بةماناى ))ثيرةكان(( )بةيؤنانى

وةرطيراون.ئةم ِراستيةش (episkopeo( )لةكردارى يؤنانى(ديَرةكان( و ))ضاوpoimano))شوانةكان(( )لةكردارى يؤنانى

 دووشت دةطةيةنَى.

 بؤ ِرابةرى كردنى كلَيَسا لة ثةيمانى نوىَدا نةبووة. )هةرةمى( ِريزبةنديةكى قوضةكىأ( 

و كؤمةلَة ثياوةدا بوون كة ثيَيان ثةيمانى نوَى لة ذيَر ِرابةرى )يان ضاوديَرى( يةكيَكدا نةبووة بةلَكو لةذيَر ِرابةرى ئة كلَيَساىب( 

ئةو ثيرانة بة ئةركى  (14: 4تيمؤساوس  presbuterion( )1دةووترَى))دةستةى ثيران(( يان ))كؤمةلَةى ثيران(( )بةيؤنانى

بةلَكو  بةم شيَوةية ِرابةرى تايبةتمةنديةك نية بدرَى بة كةسيَك 2: 5ثةترَوس 1؛  28: 20)كردارضاوديَران و شوانةكان هةلَدةستن 

 ئةركيَكة هةمووان تيَيدا بةشدارن ئةوانةى ثيَيان دةووترَى )ثيران((.

لة زمانى يؤنانىكؤندا ئاماذةية بؤ كةسيَكى بةساالَضوو و خاوةن ئةزموون و شارةزايى لة (هةرضةندة ووشةى ))ثير(()بةيؤنانىج( 

 26 -13: 18 دةرضوونوة ووشةى ))ثير(( لة ثةيمانى كؤندا )ذياندا بةالَم لة ثةيمانى كؤن و نويَدا بؤ ئةم ماناية بةكارنةهيَنرا

ئاماذةية بؤ ئةو كةسةى كة ثؤستيَكى سةركردايةتى هةية لةناو طةلى خودا )ئيسرائيل(  18 -9: 1 ووتةكان؛  17 -16: 11ذمارة

 لة ثةيمانى كؤندا.

  4 -1: 5 ثةترَوس 1؛  6 -5: 1؛ تيتؤس  17: 5 تيمَوساوس 1؛  28: 20 )كردارهةروةها ووشةى ))ثير(( لة ثةيمانى نوىَدا 
 ئاماذةية بؤ كةسيَك كة ثؤستَيكى سةركردايةتى هةية لةناو طةلى خودا )كلَيَسا( لة ثةيمانى نوىَدا.

لة هةردووك بارةكةدا ئةو ثياوانة سيفةتى دياريكراويان هةبوو وة بةرثرسيارَيتى دياريكراويان لة ئةستؤدا بوو بؤ ئةوةى بتوانن 

 : تى خةلَكى بكةنخزمة

ئةطةر لة ئيَستادا طةنجيَك ئةو سيفةتانةى تيَدا بيَت كة لة كتيَبى ثيرؤزدا هاتوون دةكرَى ببَى بة ))ثير(( )وةك ثؤستيَكى  لةبةرئةوة

بةم شيَوةية ووشةى 12: 4تيمَوساوس  1و   7 -6: 3 تيمَوساوس 1؛  23 -21: 14 )كردارسةركردايةتى كلَيَسا لةم حالَةتةدا( 

بةلَكو ئاماذةية بؤ ثياويَكى ثيَطةيشتووى ِروحى و ئامادة بؤ ِرؤلََيكى ِرابةرى و  ،))ثير(( مةرج نية ئاماذة بيَت بؤ بةساالَضوون

 خزمةتكردن لة كلَيَسا.

 

لة ثيرةكانى  سى نيَردراو بةيةكَيكوَ كة دةبينين ثةتر: 1اوةية لة ئايةتى ِراستى طرنط الى من ئةو ِراستية ِراطةيندر: 2ئاشكراكردن 

ئةركى طرنطى جياوازى لة كلَيَسا و جيهاندا  خوداكلَيَسا خؤى ناو دةنَى.نيَردراوانى مةسيح كةسى تايبةتى و جياواز بوون كة 

نيَردراو  ثةترَوسىو نةتةوةكاندا.سةرةِراى ئةوةش هةتا  ةريخستؤتة ئةستؤيان.كلَيَساكانى يةكةميان ضاند لةناو يةهود و سام

ساى ناوخؤى دةكرد وةك ثيرَيك هةلَسوكةوتى دةكرد.خؤى ملكةضى ئةو ِريَنماييانة دةكرد كة خؤى كلَيَساى دةكردن سةردانى كلَيَ 

     خؤى بةزل نةدةزانى بةسةر هيض كلَيَسايةكى ناوضةيى يان ثيرةكانى تردا. ثةترَوسدةربارةى ))ثيران(( بةمانايةكى تر 
 

 : هةنديَك ثرسيار بخة ِروو 3هةنطاوى 

بكةوة/ئةو ثرسيارة ضية كة ئارةزوو دةكةيت بيخةينة ِرووى ئةم طروثة دةربارةى ئةم بِرطة كتَيبية.با هةولَبدةين كةهةموو ئةو بير

 و ثرسيار بكةين دةربارةى ئةو شتانةى تيَى نةطةيشتووين. 7-1:5ثةترَوس  1ِراستية ِراطةيةندراوة تيَبطةين لة 

 ت بة ِروونترين شيَوة.ثرسيارةكةت لة دةفتةرةكةتدا تؤماربكة.تؤماربكة/ئاطادارى داِرشتنى ثرسيارةكة

بةشدارى بكة/)دواى ئةوةى كة ئةندامانى طروث هةنديَك كات لةبيركردنةوة و نوسين بةسةر دةبةن داوا لةهةر يةكيَك بكة 

 ثرسيارةكةى بةشدارى ثَى بكات.

بدة وةالَميان بدةيتةوة لة ِرَيطاى طفتوطؤكردنى بةيةكةوة لة تؤماربكة/)دواى ئةوة هةنديَك لةم ثرسيارانة هةلَبذيَرة و هةولَ 

 طروثةكةتدا.

)ئةوانة ديَن نموونةى ضةند ثرسياريَكن كة لةوانةية هةنديَك لة ئةندامانى طروث بيخةينةِروو لةطةَل هةنديَك تيَبينى بةسوود بؤ 

 بةِريَوةبردنى طفتوطؤ لةسةر ثرسيارةكان.

 

 كلَيَسا كيَية؟ِرابةرى ِرةهاى : 1ثرسيارى 

 )لةسةر ئةم بةردة كلَيَساكةم دادةمةزريَنم(. 18: 16 مةتالة  دةلَىَ وةند ئيساى مةسيح خوداتيَبينى/

 

 : يسا خاوةنى كلَيَسايةعأ( 

 ))كلَيَساكةم(( ئةمةش ماناى ئةوةية كلَيَساى جيهان و كلََيساى ناوضة لة جيهاندا سةر بة دةلَىَ يساى مةسيح دةربارةى كَليَسا ع

 (28: 20)كرداريساى مةسيح كلَيَساى بة خويَنى خؤى كِرى ع.يساى مةسيحةوةند عخوداو ئةندامةكانى نية بةلَكو سةر بة ِرابةر

 : يسا دامةزريَنةرى كلَيَسايةعب( 

رانى كلَيَسا ووتوويةتى ))ِرؤلَةى من كلَيَساكةمة(( ئةمةش ماناى ئةوةية كة نيَردراوان و ِرابة مةسيحى خوداوةندسةرةِراى ئةوةش 

كلَيَساكةى دادةمةزريَنَى لةو كةسانةوة كة بةكاريان  مةسيحى خوداوةندمةزريَنن.ناخؤيان كلَيَساى ناوضة دابةو خزمةتكاران 

 .(5: 15انيَوحةن بِرواننةيساى مةسيح ناتوانين هيض كاريَك بكةين كة نرخى يةكجارى هةبَى )بةبَى ع لةبةرئةوةدةهيَنَى.

 : سايةيسا سةرى كلَيَ عج( 
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بؤ  لةبةرئةوةيساى مةسيحى كردووة بةسةرى هةموو شتيَك لة بوونةوةردا.ى باوك عخودادةخويَنينةوة كة  22: 1ئةفةسَوسلة 

( 4: 5 ثةترَوس 1هيض كةس نية لةم جيهانةدا ئةم شويَنة وةربطرَى بةتةنها مةسيح سةرؤكى ضاوديَرانى كلََيساى جيهانة.)

يساى مةسيح ( بةم شيَوةية ع25: 2 ثةترَوس1يَر و شوانى ئيَمة و قةشةية بةسةرمانةوة )هةروةها هةر خؤى بةتةنها ضاود

 دامةزريَنةرى كلَيَسا و خاوةنيةتى سةرؤكيةتى لة ئيَستاو تا كؤتايى.ئةو ِرابةرى ِرةهاى يةكجارى كلَيَساية.

 

 كيَن ئةوانةى ِرابةرى سةرةكى كلَيَسان؟: 2ثرسيارى 

 اند.يان دامةزركلََيساى ميَذووي يحى مةسيسانيَردراوانى عأ( 

يةكةم لة نيَوان يةهود بة شيَوةيةك كة كلَيَساى ناوضةى  ،نيَردراوةكان بوون بة نامةى ئينجيل ووتار و ئامؤذطارييان دةدا بة يةهود

كةم لةنيَوان بةبَى نيَردراوةكان هيض نةدةكرا كاتَيك كلَيَساى ناوضةى ية 42 -37: 2، کردار  14: 2 )كرداررا دامةزريَن

مزطيَنيدان دا نيَردراوةكان دةستيان كرد بة ي( لة كؤتاي31: 9کردار  بةراوورد؛  17 -14: 8 )كردارسامريةكان دامةزرا 

 وة لة 11-10یشەب كردار –ئامؤذطارى و ووتار بؤ نةتةوةكان و كلَيَساكانى يةكةم لة نيَوان نةتةوةكان دامةزرا.)لة قةيسةرية و

 (14-13 یشەب  كردار –ثيَى هةستا  ى يةكةمدا كة ثؤلَسمزطيَنيدانطةشتى 

 

 ِرابةرى سةرةكى بوون بؤ كلَيَسا. ى مةسيحيسايَردراوانى عنب( 

نيَردراوان يانزة قوتابيةكةى  (20: 2ئةفةسَوس)كة كلَيَسا لةسةر بناغةى نيَردراوان و ثيَغةمبةران دامةزراوة  دةلَىَ كتَيبى ثيرؤز 

يساى مةسيح خؤى هةلَيبذاردوون و بانطى كردوون و ناردوونى بؤ وةند عخوداؤلسى نيَردراويش.يساى مةسيحن سةربارى ثع

بةسةر مردن و هةستانةوةى.)ِرةتكردنةوةى بانطةواز بةبَى ياخيبوون ناكرَى بؤية ثيَويستة طويَِرايةلَى  شايةتئةوةى ببن بة

 ،دنى كلَيَسا ميَذوويةكان لة نيَو يةهودى و سامريةكان و نةتةوةكانبكرَى(.بةم شيَوةية نيَردراوان هةستان بة ضان خودابانطةوازى 

: 15 )كردارو تيتؤس و سيال( يارمةتى نيَردراوةكانيان دةدا  تيمَوساوسذدة بةخشان و هاندةرانى وةك بةالَم ثيَغةمبةران )واتا م

زراندنى ِرابةرة سةرةكيةكانى يةكةم بؤ كلََيساكانى ئةم نيَردراو ياريدةدةرةكانيان هةستان بة دامة 20: 2 ئةفةسَوس بةراوورد؛ (32

ثَيى ى بةلةبةرئةوةى و وايان لَيهات لةناو كلَيَساكانى جيهاندا بة ))ثيرةكان(( دةناسران.ئةم نيَردراوانة جَيطرةوة نةبوون يناوضة

وةية نيَردراوان ِرابةرة دا هاتووة كةسى وانة بوون كة سيفةتى ثيَويستيان هةبَى.بةم شيَ  (22 -21: 1)كردارئةوةى لة 

هةستان بة دامةزراندنى كلَيَساكانى يةكةم لةناو ئةو كؤمةلَةسةرةكييانةى (14: 21بينين  بةراووردسةرةكييةكانى كلَيَسا بوون )

و  يةهوديةكان)ئةوانةى سةر بة ثاشانشينى كؤنى باشور بوون كة ثَيى دةووترا ثاشانشينى يةهوزا(: باسكراون لة كتيَبى ثيرؤزدا

سامريةكان )ئةوانةى طةليَكى تيَكةلَة بوون لة يةهود و بيَطانةكان كة دانيشتوانى ثاشانشينى باكوور بوون كة ثيَى دةوترا))ثاشا 

 (8: 1)كرداربوون لة ثةيمانى كؤندا.  خوداو نةتةوةكان )كة سةر بةناوضةى فراوانى دةرةوةى بازنةى طةلى  (نشينى ئيسرائيل((

 : ا وةك ثيران كاريان كردووة لة كلَيَسا ناوضةييةكانيسنيَردراوانى عج( 

ووتارى ئامؤذطارى بة ئينجيل دةدا بؤ ئةوانةى  ثةترَوسى نَيردراو خؤى بة ))ثير(( ناو دةبا.كاتيَك ثةترَوس 1: 5ثةترَوس1لة 

ى ثةيمانى نوَى  نامةكانىلة  مةسيحى نةبوون و كلَيَساى ناوضةيى يةكةمى لةناو يةهود سامرى و نةتةوةكان دامةزراند و هةنديَك

ئةمةى وةك يةكيَك لة  ،سى وةك نيَردراو هةموو ئةم كارانةى كرد.كاتيَك لة كلَيَسا ناوضةيةكاندا ذياو خزمةتى تيَدا كردنونو

 2؛  4 -2: 6 كردار بةراووردهةروةها نيَردراوةكانى تريش وةك ثير كاريان كردووة )(1: 5ثةترَوس 1))ثيرةكان(( كرد. )
هةر خيَرا  ،بةالَم ئةرك و بانطةوازى سةرةكييان كردة قوتابى نةتةوةكانى ترو ضاندنى كلَيَساى ناوضةيى زياتر بووة( 3  1 حةنايوَ 

  (5: 1؛ تيتؤس  23: 14 كرداركلَيَسا ناوضةييةكان ) ثيرىهةستان بة دياريكردنى هةنديَك ثياوى ناوضةيى بؤ ئةوةى ببن بة 

 

 ران؟َى بووة كة لة كلَيَسا دامةزريَنك ئةو ِرابةرانة: 3ثرسيارى 

 تيَبينى/

 : ثيرةكان لةناو جولةكةأ( 

( و دياريكردنى خزمةتكارانى كلَيَسا 19-3: 13لة كتيَبى ثيرؤزدا دةربارةى دياريكردنى نيَردراوان دةخويَنينةوة )مةرقؤس 

ةوة.شيَخةكان لةناو كلَيَساى ئورشةليم ينةهود شتيَك ناخوَينبةالَم دةربارةى دياريكردنى ثيرةكان لة كلَيَساكانى ناو ي( 7 -1: 6كردار)

دةربارةيان دةخويَنينةوة.بةالَم دةربارةى دياريكردنيان لة هيض  2: 15كردارباس دةكريَن.دواتر لة  30: 11كرداريةكةمجار لة 

سةرةكى بةردةوام  ثلةى ))ثير(( تاكة ثلةىشويَنيَكى كتَيبى ثيرؤزدا ناخوَينينةوة.هؤى ئةمةش دةطةِريَتةوة بؤ ئةوةى كة ثؤستى يان 

لة ماوةى ثةيمانى كؤندا.ثيرةكانى يةهود يان  خودابوو لة كلَيَساكانى ناو يةهودا.ثيرةكان هةمان ِرابةرى فةرمى بوون بؤ طةلى 

: 11 ذمارة 16 :3 دةرضوونثيرى هؤزةكان بوون يان شتى لةو بابةتة لة كؤمةلَطاى يةهوديدا.طةل خؤى ئةمانةى هةلَبذاردووة.)

كاتيَك نيَردراوان هةستان بة دامةزراندنى كلَيَساكانى يةكةم لةناو يةهوددا ثيرةكانى طةل لة ثلة و  18 -9: 1 ووتةكان 17 -16

ريَن.بةمةش ئةو هؤية بوو لة ا بَى ئةوةى بة فةرمى دابمةزريَنثؤستةكانى خؤياندا وةك ثير مانةوة لة ذيَر سايةى سيستةمى نويَد

 .ى نيَردراوانكردارن لةسةر دامةزراندن و دياريكردنى ثيرةكان لة قسةكرد

 : ثيرةكان لةناو نةتةوةكانداب( 

ى لةبةرئةوةئةمةش  ،بة دريَذى باس لة دياريكردنى ثيرةكان دةكات لة كلَيَساكانى نةتةوةكان ى نيَردراوانكردارليَرةدا دةبينين كة 

ةم شيَوةية نيَردراوان )يان ياريدةدةرةكانيان( ئةوانةى كلَيَساكانيان دامةزراند هةستان بة لة بنةِرةتدا لةناو نةتةوةكان ثير نةبوون.ب

ووشةى ))دياريكردن(( بةماناى ووشةى  ( 5: 1تيتؤس  23: 14 )كرداردامةزراندن و دياريكردنى ثيرةكان لةهةر كلَيَسايةك 

 ماناى )هةلَيبذارد بةبةرزكردنةوةى دةست( دةطةيةنىَ 
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رةدا ناكرَى ئةم ماناية بطةيةنَى.بةم شيَوةية ماناى سادةى مةبةست ليَرةدا ئةوةية لة ثؤلس و سيال )لةم ِروداوةدا( خةلَكيان بةالَم ليَ 

بةهةلَةدا ناضين كة  لةبةرئةوة ،هةلَبذارد بؤ ئةوةى ببن بة ))ثير(( بةالَم بةبَى دياريكرنى شَيوازى هةلَبذاردن يان دياريكردن

( دا هاتووة كاتيَك هةستان بة هةلَبذاردنى كردارى نيَردراوانريكردنى ئةم ثيرانة هةمان شيَوةى ثيَشووة كة لة )وايدابنيَين كة ديا

موو ئةمةدا لة هة (6 -5: 6 )كردارحةوت خزمةتكارى كلَيَسا و دواتر نيَردراوةكان هةستان بة دياريكردنيان بة شَيوةيةكى فةرمى 

دةستةى ثيران )يان كؤمةلَةى ثيران( لة ِرابةرة فةرمييةكان ثَيك (5: 1ابةرى دياريكراو بوون بؤ كلَيَسا )تيتؤسڕدةبينين كة ثيرةكان 

 ديَت بؤ هةموو كلَيَسايةكى ناوضةيى )تيمؤساوس(.

 

 ئايا ِرابةرى تر هةبوون لة ثيرةكان بةرزتربن لة ماوةى ثةيمانى نويَدا؟: 4ثرسيارى 

 تيَبينى/

بةالَم بةكارى جياواز هةلَدةستان.هةنديَك لة ثيرةكان كاروبارى كلَيَسايان بةِريَوة دةبرد و  ،تى يةكسانيان هةبووثيرةكان دةسةالَ أ( 

هةرضةندة بةكارى جياواز هةلَدةستان لة كلَيَساى  (17: 5 تيمَوساوس 1بةالَم هةنديَكى تريان ووتار و فيَركاريان ثيَشكةش دةكرد )

: 4تيمَوساوس persbuterion-1دةستةى ثيران يان كؤمةلَى ثيرانيان ثيَك دةهيَنا.لة زمانى يؤنانيدا )بةالَم بةيةكةوة  ،ناوضةيدا

ى كلَيَسادا ِروو دةدات كة لة ة.يةكيَك لةو كارانةى كة ثيَويستة بيزانين ئةو جوداكارييةى كة لة كاتى ئيَستادا لةنيَوان ئةو ِرابةران(14

يانى ترى كلَيَسا )علمانييةكان( ثيَشتر نةبوو.هةروةها جوداكارى نيَوان ِرابةركرَى لةطةَل كؤليَذةكانى الهوتدا مةشقيان ثَيدة

مووان وةك ضونكة ئةو كات هه ،ضاوديَرانى فةرمى كلَيَساكان )دياريكراوة فةرمييةكان( و ِرابةرة علمانييةكان ئةو كات نةبوو

 (23 -21: 14 )كردارِرابةرانى كلَيَسا ديارى دةكران و دةكرانة قوتابى 

 

 ثيرةكان لة ئةنجومةنى ثيرانى كلَيَسا سةرثةرشتى يةكتريان دةكرد.ب( 

وة  presbuteroiدةبينين كة ثؤلسى نيَردراو ثيرةكان ِرادةسثيَرَى )لة زمانى يؤنانيدا  28 – 17: 20بةثيَى )كردارى نيَردراوان(

كة تةنها ضاوديَرى باوةِرداران  ئةفةسَوسثيرةكان( كلَيَسا لة : وة لةزمانى عةرةبيدا eldersيان priestsلةزمانى ئينطليزيدا 

ضاوديَر( بةلَكو  كوردى و لة supervisorsيانbishops و لة ئينطليزدا episkopoiنةكةن وةك ضاوديَر )لة يؤنانيدا

ة ثلةدا يان دةسةالَتدا.هةموو ثيرةكانى ترى كلَيَساوة بيَت ل ووئةمة ثيشانمان دةدات كة ثيريَك نية لةسةر.ضاوديَرى يةكتريش بكةن

ثيرةكان سةرثةرشتى يةكترى دةكةن.هةروةها بةلَطةيةك لة كتَيبى ثيرؤزدا نية لةسةر بوونى ِرابةرى باالَ لة ثيرةكانى كلَيَساى 

ة ثةيمانى ناوضةيدا لةكاتى ثةيمانى نوىَدا.ئةو جودا كارييةى ئيَستا )قةشة سةرثةرشتى هةموو ِرابةرةكانى ترى كلَيَسا دةكات( ل

 نوىَدا نةبوو.

 

 ئورشةليم ئةنجومةن يان ديوانَيكى بةرزتر نةبوو لة ئةنجوومةنى ثيرانى كلَيَسا.ى  (مةجمةع)ديوانى ج( 

دا هاتووة ديوانى ئورشةليم بريتية لة كؤبوونةوةيةك كة وةفديَكى باوةِردارانى كلَيَساى  22 -1: 15 كرداربةثيَى ئةوةى لة 

ئةنتاكية )لة سوريا(و ِرابةرانى كلََيساى ناوضةيى لة ئورشةليمى لة يةهودية و نيَردراوان لةخؤ ناوضةيى نةتةوةيى لة 

( بوو.ئةوانةى كة باوةِريان بة يةدةطرَى.مةبةست لة بةستنى ئةم كؤبوونةوةية يةكالكردنةوةى ثرسى يةهود )لةناوضةى يةهود

لة ئةنتاكية و فيَريان كردن كة ناتوانن ِرزطاريان ببَى ئةطةر بةثَيى  مةسيح هةبوو دواتر هاتن بؤ الى باوةِرداران لة نةتةوةكان

شةريعةتى موسا خةتةنة نةكريَن.بةم شيَوةية ئةو كؤبونةوةى لة ئورشةليم بةسترا نويَنةرانى هةموو كلَيَسا ناوضةييةكانى لةخؤ 

نةبوو.هيض ِرؤذيَكيش دةسةالَتى بةسةرياندا ثيادة نةطرتبوو.هيض ِرؤذيَكيش هيض دةسةالَتيَكى بةسةر كلَيَسا ناوضةييةكانى تردا 

نةكردووة.تةنها بةلَطةيةك لة كتيَبى ثيرؤزدا نية لةسةر بوونى ئةنجومةنيَك يان كؤمةلَةيةكى بااَلتر لة ثيرانى كلَيَساى ناوضةيى 

كؤمةلَةيةك يان دةستةيةكى ديارى كراو لةسةردةمى ثةيمانى نوىَدا.بةمانايةكى تر ئةو جوداكارييةى لةكاتى ئيَستاماندا دةيبينين )كة 

 سةرثةرشتى هةموو كلَيَسا ناوضةييةكان و ئةنجومةن و ثيرةكانى دةكات( لة ماوةى ثةيمانى نوىَدا دانةمةزرابوو.

 

 ِرابةرى سةرةكى كلَيَساى ناوضةيى بن؟ انى كة ثيَويستة لةسةر ثيرةكانضؤن دةز: 5ثرسيارى 

 تيَبينى/

سى نيَردراو ناردرا بؤ ثؤلَ  28 -17: 20ثيرانى كردة ِرابةرانى كلَيَسا.بةثيَى كردارى نيَردراوان ثيرؤز(  ِرَوحى) خوداأ( 

ثيَى ووتن ضاوديَرى خؤتان و هةموو ئةو  ( كاتيَك هاتنpresbuteroiثيرةكان بانط بكات )بة زمانى يؤنانى  ئةفةسَوس

بؤ ئةوةى ضاوديَرى)لة يؤنانى (episkopoiانى يؤنانىثيرؤز بة ضاوديَرى داناون )لة زم ِرَوحىباوةِردارانة بكة كة 

poimano ات كة دراو ثؤلسى نيَردراو ِريَنماى دةكسى نيَرثةتروَ بكةن كة بةخويَنى خؤى كِريويةتى.بةو شيَوةيةش  خودا(كلَيَساى

نيَردراو وةسفى ئةركةكانيان  سىؤلَ ث ،ثةترَوسى نيَردراو كردىثيرانى كلَيَسا بةيةكةوة ِرابةرى كلَيَساى ناوضةيين هةروةك ضؤن 

)ضاوديَران(و )شوانةكان( بةم شيَوةية بة ِروونى ثيشانمان دةدات كة ئةوةى ثةيوةندى بةدةستةواذةكانةوة هةية دةلَىَ دةكات و 

 .ةكردن بؤ ئةو كةسانةدووشةكانى )ثيرةكان( و)شوانةكان(و )ضاوديَران( بةنؤرة بةكاردةهيَنريَن لة ثةيمانى نويَدا بؤ ئاما

قةشةكان  bishopsئةركةكانى ثيرانى كلَيَساى ديارى كردووة.ووشة هاوضةرخةكانى ئينطليزى  ِرَوحى ثيرؤز() خوداب( 

شوانةكان لة ووشة يؤنانى و التينيةكان وةرطيراوون كة لة كتيَبى ثيرؤزدا ماناى ضاوديَر و  pastorsكاهينةكان و  priestsو

 لََيسايىبةالَم ميَذووى ك ،لة ثةيمانى نويَدا كردارئةو ووشانة ئاماذةن بؤ ئةركةكان يان  ثيران و شوانةكان دةطةيةنَى.هةرضةندة

ماناى تازةى خستؤتة سةر ئةم ووشانة بة شيَوةيةك كة بوونةتة ئاماذة بؤ ثلةى سةركردايةتى قوضةكى)ثلة بةند لةسةرةوة بؤ 

ة كلَيَسا هاوضةرخةكان هةنديَك كات كارى كردووة لةسةر رةوة( لة جياتى ئةوةى ئاماذة بكةن بؤ ئةركةكان.هةرضةندة كخوا

طؤِرينى ماناى ئةم ووشانةو واى ليَكردوون ئاماذة بكةن بؤ ثلة بةندى قوضةكى سةركردايةتى بةالَم ثةيمانى نوَى ئةم ووشانة بةكار 
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كانى كلَيَسا لة ثةيمانى نويَدا ةى بؤ ِرابةركان ئةوانيش )ثيرةكانن( ثلة بةندى قوضةكةدةهيَنَى بؤ ئاماذةكردن بؤ كؤمةلَيَك لةِرابةر

 نةبوو بةلَكو كؤمةلَيَك ِرابةر هةبوون ثيَيان دةطوترا )دةستةى ثيران( يان )ئةنجوومةنى ثيرانى كلَيَسا( لةهةر كلَيَسايةكى ناوضةيدا

زارشت لة ثيَطةيشتنى ِروحى ِرابةر )ثير( طوسايةدا ثيَويستة بزانين كة ووشةىئةو ثيرانة بةشدارى بةرثرسياريَتى دةكةن لةو كلَيَ 

دةكات و شارةزايى فراوانى و ئةو ِريَزةى شايةنيةتى.بةالَم ووشةى )ضاوديَر( و )شوان( سروشتى ئةو كارانة ديارى دةكةن و 

يَساى وان بن بؤ كلَ كلَيَساى ناوضةيى كة ضاوديَر و ش وةسف دةكةن كة ثير ثيَى هةلَدةستَى ئيتر ثيَويستة لةسةر هةموو ثيرانى

 ناوضةى خؤيان بة مانايةكى تر هةموو ثيرةكان بةشدارن لة ئةركى فيَركارى و شوانى و بةِرَيوةبردن لة كلَيَساكةياندا.

 

 يةكةمى ئةنجوومةنى ثيرانى كلَيَسا ضية؟ ىئةرك: 6ثرسيارى 

لََى ئةركى دة 2: 5 ثةترَوس1  ى نيَردراوسبن بة ثيَى ئةوةى ثؤلَ  خوداتيَبينى/ئةركى يةكةمى ثيران ئةوةية كة شوانى باوةِردارانى 

 28: 20و لة كردارى نيَردراوانسى نيَردراثيران ئةوةية شوانى باوةِرداران بن و وةك ثاسةوان خزمةتيان بكةن وة بةثيَى ثؤلَ 

ويستة لةسةر هةر ئةركةكانى ثيران هةمان ئةركن.ثيَويست ناكات قةشةو شوان هةبَى بؤ هةر كلََيسايةك بةلَكو دةستةى ثيران و ثيَ 

يَت بةو شيَوةى كة ثيرةكان شوانى باوةِردارانى و بة ئةرك و بةرثرسى شوانى هةلَس ثيرَيكى ئةنجومةنى ثيرانى كلَيَسا شوان بيَت

 1) مةزن و دلَسَوزيسا كردى شوانى هةروةك ع ،ن ثيَويستة لةسةريان كة وةك ضاوديَرى كلَيَسايى ناوضةيى كاربكةنخودا
بدةن بةئةندامانى كلََيسا و بيان ثاريَزن و ئاطاداريان بكةن لة ِرووى تةندروستى ِروحى  راكخوَ ثيَويستة لةسةريان ( 25: 2ثةترَوس

و هةركاريَك كة بؤ سوود و ضاكةى ئةوان بيَت بةو ثيَيةى كة ثيرةكان شوانن ثيَويستة ئةركةكانيان ثيادة بكةن نةك وةك كةسيَك 

 1ضاكةكار بيَت بؤيان ) ِرابةريَكىى تر دةكات و نبةلَكو وةك ئةو كةسةى خزمةتى ئةوا كار لة ثيشةيةكى دياريكراو بكات
 )كردارثيَويستة لةسةر هةر ثيريَك كة وورياى ثيرةكانى تر بيَت و ئاطادارى ئةندامانى كلَيَسا بكات  لةبةرئةوة (4- 3: 5ثةترَوس

بةيةكترى بةرثرس دةبن.هةروةها ثيَويستة لةسةر ثيرةكان كة وورياى بةم ِريَطاية ثيران و ئةندامانى كلَيَسا بةرامبةر ( 28: 20

و طرنطى ضاوديَرى و ئاطادارى و خؤشةويستى بة ِرووى ئةندامانى كلَيَسادا (31 -28: 20)كردارمامؤستايانى درؤزن بن 

نان و باوةِردارانى نوَى( هةروةها دةربخةن.ئةوانةى ثيَويستيان بة يارمةتى و خؤشةويستى هةية )وةك.بَى دايك و باوكان و بَيوة ذ

 (14: 5ذ بكةن. )ياقوبشةكان بكةن و لة ثيَناوياندا نويَ ثيَويستة لةسةر ثيرةكان كة سةردانى نةخؤ

 

 ئةركى دووةمى ئةنجوومةنى ثيرانى كلَيَسا ضية؟: 7ثرسيارى 

دةخويَنينةوة كة ثيَويستة لةسةر  5: 3تيمَوساوس 1خودا بن. لة  ىتيَبينى/ئةركى دووةمى ثيرانى كلَيَسا ئةوةية كة بريكارى كلَيَسا

 17: 5 تيمَوساوس 1كة مالَى خؤيان ِريَكبخةن و بةتةنط كلَيَساوةبن.هةروةك ضؤن لة  –ثيرةكان بة سيفةتى ئةوةى كة ِريَخةرت 

ثيرةكان بةِريَطاى ِرؤشتن  دةخويَنينةوة كة 7: 1دةخويَنينةوة كة ثيَويستة كاروبارى كلَيَسا بةباشى بةِريَوةبةرن.وة لة تيتؤس 

ى باش دةبن لة هةموو شتيَك.هةروةها ثيرةكان ئةندامانى كلَيَسا لة هةموو ِرابةرلةبةردةمى كلَيَسا بةِريَوة دةبةن و ِرابةر و 

بى كردن و كؤبوونةوةكان و هةلَةتى ووتاردان و بةقوتا: ضاالكيةكاندا ئاراستة دةكةن و كةلوثةلى كلَيَسا بةِريَوةدةبةن.بؤ نموونة

بةرنامة ثةروةردةييةكان و خزمةتةكانى ترو ئةو ضاالكييانة بةِريَوة دةبةن كة كلَيَسا ثيَى هةلَدةستَى.ئةطةر ثيرَيكى كلَيَسا وةك 

ثيَويستة لةسةرى  ،ثيَويست تواناى بةِريَوةردنى ماَل و خيَزانةكةى خؤى نةبَى و كةمتةرخةم بيَت لةمافةكانى ذنةكةى و ِرؤلَةكانى

هةروةها  (5 -4: 3 تيمَوساوس 1دةست لة ثلةى سةرؤكايةتى كلَيَسا بكيَشَيتةوة بؤ ئةوةى ثيَداويستى خيَزانةكةى دابين بكات ) كة

ثيَويستة شيَوازى ِرابةريكرنى ثيرةكان دوور بيَت لة ستةم و خؤ بةزلزانين و نزيك بيَت لة ِرابةريكرنى بة ِريَطاى نموونةى باش 

 (3: 5 ثةترَوس 1)

 

 ضية؟ ى كلَيَسائةركى سيَيةمى ئةنجوومةنى ثيران: 8رسيارى ث

دةخويَنينةوة كة ثَيويستة 2: 3تيمَوساوس 1بن.ئيَمة لة  ووشةى خوداتيَبينى/ئةركى سَييةمى ثيران ئةوةية كة مامؤستاو فيَركارانى 

 خودادةخويَنينةوة ئةو ئةركة تايبةتيةى كة دا  17: 5 تيمَوساوس 1لةسةر ثيرةكان وةك ضاوديَران كة تواناى فيَركردنيان هةبَى.لة 

دةخويَنينةوة كة  9: 1خستويةتية ئةستؤى هةنديَك لة ثيرةكان بريتية لة ئامؤذطارى و ووتار و فيَركردن هةر وةك ضؤن لة تيتؤس

ةوةى بتوانن بة ثيَويستة لةسةر ثيران وةك ضاوديَر كة ثابةندى ئةو نامةية بن كة جيَطاى ئةو متمانةية كة فيَرى بوون بؤ ئ

فيَركردنى دروست باوةِرداران فيَربكةن و بةتوانا بن لةسةر بةزاندنى نةياران.ليَرةدا دةبينين كة ئةم ئةركة هةموو ئةركةكانى ترى 

نى ثةيوةست بة كتيَبى ثيرؤز بطريَتةوة ثيَويستة لةسةر ثيران وةك مامؤستايان كة كتيَبى ثيرؤز بةكار بهيَنن بؤ فيَركردنى ئةنداما

( هةروةها 20: 20 )كردارهةروةها هةموو ئةوةى كة سوودى هةية بؤيان (27: 20)كردار خوداكلَيَسا بةهةموو مةبةستةكانى 

هةروةها بةرثرسياريَتى  (19: 28اتمةتيساى مةسيح بن )كةن ملكةضى هةموو راِسثاردةكانى عثيَويستة لةسةريان كة فيَريان ب

يان بةبَى جياوازى و باوةرِ بدةن بؤ باوةِرداران و بيَ  ووشةى خوداتة لةسةريان كة ووتار بة ثيَويس: ثيران ئةمانةش دةطرَيتةوة

رى ثيَويستة لةسةريان كة ئةندامانى كلَيَسا فيَربكةن و هانيان بدةن و ووريايان بكةنةوة هةروةها ثيَويستة لةسةريان ليَكؤلَينةوة لة كا

 .... شتى لةو بابةتة..ن و فيَركردنى ناِراست لةناو بةرن وباوةِردارى بكةن و ِراستيةكانيان مسؤطةر بكة

 

 ئةركى ضوارةمى ئةنجوومةنى ثيران ضية؟: 9ثرسيارى 

يساى وةند عخوداكة  28 -25: 20اتمةتئيَمة لة ئينجيل .و خةلَكى بنخودائةركى ضوارةمى ثيران ئةوةية كة خزمةتكارى : تيبينى

))...........................................................( بةم شيَوةية كة ثيرةكان رموون فة يح قوتابيةكانى بانطكردووة و ثيَىمةس

و خةلَكين ثيَويستة لةسةريان كة هةموو شتيَك بكةى كة سوودى خةلَكانى ترى تيَداية.ئةم ئةركة شيَوازى ِرابةرى خوداخزمةتكارانى 

بَي لةو  ة كة شيَوازى ِرابةريكردن جياوازثيران كة بةكارى بهيَنن ثيَويست و سةركردايةتى ثووختة دةكات كة ثيَويستة لةسةر
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شيَوازى ِرابةريكردنةى كة ِرابةركانى جيهان جيهان ثيادةى دةكةن ثيَويستة لةسةر ثيران كة بةخؤ بةخش و دَل طةرميةوة خزمةت 

 بةزلزانين و نموونةى ِرابةرى باشبن بؤ باوةِرداران. بكةن هةروةها ثيَويستة لةسةريان كة بةتةواوى دوور بكةونةوة لة ستةم و خؤ

لةجياتى ئةوةى كة بةئاراستة كردنى فةرمان ِرابةريان بكةن ثيَويستة لةسةريان بة نموونةى ِرابةرى باش ِرابةريان بكةن وة 

 ئةندامانى كلَيَسا بكةن. لةجياتى ئةوةى ضاوةِريَى خزمةتكردن بن لة ئةندامانى كلَيَسا ثيَويستة لةسةريان كة ئةوان خزمةتى

 

 ئةو هةلَويَستة ضية كة ثيَويستة باوةِرداران وةريبطرن بةرامبةر ثيرانى كلَيَسا؟: 10ثرسيارى 

 تيَبينى/

 : ردةسةالَتى سنوورداأ( 

كانةى كة بةالَم ئةم دةسةالَتةيان كورت كراوةتةوة بؤ ئةو ئةر (2-1: 13 رَوما بِرواننةدةسةالَتى بةخشيوة بة ثيرةكان ) خودا

سةرةِراى ئةوةش ثيرةكان خؤيان  29: 5کردار  20 -19: 4كردار بةراووردكة ثيَشتر باسكران ) هةلَسنثيَويستة لةسةريان ثيَى 

يساى مةسيحن.ئةمةش ماناى ئةوةية كة ئةوان لة ذيَر دةسةالَتى كتيَبى ثيرؤز و طيانى ثيرؤز و وةند عخوداملكةضى دةسةالَتى 

سا دان.بةالَم دةسةالَتى ثةيوةست بة ِرزطاركردنى خةلَكى و طؤِرانيان و ثيرؤز كردنيان و ِريَنمايكردنيان بة دةستةى ثيرانى كلَيَ 

نى بةها ِروحييةكان بةسةرياندا و ئةركة دياريكراوةكان و بانطكردنيان بؤ خزمةتى دو طيانى ثيرؤز و دابةشكر ووشةى خودا

مةسيحن نةك ثيرةكان بةالَم لةسنوورى ئةو ئةركانةى خراوةتة ئةستؤيان وةك  يساى ووةند عخودادياريكراو هةموويان بةدةست 

 عيبرانيةكان12: 5سالؤنيكىتة 1ثيرى كلَيَسا دةسةالَتيان هةية و ثيَويستة لةسةر ئةندامانى كلَيَسا كو ملكةضى ِرابةرايةتيان بن )

 (  24 ەو 17 ەو 7: 13

 : ملكةضىب( 

بوونة بؤيان بةالَم  ستى ِراست بةرامبةر ثيرانى كلَيَسا ملكةضيَ ( فيَرمان دةكةن كة هةلَو6-5: 5 ثةترَوس 1هةردووك ئايةتى )

ى نيَردراو ووشةى )هةروةها( بةكار دةهيَنَى.ئةركى ثةترَوسثيَويستة كة طةنجان و ثيران ملكةضى يةكترى بن.تيَبينى بكة ليَرة 

 باشىن بؤ طةنجان و ئةركى يةكةمى طةنجانيش ئةوةية كة ملكةضى ى ضاك بِرابةريةكةمى ثيران ئةوةية كة نموونةى ِرابةر و 

ثيران بن هةروةها ئةركى دووةمى طةنجان ئةوةية كة كاريطةرى ثيرؤز لةسةر ثيران جَي بهيََلن و ئةركى دووةميش لةسةر ثيران 

 (1: 5 تيمؤساوس 1 بةراووردئةوةية كة ملكةضى كاريطةرى طةنجان بن )

 : ساكارىج( 

لة ئةندامانى كلَيَسا و ثيرانى دةوَى بةبَى جياوازى بَى فيزيية.كةسى بَى فيز كة بةهؤى طرنطى و توانا و  خودايَستةى كة ئةو هةلَو

ةروةها كةسى بَى فيز سةرنجى لةسةر خؤى نية و هةولَى لة ثيرانى كلَيَسا هدةسكةوتةكانى خؤى هةلَنائاوسَى و ئةطةر ثيريَك بَى 

 (4 -3: 2فيليثىةلَكيدا و بةكةميان نازانَى و لةخؤى بةباشتريان دادةنَى )خؤ سةثاندن نادات بةسةر خ

 

 : جيَبةجَى بكة 4هةنطاوى 

 بيربكةوة:كام لةو ِراستيةى كة لةم بِرطة كتيَبيةدا  هاتووة بؤ جيَبةجيَكردنى كردةيى دةشيَت.

 7 -1:5ثةترَوس 1ؤمار بكةين كة دةتوانين لة بةشدارى بكةوتؤماربكة/وةرن بةيةكةوة بيربكةينةوة و هةنديَك جيَبةجيَكردن ت
 ثوختةى بكةين.

 بيربكةوة/ئةو ئةطةرى جيَبةجيَكردنة ضية كةخودا دةيةوَى بيطؤِرى بؤ جيَبةجيَكردنى تايبةتى.

تايبةتى تؤمار بكة/ئةم جيَبةجَيكردنة تايبةتيةى خؤت لةدةفتةرةكةتدا بنوسة.هةست بةسةربةستى بكة لة بةشداريكردنى جيَبةجَيكردنى 

 كة خودا خستوويةتية دلَتةوة.

)لةبيرت بَى كة ئةندامانى هةر طروثيَك ِراستى جياواز جَيبةجَى دةكةن.يان لةو ِراستية جيَبةجيَكردنى جياواز هةلَدةهيَنجن.ئةمانةش 

 ليستكين بةهةنديَك جيَبةجيَكردنى ثيَشنيار كراو.

 
 : نموونة لةسةر جَيبةجيَكردنى ثيَشنيار كراو-

وةند ئيساى مةسيح خستوويةتية ئةستؤى ثيرةكان.كة ئةو داواكاريانة خوداكة  هةلَسندةكرَى هةر ثيريَكى كَليَسا داوا لة ثيرةكانى تر بكات كة بةو ئةركانة 1: 5

 هةلَستن وةك ثير.دةكرَى ئةندامانى هةر كلََيسايةك داوا لة ثيران بكات كة بة ئةو ئةركة داواكراوةكان  ،لة كتيَبى ثيرؤزيشدا تؤمار كراوة

 

تيَريان بكةو لة نويَذةكانتدا بؤ ئةوان بيانثاريَزة و بةو ئامؤذطاريانةش  ووشةى خوداشوانيَك بة بؤ ئةندامانى كلَيَسا.بة  ،ئةطةر ثير بوويت لة كلَيَساكةتدا2: 5

خةريكى كةوتنن.سةردانى نةخؤش و بةساالَضوان بكة يارمةتى هانيان بدة بة دواى ئةو ئةندامانةدا بطةرَى كة  خوداكة ثيَشكةشيان دةكةى.بة ثةيمانةكانى 

 بيَوةذن و بَى دايك و باوك بدة.

لَكو بة ئةطةر لة كلََيساكةدا ثير بوويت.هةميشة وورياى خزمةتى ئةندامانى كلَيَسا بة وةك ثاسةوان و ئامادةى خزمةتكردن و بة نةك وةك ئةرك بة 2: 5

 ةلَكو وةك ئارةزووى خزمةتكردنى ضاالكخؤبةخش و نةك ضاوبِرين لة قازانج ب

  

 ى ضاك بيت كة هةمووان ضاوت ليَبكةن.ِرابةرئةطةر لة كلَيَساكةتدا ثير بوويت وورياى ئةوة بة كة نموونةى  3: 5

 ووة بة ئةميندار بةسةريانةوة.تؤى كرد خودابةلَكو  ،ضونكة مولَكى تؤ نين ،ئةطةر لة كلَيَساكةتدا ثير بوويت خؤت بةزل مةزانة بةسةر باوةِرداراندا 3: 5

 

ثيَويستة لةسةر طةنجان و ثيران كة ملكةضى يةكترى بن.ئةركى يةكةمى ثيران كة ِرابةرى طةنجان بن و ئةركى يةكةمى طةنجان ئةوةية كة  5، 3: 5

اندا و ئةركى دووةمى ثيرةكان كة ملكةضى كاريطةرى ثيران بن.هةروةها ئةركى دووةمى طةنجان ئةوةية كة كاريطةرييةكى ثيرؤز بن بةسةر ثيرةك

 ملكةضى كاريطةرى طةنجان بن

 بَى فيز بة خودائةطةر ثير بوويت يان ئةندامانى كلَيَسا لة ذيَر دةستى بة تواناى  6: 5

 



 

 8  34 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 ضونكة ئةو بةتةنطتةوة دةبَى. خودائةطةر ثيربوويت يان ئةندامانى كلَيَسا هةموو خةمةكانت فِرَي بدة بةسةر قاضى  7: 5

 

 : موونة لةسةر جيَبةجيَكردنى تايبةتى )كةسى(ن-2

كة ِرابةرييان .من ِرابةرو مامؤستاى طةنجانم لة كلَيَساى ناوضةيمان.ئةمِرؤ فيَربووم كة ِرابةرى مةسيحى ئةو كةسةية كة ِرابةرى ئةو كةسانة دةكاتأ( 

كة  كردايةتى باش ِرابةرى ئةوانى تر دةكات.من دةمةوَى ئةو ِرابةرةبمدةكات نةك بةثَيضةوانةوة هةروةها فَيربووم كة ِرابةرى مةسيحى بة نموونةى سةر

 دلَطةرمييةوة و بةبَى فيزى بةو كارة هةلَدةستم. بةبةلَكو خؤبةخشانة و ،بةمنى سثاردوون خوداةثَينَى كة خؤى بةسةر ئةو كةسانةدا ناس

 

بم و بيركارى ضاكةكاربم لةسةر خوداوة كة ئةركى سةرةكيم ئةوةية كة ضاوديَرى طةلى من يةكيَكم لة ثيرانى كلََيساكةم.ئةمِرؤ كتيَبى ثيرؤز بيرى خستمةب( 

ئةركى منة كة دَلنيا بم لةوةى كة كة ئةو ضاالكيانةى لة كلَيَسادا ثيَيان هةلَدةستم خزمةتى مةبةستةكانى  لةبةرئةوة .بةمنى سثاردوون خودائةو ضاالكيانةى 

ئاطاداربكةمةوة كة ثيَويستة  ديكةشبم لة هةستان بةم ضاالكيانة.ثيَويستة ثيرةكانى  خوداريايى نةضةوساندنةوةى طةلى دةكةن. هةروةها كة ثيَويستة وو خودا

دا ثيَويستة بةتةنط طةلى يلةسةرمان كة خؤمان نةسةثيَنين بةسةر طةلى خودا و ستةميان لَى نةكةين و بةكاريان نةهيَنين بؤ ئامانج و مةبةستى خؤمان.لة كؤتاي

 كلَيَساوة بم هانيان بدةم بة ِريَطاى ِرابةرر و سةركردايةتى باش.دا خو

 

 : نويَذ بكة 5هةنطاوى 

( دا فيَرى 7-1:5ثةترَوس  1ژ دةربارةى ِراستيةك بكات كة خودا لة ئايةتةكانى )ێوةرن بةيةكةوة بة نؤرة نويَذ بكةين بة شيَوةيةك كة هةر كةسيَك نو

 كردووين.

ر ط ئةو شتةوة بضؤ كة لةم وانةيةدا فيَرى بوويت.ِراهيَنان بكة لةسةر نويَذى كورتى يةك ِرستةيى يان دوو ِرستةيى.لةيادت بَى دةكرَى هة)لة نويَذةكةتدا بةدةن

 ئةندامة و نويَذ بؤ كارى جياواز بكات(

 

 

 (خولةك                      نويَذى ثاِرانةوة8نويَذ ) 5

 

 بؤ وانةى داهاتوو                 ئةركى مالَةوة )دوو خولةك(       6

 دا.خودابةردةوام بن لة نويَذ لة طروثى دوانى يان سيانيدا.نويَذةكانتان بةرز بكةنةوة لة ثيَناوى يةكتريدا و لة ثيَناوى خةلَك و 

 ياندا بينوسنةوة.ِرابةرى طروث/ئةم ئةركةى مالَةوة بة نوسراوى بدة بةئةندامانى طروثةكةت و داوايان ليَبكة لة دةفتةرةكان

 يساى مةسيح ِرابهيَنى.وةند عخوداثةيمان بدة/ثةيمان بدة كة قوتابيان بؤ -1

 لةطةَل كةسيَك يان كؤمةلَيَك كةس.  7-1: 5 ثةترَوس 1ووتار بدة و فيَربكة يان وانةى كتيَب بخويَنةوة كة ثةيوةستن بة ئايةتةكانى 

 -18: 16؛  5 -1: 13؛  21 -13: 11 ووتةكانبِرطة كتَيبيانة هةموو ِرؤذيَك خةلَوةى ِروحى بكة ثةنابردنة بةر يةكيَك لةم -2

 .تَيبينيةكانت تؤمار بكة.شيَوازى خستنة ِرووى ثرسيار بةكاربهَينة 22 -14: 18؛ 13 -9: 18؛  20 -14: 17؛  20

 ةدا بضؤوة كة لةبةرت كردوون.هةموو ِرؤذيَك بةو ثيَنج ئايةت 12: 1انيَوحةن.ِرزطاربوون بة باوةرِ : ووشة: لةبةركردن-3

 (4 -3: 5زةبوورضيدةكات ) خودا بِرواننةنويَذ بؤ كةسيَك يان شتَيكى دياريكراو بكة لةم هةفتةيةدا و : نويَذ-4

يساى مةسيح هةروةها وةند عخودالة دةفتةرةكةتدا هةر تيَبينيةكى نوَى تؤمار بكة كة تايبةتة بة ئامادةكردنى قوتابيانى نوَى بؤ -5

 وةى ِروحى و ئايةتةكانى لةبةركردن و وانةى كتيَب و ئةم ئةركةى مالَةوة. خةلَ 


