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Bi RASTÎ
Pêwendiya te û Xwedê, gelo gengaz e?
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Rastiya 1: #Tu Hezkirî yî
Xwedê ji te hez dike!

And you’re totally relevant to Him!

„Çimkî Xwedê wisa ji dinyayê (Te) hez kir ku Kurê xwe 
yê yekta (Îsa Mesîh) da, da her kesê ku baweriyê bi 

wî bîne helak nebe, lê jiyana wî ya herheyî hebe“
Pirtûka Pîroz – Yûhenna 3:16

„Û ew naxwaze ku kesek helak bibe,  
lê dixwaze ku hemû tobe bikin.“

Pitûka Pîroz - 2Pêtrûs 3:9

Rastiya 2: #Tu gunehkarî
Tevî wilo jî pirsgirêkek heye,  
ew Tekûz e lê tu ne tekûz î !

Tu dizanî ku tu ne tekûz î.  
Te guneh kiriye û ew nikare çavên xwe ji gunehên  

te bigire. Ma te tu carî derew nekiriye?  
Yan jî tiştekî ne yê te be, te ji xwe re nestendiye? 

Axilbe te tiştekî wisa kiriye, ma ne wilo ye? 

„Hemûyan guneh kir  
û ji rûmeta Xwedê bêpar man“

Pirtûka Pîroz – Romiyan 3:23
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Rastiya 3: #Bêhêvî
Tu nikarî alîkariya xwe bikî.

Tu gunehkarî, û tu encama vê yekê 
di jiyana xwe de dibînî.

Wijdanê te loma li te dike, têkiliyên şikestî,  
hestên gunehbariyê ...  

Her çiqasî tu hewl bidî,  tê nikaribe dûrî   
van tiştan bikevî yan jî tiştên berê jibîr bikî.

„Çimkî Ez serhildanên xwe dizanim, 
her gav sûcê min li pêş min e“ 

Pirtûka Pîroz – Zebûra 51:3 

Rastiya 4: #Aqilmend
Eger te ev yek nas kir êdî ev destpêkeke baş e. 

Niha were cem Xwedê,  
li xwe mukur were ku tu gunehkarî.  

Li pêşiya wî gunehên xwe bîne ziman.
Êdî  ew ê te bibexşîne,  
li şûna ku te siza bike. 

„Lê eger em gunehên xwe eşkere bikin,  
ew  dilsoz û rastîparêz   

e ku li gunehên me bibihûre  
û me ji her neheqiyê paqij bike“.

Pirtûka Pîroz – 1Yûhenna 1:9
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Rastiya 5: #Rastdar
Îsa Mesîh, Kurê Xwedê, qebûl kir ku gunehên te li ser 

xaçê hilgire. Ji lewre Xwedê dikare te bibexşîne. 

Dema te bibexşîne, her tişt dê baş be,  
tê rastdariya tekûz bidest bixe (tê bêsûc be).

„Ew cezaya ku ji bo aştiya me bû,  
daket ser wî û me bi birînên wî şîfa dîtin“

Pirtûka Pîroz – Îşaya 53-5

„Ew bi kerema wî, bi qurbana (rizgariya) 
ku bi Mesîh Îsa hatiye, bê berdêl rastdar 

derdikevin ( hûn qenc tên dîtin)“
Pirtûka Pîroz – Romiyan 3:24

Rastiya 6: #Piştrast 
Ji ber ku Îsa Mesîh bi xwe bi vî karî rabûye 

– ne tu – tu dikarî bi temamî xwe bispêrî 
wî. Tu kes nikare vê yekê ji te bistîne. 

Îsa Mesîh dibêje: „Ez jiyana heryeî didim 
wan û ew tu caran helak nabin û tu kes 

nikare wan ji destê min derxe“
Pirtûka Pîroz – Yûhenna 10:28

Niha ev yek ji bo te jî rast e û derbasdar e: 
Her kesê ku Îsa Mesîh li cem 

wî hebe, jiyana wî heye!
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Gelo pirsên te hene?

yekê li ser vê navnîşanê bişîne: 
contact@gbv-dillenburg.de

Eger Pirtûka Pîroz li cem te tune be, 
em ê kêfxweş bin ku em bêpere beşa 
duyemîn (Peymana Nû) ji te re bişînin.
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