
HER TIM DI RÊ DE 
 
Her Tım Dı Rê De 
 
Ma jıyana weyi rojane her tım rêwitıyi ye? 
Ajotvanên qemyonên tırrê, roj be roj, lı ser direksıyonê, dı havin û zıvıstanê û dı bın baranê de bı jêr û jor; welat 
bı welat alav ûtıştan dıkışinın. 
Dema ev alav û malan, dı dıkanan da tên ditın; tên ecıbandın, lê belê, ma ki jı ajotvanên ku kışinê pêk tinın re 
sıpasıyê dıke? 
- Her Tım Dı Rê De- tê mahna cûr be cûr zor û zehmeti, strês, her tım balkêşi, tım û tım jı malbat û hevalan ve 
dûrbûnê. 
- Her Tım Dı Rê De- ev daxuyani kırına hemûya jıyana ji me ye. Em gışt, her ber bı ku be bıla bıbe, tım dı rê de 
ne. 
Ma dema hûn cihê ku hûnê bıçınê nızanıbın, qet hûn lı mekina xwe suwar dıbın û bı lêrasthatınê dajon? 
Belê, dê ev bı tûmi bıba kareki bı ehmeqi. 
Belê, lê ma  hûn dızanın ka dê “Rêwitıya Jıyana We”bıgıhêje ku derê? 
Em dıxwazın hûn destûrê bıdın me ku em vê pırsa heri gıring jı we bıpırsın. Jı ber ku dıvê em  bı bıryari cihê 
xweyi çûnê bızanıbın û jı hebûna vi cihi ewle bın. 
Dıbe ku dema hûn jı bala gelek qedayan derbas dıbın, pırsa “Ger ez dı hundırê wê mekinê de rûnıştıbama, dê 
dawıya mın hatıba. Ma gelo dema ez dı wê qedayê de bımırın dê hal û rewşa mın çı bıbe?” jı xwe re dıpırsın. 
Dê rojekê “rêwitıya” her yek jı me dawi bıbe û emê (mıheqqaq) lı ciheki hatıye bıjartın bın. Pırsa gıring ev e: 
“Gelo emê lı ku derê bın?” 
Kıtêba Piroz, jı vi alıyi geleki bı eşkereti dınıvisine. Du rêgeh û du armanc hene. 
Dı rêya jı Xwedê ve dûrbûnê her kes xwesteka xwe tine cih. Ev rêya dıçe tarıya bêdawin û bêhêvibûnê. “Dê lı 
wır gıri û qırçinıya dıranan hebın.” (Jı Incilê Meta 22:13) 
Lê belê rêya ku bı Xwedê re bûn ji heye. Yên ku dı vê rêya bı berdari ve derbas dıbın û dımeşın, kesên ku jıyana 
xwe bı Xwedê re kırıne sazûmanê ne. Armanca wan, dı hızûra Xwedê de şabûn ın. 
Ma mırov çawa dıkare dema bıxwaze bête ser vê rêya? Dıvê Mırov, têkılıya dı navbera xwe û Xwedê de têxe 
serrastıyekê (sazûmanekê). Hûn ji, bırêz Ajotvanê Tırrê, dıvê hûn (ji) vêya bıkın. Bı duayeki jı dıl û can vegerın 
Xwedê. Gunehên xwe, ezıtıyên xwe, hesnekırına xwe û bıınyadbûna xwe jı Wi re bıbêjın. 
Bıryara Xwedê ya ku qethi a dı derheqa hemû mırovan de yi qebûl bıkın. 
Ew bıryar wsa ye: 
“Kesi ku rast nine, tenê kesek ji nine. Kesi ku fêhm bıke nine, kesi ku lı Xwedê bıgere nine. Gışt jı rê ve şaş bûn, 
pevre bûn bêfêde. Yê ku qencıyê bıke nine, tenê kesek ji nine.” (Jı Incilê, Romıyan 3:10-12) 
 
Kûpona Xwendevan 
 
Jı kerema xwe vê kûponê bı nameyekê an ji lı qartekê postê bızelıqinın û jı me re bışinın. 
Ger hûn bışinın, hûnê bı belaşi (bêpere) vana bıstinın: 
Pırtûkek Incilê (ya bı Kurmanci an ji Tırki) û risaletên  dê  bona ku hûn Xwedê bınasın jı we re bıbın alikar. 
Jı kerema xwe nav û navnişana xwe bı avayeki ku em bıkarıbın bıxwinın bınıvisinın! 
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