
Herî MezinHezkirina



Pêşniyara Xwedê ya Bona
Hezkirinê

Xwedê ew qasî ji dinê hez kir ku 

Lawê Xwe yê yekane da 

Wisa ku tu yên baweriyê bi Wî anîne 

bila helaq nebin 

lê belê bila bigihêjin jiyana bêdawîn 

Încîl, Yûhena 3,16

Bi vê ayeta girîng ya Kitêba Pîroz, 
mizgîniya Xwedê ya xelasiyê mîna 

gewherek dipiriqe ji mirovan re tête 
pêşkêş kirin.

Bi taybetî bona we

 Xêra herî mezin

 Bûhaya herî mezin

 Merca herî bi hêsanî xelasbûyînê

 Xelasiya herî mezin

 Diyariya herî mezin

Mizgîniya Kitêba Pîroz, 
bona her mirovê ku biwêre û xwe radestî 
ronahiya wê bike, birastî jî mîna agahiyek 
şabûnê tîne ye.



Xwedê ew qasî ji dinê hez kir ku,

Em li vê, bêrîkirina Xwedê ya ji mirovên 
ku afirandine çawa ye dibînin. Em nikarin 
hezkirina Wî ya mezin fam bikin, lê hew em 
dikarin bibin heyranî hezkirina Wî. Em li dijî 
Xwedê gunehan dikin û bi vî awayî bêrêziyê li 
Wi dikin, biçûk dibînin û heqaretê lê dikin. Lê 
dîsa jî bona ku em neheziqin Xwedê gava pêşîn 
davêjê.

Lawê Xwe yê yekane da.

Ev, bûhaya herî zêde ya hezkirina Xwedê yî. 
Îsa Mesîh, diyariya herî mezin ya Xwedê yî. 
Peytandina hezkirina Xwedê ya bi dad e. Lawê 
Xwe yê yekane û xoşewîst dişîne dinê, dişîne 
darexaçê û dide mirinê. Bi vî awayî, alîkariya 
Xwedê, bi awayekî herî bi lezî digihêje me, yên 
windabûyîne. Ev çi dilovaniyek mezin e!

Wisa ku tu yên baweriyê bi Wî anîne

Qet tu cihêtiyê naxe navberê û bangî her 
kesî dike: Hûn dikarin li vê navê xwe deynin 
cihê “Her kesî” Gelo bona winda bibe divê 
mirov çi bike? Qet tiştekî jî!

Lê belê bona xelas bibe, divê tiştina bike. 
Xwedê ji me, pêşiyê ne bona ku em karên 
qenc bikin tiştekî naxwaze,  
lê belê dixwaze ku em baweriya xwe bi 
Lawê Wî Îsa Mesîhê ku di oxra gunehên me 
de daraziya Wî li xwe bar kiriye bînin.  
Gava we vê yekê kirin, hûnê ji daraziya 
abadîn xelas bibin û ji bereketên jiyana 
abadîn qencî û fêdê bibînin.



bila helaq nebin,

Li vê derê, Xwedê, rewşa yên ku 
pêşniyara xelasiyê qebûl nekirine tîne 
ziman. Di tariyê da û ji Xwedê dûrmayinê, 
tunebûyinek abadîn li benda wan e. “Li 
wê kurmê ku dikoje namire, agirê ku 
dişewitîne natefe.” 
                 Încîl, Marqos 9,48. 

Bila xelet neyê fam kirin! Mizgîniya 
Xwedê şahiyê tîne, gefa naxwe. Xwedê 
mirina gunehkar naxwaze, hew dixwaze 
ku tobe bike û xelas bibe. Lê belê ger 
em di derheqê îkaza Xwedê ya; “Mirov 
dikare biheziqe”, a ku bi awayekî girîng 
tîne ziman, bêdeng bimînin, dibe ku em 
sûcekî mezin bikin.

lê belê bila bigihêjin jiyana bêdawîn

Ne di wateya bila jiyana me qenc be û em ji jiyanê 
zewqê bistînin. Ger wisa bûya, dê rewşeke me  
ya hejar hebûya. Na! Qala jiyanek di Îsa Mesîh de 
bextewar û abadîn tête kirin. Kitêba Pîroz vêya bi vî 
awayî tîne ziman: 

“Ji ber ku bûhaya gunehê mirin, lê diyariya 
Xwedê jî di Xudanê me Îsa Mesîh de jiyana 
abadîn e.”
“Di kesê ku tê da Lawê Xwedê heye, jiyan heye.”

                          Încîl, Romiyan 6,23/ 1.Yûhena 5,12

Gelo ev jiyana ku qala wê tête kirin dê kengî destpê 
bike? Dema we Îsa Mesîh mîna Xelaskerê xwe qebûl 
kirin û we baweriya xwe pê anîn ku li ser darexaçê 
bona we janê kêşandiye û miriye, û we bi awayekî 
ji dil gunehên xwe bi Xwedê ve mukir hatin, dikare 
niha û di nişkav de destpê bike.



    A vay, hezkirin li vê ye:

    “Me ji Xwedê hez nekiribûn,

  lê belê Wî ji me hez kirin û Lawê xwe

   mîna qurbanê ku gunehan dide  

              bexşandinê Şande dinê."

 Încîl, 1.Yûhena 4,10

Ji kerema xwe ra Gotina xwedê –  
kitêba Pîroz bixwînin.
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