
 

 

 1  3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 

 ثيرؤزدا كتيَبى لة(( كلَيَسا)) ووشةى:  بةشداريكردن                                               1 ثاشكؤى

 

 كلََيسا ووشةى و(( دةطةيةنن خودا مالَى)) ماناى كة((church)) يؤنانى ووشةى دوو لة(يؤنانيدا زمانى لة) كلَيَسا ووشةى/فيَربكة

 .ثيرؤزدا كتيَبى لة هةلَدةطرىَ  مانا زؤر كة ية(ئةكليسيا(( )kuriakon doma))ِرةسةندا يؤنانى زمانى لة

 

 : ناكةنيسى ترى بةماناكانى ekklesiaووشةى-1

 

 (32: 19 كردار) هةية(( ياسايى دانيشتنى)) يان(( شةرعى ى ديوان)) ماناى ekklesia(أ

 (41 -32: 19 كردار) دةطةيةنىَ ( كؤمةلَ ) ماناى ekklesia( ب

 ؛ 2: 20 دادوةران)دةبنةوة كؤ ئايينى مةبةستى بؤ بةيةكةوة كة تايبةتى بة دةطةيةنىَ ((طةل كؤمةلَى)) ماناى ekklesia( ج
 32: 107 یبوورەز

 

 : كلََيسايةكةى بةمانا ekklesia ووشةى-2

 .دةكات ديارى ووشةية ئةم ماناى ووشةكة ميانةيى و بةندى ِريز( كلَيَسا يان) باوةِرداران كؤمةلَى ماناى ekklesia ووشةى

 1 18: 11 كَورنسَوس 1( ) مةسيحيةكان كؤبوونةوةى) بطةيةنىَ  كَليَسايى كؤبوونةوةى ماناى دةشىَ  ekklesia ووشةى(أ
 (6 يوحوننا 3 ؛19: 14 نسوسۆڕک

  نيشةجيَن شويَنيَك لة كة دةطةيةنىَ  مةسيحيان كؤمةلَى ماناى ekklesia ووشةى(ب

 

 لة و 15: 4 فيليثى 17: 4 كَورنسَوس 1 31: 9 کردار 1: 8 كردار ؛ 17: 18 مةتتا) تاك شيَوةى بة( كلَيَسا) ووشةى-1

 ( 16: 5 تيمَوساوس1

 كةنخةريا يان( 1: 13 ؛ 26: 11 كردار) ئةنتاكية يان( 22: 11 کردار  1: 8كردار) ئورشةليم بة شويَن لةزؤر: كلَيَسا ووشةى-2

 .تريش هى( 1: 2بينين) ئةفةسَوس يان( 1: 1 سالؤنيكى 1) سالؤنيكى يان( 2: 1كَورنسَوس 1) كَورنسَوس يان(  1: 16رَوما)

 -18: 8كَورنسَوس 2 ؛ 17: 7 كَورنسَوس 1 ؛ 16: 16 رَوما ؛ 5: 16 ؛کردار 41: 15 كردار) بةكؤ(كلَيَساكان) ووشةى-3

24) 

 ؛ 2: 1 غةالَتية) غةالَتية و( 24: 2 تةسالؤنيكى 1 ؛ 22: 1 غةالَتية) يةهودية: جؤراوجؤر شوَينى لة( كلَيَساكان) ووشةى-4
 ( 1: 8كَورنسَوس 2) مةكدؤنيا و( 4: 1 بينين ؛ 19: 16 كَورنسَوس 1) ئاسيا و(1: 16 كَورنسَوس1

 ىمالَ  لة كلَيَسا( مالَيَك لة بةيةكةوة مةسيحى باوةِردارانى كؤبوونةوةى) هةبىَ  مالَى كلَيَساى ماناى دةشىَ  ekklesia ووشةى(ج

 كَولَوسى) هةبوو نمقاس مالَى لة كلََيسا( 19: 16كَورنسَوس 1) ئةفةسَوس لة و( 5: 16 رَوما) هةبوو رَوما لة بريسكال و ئةكيال

 ( 2-1: 1 فليمَون مالَى لة و 15: 4

 .بةون سةر مةسيحى باوةِرداران هةموو كة هةبىَ  ى(كؤمكار) كلَيَساى ماناى دةشىَ  ekklesia ووشةى(د

 21 10: 3 فسوسەئ ؛ 22-21: 1 ئةفةسَوس ؛ 28: 12 نسوسۆڕک 1 ؛ 4: 6 كَورنسَوس 1 ؛ 39: 9 كردار ؛ 18: 16 مةتا)

 (16: 5 تيمَوساوس 1 لةوانةية وة ؛ 6: 3 فياثى ، 24 -18: 1 كَولَوسى ؛ 33 -22: 5 فسوسەئ ؛

 : دةدات تايبةتى سيفةتى هةية وا جارى جيهانى ناوضةيى كلَيَساى(ه

 

 كلَيَساى( ))16: 16 رَوما(( )مةسيح كلَيَساى( ))تريش هى ؛ 32: 10 ؛ 2: 1 كَورنسَوس 1(( )خودا كلَيَساى))

 (1: 1 سالؤنيكى 1) مةسيحدان ئيساى خوداوةند و باوك لةخوداى ئةوانةى......باوةِردارانى

 (16 :4رَوما(( )نةتةوةكان كلَيَساكانى( ))33: 14كَورنسَوس 1) ثيرؤزةكان كلَيَساى)

 


