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Zarokê Xwedê Bûyin 
 
Bırra 7’an dı derheqa jı nuh ve bûyin û mafê zarokê Xwedê bûyin de ye. Çawa ku em bı 
bûyina xweza dıbın endamê malbata xwe, mina wê, bı bûyina nuh ji em dıbın endamên Mala 
Xwedê. Xwedê bı navditıya İsa Mesih dıbe Bavê me û em ji dıbın zarokên Wi. Dı İncilê de 
em vê ayeta bıxwinın: “... hin jı nuha ve em zarokên Xwedê ne” (1.Yûh 3, 13). 
 
 
PIRS Û BERSIV        Jı kerema xwe vê dera vala bıhêlın  
 
                             
1-)  Em çawa bıgıhêjın mafê bûyina zarokê Xwedê (Yûh. 1, 9-8) 
a-)  Ew kesê ku hatıye dınê ki ye? 
 
b-)  Dıvê bona bûyina zarokê Xwedê mırov çı bıkın? 
 
2-) Emê kengi bıbın mina Wi? Nuha an ji dı hatınê de? 
 
3-)  Navê kesên ku zarokên Xwedê ne lı kijan pırtûkê hatıye nıvisandın? (Filıpıyıyan 4, 3) 
 
4-) Zarokên Xwedê bı kijan heskırınê tên hes kırın? (Yûhe. 17, 23) 
 
1.Dua wekokıya dılsozıya mırovan ya jı Xwedê re yi 
 
Zarokek, bı her alıyê xwe ve dılketıyê dê û bavê xwe yi, bı wan ve gırêdayi ye. Bo vê yekê, 
bona hemû motajıyên xwe bıdıl dıçe ba wi. Ev yek dı malbata Xwedê ji wusa ye. Ev dılsozi û 
dılketi, lı vır tevi duê tê zımên. Dua ne xwe wındakırın an ji ketına xeyala yi, lê belê motaji û 
xwestekê xwe, jı Xwedê re gotın û tevi leva û şukurıyê jê re gotın e. 
 
1.) Zarokê Xwedê bı xwestekên xwe çı dıki? (Fil. 4, 6) 
 
2.) İsa Mesih dı Yûh 16, 24’an de, bona ku bıkın, çı emri da şagırtên xwe? 
 
 
3.) Dıvê em jı kê bıxwazın? (Yûh. 16, 23) 
 



4.) Dıvê em çawa dua bıkın? (Aqûp 1, 6) 
 
 
5.) Dıvê em bı navê kê bıxwazın? 
 
 
6.) Em dı Aqûp 4, 3’an de dıxwinın ku  hın kes dıxwazın, lê belê nagıhêjın xwestekên 

xwe. Gelo çıma nagıhêjın xwestekên xwe?  
 
 
7.) Ger em lı gora xwesteka Xwedê bıxwazın, du tışt hene, ferze ku em bı wan bızanın. 

Ev çıne? (1.Yûh 5, 14-15) 
 
8.) Dıvê bona ku em bıgehêjın vê xêrê, em çı bıkın? 
 
 
2. Berpırsıyarıya Bawerkır 
 
Dıvê bawerkır xwesteka Xwedê bıpırse û lı gora xwesteka Wi bıji. Ev xwesteka Xwedê yi. 
İncil, emrê dı derheqa vê babetê de dıde. 
 
1.) Dıvê em lı pêy çı rûmetan herın? (Koloseyi. 3, 1) 
 
 
2.) Resûl Pêtrûs, xwest ku bawerkıran dı danasina ki û lı ku derê pêşve bıçın. 
 
 
3.) Bona nasina xwesteka Xwedê, bawerkır her roj kelama Wi dıxwine. Jı ber ku kelama 

Xwedê, xurek a ruh e. Her çar tıştên qenc yên dı 2.Timotêyo 3, 16’an de derbas dıbın 
çı ne, lı vır bınıvisinın: 

 
 
4.) Dıvê, gava em Gotına Xwedê, bıbıhizın çı bıkın? (Aqûp 1, 22-23) 
 
 
5.) Wezifeya nuha ya bawerkır çi ye? (2.Korinti 5, 20) 
 
 
6.) Bawerkırên Sêlaniki çı kırın? (1.Sêla. 1, 9-10) 
 
 
 
Jı  kerema xwe, vê qursa İncilê dagırın û jı navnişana jêrin re bışinın: 
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