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"… Ji bilî tiştên din, ya ku rojane tê ser min: xemgîniya min a kûr ji bo hemî 
civînan."


PAUL OSTAND,, 2 KORINTIAN 11:28


Xemgîniyek min a kûr heye - barekî. Qet nebe ez çawa bawer dikim Xwedê 
dixwaze ku ez li ser wê bifikirim. Ew ji bo "hemî dêrên" barbar e, yên ku 
Mesîh di wan civînan de dişopînin û karê ku Xudanê me daye me 
biqedînin, biqedînin.


"Xemgîniya kûr" a ku Pawlos hîs kir, ji peyva Grek μέριμνα hat. Wateya wê 
"xemgîniyek, xemgîniyek, xemgîniyek ku ji tevahî veqetîne ye." Ew barê ku 
ew qas kûr e di rastiyê de hîs dike ku tiştek we di hundur de perçe dike. 
Ma hûn di derheqê dêrê de, di derbarê xiristiyanên din de, di derbarê 
windabûna li cîhanê de wiya hîs dikin?


Barê me wekî Xiristiyan divê heman barê ku Jesussa ji Ezman anî ser erdê 
be.


"Wext temam bû, û serdestiya Xwedê nêzîk e. Poşman bibin, û bi 
mizgîniyê bawer bikin. ”


ESsa Mesîh, MARK 1:15


Mizgînan bixwînin û hûn ê bibînin ku Jesussa, Kurê Xwedê yê bêdawî, di 
dema ku li ser rûyê erdê bû pir bala wî dikişand. Armancek wî hebû - û ne 
ew bû ku her kes mîna wî bike an xwe xweş hîs bike.
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Jesussa barê xwe bi ehlê kinîşta gundê xwe re parve kir û wan xwest ku 
Wî ji ber gotinên wî bikujin -


“Ji ber vê yekê ew hat Nazaretê, li cihê ku lê hatibû mezin kirin. Custom 
çawa ku adeta wî bû, wî roja bemiyê çû kinîştê, û rabû ser xwe û xwend. 
The pirtûka iahşaya pêxember radestî wî kirin. When gava ku wî pirtûk 
vekir, wî cihê ku lê hatibû nivisîn dît: 'Ruhê Xudan li ser min e, ji ber ku wî 
ez rûn kirim ku Mizgîniyê bide belengazan; Wî ji min re şand da ku dilê 
dilşikestî qenc bike, Ji bo êsîr azadiyê ragihîne recovery kor ji çavên xwe re 
baş bike, Yên bindest azad bike; Ji bo sala qebûlkirî ya Xudan ragihînin. "


LUKE 4: 16-19


Jesussa pirtûk pirtûka xwe girt, ew da şixulê kinîştê û rûnişt. Bînin bîra xwe 
ku ev kenîseya ku Jesussa ji zaroktiya xwe ve beşdarî wê bûbû. Her kesî li 
wî temaşe dikir. Ya ku Wî paşê got ev e -


"Thisro ev Nivîsara Pîroz di guhdariya we de pêk hat."


Whoa! Pêxemberiya iahşaya di bihîstina mirovên ku di wê kinîştê de 
rûniştibûn pêk hat?


Ya ku iahşaya di Beşa 61-an a Pirtûka xwe de nivîsand, di çarçoveya tiştên 
ku Xwedê di beşên 59 û 60-an de jê re gotibû -


"Rizgarkar wê were Siyonê, to yên ku ji sûcdariya Aqûb vegerin."
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ISAIA 59:20


“Rabe, bibiriqe; Çimkî ronahiya we hat! The rûmeta Xudan bi we re rabûye. 
Çimkî va ye, tarî wê erdê veşêre, dark tarîtiya kûr gel. Lê Xudan wê li ser 
we rabe, glory rûmeta wî wê li we were dîtin. Wê milet werin ronahiya we, 
ings padîşah jî bibin ronahiya rabûna we. ”


ASA 60: 1-3


Isaşaya 59, 60 û 61 berdewamiya çarçova berê ya Mesîhê êşkêş bûn -


"Ew ji hêla mirovan ve tête şermezar kirin û red kirin, Mirovek ji xemgîniyê 
û bi xemgîniyê nas dike. We me, wekî ku bû, rûyên xwe ji Wî veşartin; Ew 
nefret kir, û me jê re qedir neda. Bê guman Wî xemên me hilgirtiye û xemên 
me hilgirtiye; Lêbelê me wî yê ku bi êş, ji hêla Xwedê ve zeliqî û êşandî ve 
nirxand. Lê Ew ji ber sûcên me birîndar bû, Ji ber gunehên me şîn bû; 
Cezayê aştiya me li ser wî bû, û bi şopên wî em sax bûn. Em hemî mîna 
berxan ji rê derketin; Me, her yek, zivirî riya xwe; The Xudan gunehê me 
hemiyan danî ser wî. "


ISAIAH 53: 3-6


Jesussa digot ku ew Xelaskarê Israelsraêlê pêxemberîtiye! Mesîhê sozdayî!


Mirov ji gotinên wî heyirî man, dûv re ji hev pirsîn, "Ma ev ne kurê 
Josephsiv e?" Ji ber barê ku Jesussa ji mirovan re bar kiribû û giraniya 
xwe ya li ser kirina daxwaza Bavê xweyî Ezmanî, Wî gavek ji daxuyaniya 
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xwe ya pêxemberiya iahşaya ya di derheqê Wî de û hewcedariya bêhêvî ya 
mirovan a bexşandina gunehan de paşde gav neavêt -


"Wî ji wan re got, 'Hûn ê bê guman vê gotina pêşiyan ji min re bibêjin,' 
Bijîşk, xwe qenc bike! Ya ku me li Kapernaûmê bihîstiye, li welatê xwe jî li 
vir bikin. ’Paşê wî got:‘ Bi rastî, ez ji te re dibêjim, tu pêxember li welatê 
xwe nayê qebûl kirin. Lê ez bi rastî ji we re dibêjim, di rojên ijlyas de, dema 
ku ezman sê sal û şeş meh hate girtin, û li tevahiya welêt birçîbûnek mezin 
çêbû gelek jinebiyan li Israelsraîlê bûn. lê ji nonelyas re ji yek ji wan re 
nehatibû şandin Zarefatê, li herêma Sîdon, cem jinek jinebî. And di dema 
Elîşahê pêxember de gelek kotî li Israelsraîlê bûn, û ji bilî Naamanê Sûryanî 
kes ji wan nehat paqij kirin. 'Ji ber vê yekê yên ku di kinîştê de bûn van 
tiştan bihîstin, bi xezebê tije bûn, rabûn ser xwe û wî xistin. derveyî bajêr; û 
wî ew birin ber serê girê ku bajarê wan li ser hatibû avakirin, da ku wî 
bavêjin ser zinarê. Paşê di nav wan re derbas bû, ew çû riya xwe. "


LUKE 4


Pêdivî ye ku ji bo mirovan heman barê me hebe, heman fokus heye ku em 
daxwaza Bavê xwe yê Ezmanî bikin. Ew bar ew e ku bi Mizgîniya Mesîh 
digihîje mirovên winda û şagirtan dike. Ne tenê li bajar, eyalet (parêzgeh) 
an welatê me. Ew di "hemî cîhanê" de digihîje mirovên winda.


"And ev mizgîniya serdestiyê dê li seranserê cîhanê wekî şahidiya ji hemû 
miletan re bête danasîn, û hingê dawiya wê bê."


METTA 14:24
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Mizgîniya Jesussa Mesîh tenê hêviya mirovan e ji bo jiyana herheyî. Ew, 
mîna me, nekarin wê qezenc bikin û bê guman ew heq nakin. Rizgariyek 
diyariyek e, lê ew bi barekî tê. Wê barê Kurê Xwedê ji Ezman anî ser erdê 
ku bibe berdêla gunehên me. Wê barê di sedsala 1-an de şagirtên Mesîh 
şandin cîhanê û ew hîn jî du hezar sal şûnda diçin.


Lê


Pencereya 10/40


Gelek kes û komên mirovan hene ku Mizgîn nebihîstine. Ya rast di derbarê 
çend kesan de ku qet nebihîstiye şaş e.


Rastî ya xemgîn ev e ku gelek xiristiyan li deverên bi qas dewlemendî yên 
cîhanê (mînak Dewletên Yekbûyî, Kanada, UKngilîstan, Ewropa) pir hindik 
fikir, fikar, dem an drav didin ku bigihîjin windabûyên li deverên nisbeten 
xizan ên cîhanê (mînak 10 / 40 Pencere). Ma ji ber ku barê wan ji bo 
windabûyî tune ye? Xiristiyanên ku peywira ku Jesussa Mesîh daye Dêra 
xwe çima fam dikin çima barê xilaskirina peywirê hîs nakin?


Zêdeyî nîvê nifûsa cîhanê di wê Pencereya 10/40 de dijî. Piraniya mezin a 
mirovên ku li wê herêma cîhanê dijîn (nêzîkê% 90) Mizgîniya lifesa Mesîh a 
ku jiyanê rizgar dike, nebihîstiye. Islamslam, Hindûîzm û Budîzm di 
Pencereya 10/40 de olên serdest in. Komunîzma Ateîst jî li wê herêma 
cîhanê astengek mezin e. Li wir Mizgîniya Mizgîn ji bo Xiristiyanan 
peywirek neqediyayî ye.
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Barê ku divê hemî Xiristiyan hîs bikin û hilgirin, ez bawer dikim, ev e ku em 
bi wezîfeyek neqediyayî re rû bi rû ne. Jesussa ji me re got ku "hemî 
miletan bikin şagirt" (Metta 28:19) û "heta dawiya erdê" bibin şahidên Wî 
(Kar. 1: 8). Jesussa para xwe kir, lê em ya xwe nakin. Me karê xwe 
neqedandiye. Dema ku karê me hate kirin em ê çawa bizanibin? Wekî ku 
Jesussa di Metta 24-an de ji şagirtên xwe re got - "And ev mizgîniya 
serdestiyê dê li seranserê cîhanê bê şahidiya hemû miletan, û hingê 
dawiya wê bê." Wê demê em ê bizanibin.


Gelek şivan û mizgînvanên ji dayik-dayik çêbûyî Mizgîniya Mesîh di 
Pencereya 10/40 de didin, hene, lê ew hewceyê alîkariya me ne.


Ez Çi Bikim?


Pêşîn - Lênêrîn. Dûakirin. Dayin.


Duyemîn - ji Xwedê bixwazin ku ji bo beşek taybetî ya cîhanê barekî bide 
we.


Ya sêyemîn - diyariyên xweyên giyanî bikar bînin ku piştgiriyê bidin şivan û 
mizgînvanan li devera cîhanê Xwedê we bar dike.


Çarem - Mesîhiyên din ên di çembera bandora xwe de vexwendin ku bi 
azadiya giyanî ya ku Xwedê di Kurê xwe de dide me beşdarî gihîştina 
negihîştî bibin.
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Her weha hûn dikarin malbat û hevalên xwe jî rasterast bixwînin û gotarên 
FaithandSelfDefense.com û her weha wezaretên din ên serhêl bixwînin û 
parve bikin. Me di van demên dawî de rêzefîlmek nû ya bi navê Heye ku 
Karek Dabe Kir ku dest bi peywira neqediyayî ya li pêşiya me kir.


Duayên me bi we re ne ku hûn li pey Mesîh diçin û barê wî bi wî re parve 
dikin.


Nivîsara Pîroz ji New King James Version® hatiye stendin. Copyright © 
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