
Dem bi Xweda er
Dema ku za ok dest bi henas kêşanê kir, mihtace ku bi xwejî. Di vê êya wekînde em mihtacî xwarina r r
uĥînin her oj. Ev dunyaya Xwedaye, kitêba pîroz, û biwîna bi gehandina bi xweda e, eger tu bi xwazîr r r

mirovekî nas bikî. Tu mihtacî peywendiyeke rekxistiyî bi wîre yan wê e. Ku ev tişt bibe em mihtacî r
demeke kombûnêne jî. Her wisaye di elaqeta meya bi Xweda e: ji boy ku em wî bitir nas bikin em ê li r r
demê di girin di sîstemê xwe yê demêde ji bo ku di peywendiyêde bin bi wî e.r

1. Em çi dikin di demê xwede bi Xweda e?r

• Bi Xweda e di axivin di êya diwayêde.r r
• Di hêlin Xweda bi mere xeber bide di dema xwendina me ya kitêba pîroz.

2. Merema dema me bi Xweda er

• Îbadeta bi Xweda: Xweda hêjay pesinê meye û tim bi xêr hatina me dike.
• Ji bo hebûna lawaz bûna bi Xweda e:r  Em belav dikin her tiştê ku giringbe ji bo me û bitir wî 

nas dikin. Elaqeta me bi wî e wê ê çandin û bi hêztir bibe.r
• Ji guhdarkirina li Xweda: Ew di xwaze bi mere xeber bi de û me bajiwê.

3. Wekeyên ji kitêba pîroz

Ayet mirov dem cîh kirin (ektîv)

Mezmûr 5:3

Danyêl 6:10

Marq 1:35

Lûqa 6:12

Karan 10:9

Karan 16:25

4. Tişt û bersivên ji bo demê me bi Xweda er

• Kitêba pîroz: Parçekî ji kitêba pîroz bi xwende û li se e bi hizire û diwayê bike. Li vir r
çar pi syarên baş heyne ji bo pi s kirinê: Li vir em hînî çi dibin di derbarê Xweda de? Li r r
vir em hînî çi dibin di derbarê xelkê de? Çi lazime ku ez bi kim? Ez karim beşdariyê bi 
kêre bikim? 

• Cîh: Ciheky baş bibîne yê ku bêdeng bê ji bo demê bi Xwedare.

• Dem: Demeky hery baş bibîne ku tu tim bi Xweda e bî.r

• Pîlan: Çîrokek ji yên kitêba pîroz jî bi gire ku tu bi xwendî. Ji destpêkê Afirandin bi 
Xwende ji (peymana kevin) û Metta jî (peymana nû). Piştî hingê Derketin bi Xwende 
(peymana kevin) û Kiteba Karên Şandiyan ji (peymana nû)

• Çêkirina têbîniyan û belavkirin: Bi hevalên xwere belav bike yanjî têbîniyên xwe 
binivîse û hizrên xwe, tu çi hesty bi peyîva Xweda ya bi xwere diky (peyva ku Xweda bi
te e xeber dide), pirsyarên te, bersivên Xweda ji boy diwaya te yanjî ya hevalên te, r
çawa Xweda bersiv da, pesnê ayetan bi de...

Handana min ji demê min yê bi Xweda e:r

Dem: _____________________________    Cîh: ______________________________

Pîlan: _____________________________ 


