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6:23 كردار  

 چونکەکرێیگوناهمردنە،بەڵمدیاریخوداژیانیهەتاهەتاییەکەلەڕێگەیعیسای
.مەسیحیگەورەمانەوەیە

8:2 كردار  

 چونکەلەڕێگەیعیسایمەسیحەوەیاسایڕۆحیژیانلەیاسایگوناهومردنئازادی
.کردیت

1:10 تیمۆساوس 2  

 ئێستاشئاشکرابووبەدەرکەوتنیعیسایمەسیحیڕزگارکەرمان،ئەوەیمردنیلەناو
 .برد،لەڕێگەیپەیامیئینجیلەوەژیانونەمرییڕووناککردەوە

5:2 ئەیوب  

چونکەقینگێلدەکوژێتو 
.بەغیلیشساویلکەدەمرێنێت

13:14هۆشەعدا - هۆشەع  

،لەدەستجیهانیمردووانخۆمیانبۆبەختدەکەم
.لەمردندەیانکڕمەوە

ئەیمردن،کوادەردەکانت؟
ئەیجیهانیمردووان،کواوێرانکاریت؟

،میهرەبانیلەچاوەکانمشاردراونەتەوە
9:13 زەبوورەکان  

!ئەییەزدان،ببینەچئازارێکبەدەستدوژمنەکانمەوەدەکێشم
لەگەڵممیهرەبانبەولەدەروازەکانیمردنڕزگارمبکە

6:26 ئەیوب  

،ئایالەسەرقسەکانمسەرزەنشتمدەکەن 
ئەوەیدەیڵێمبەبادەڕوات؟

33:22 ئەیوب  

،گیانیانلەگۆڕنزیکدەبنەوە
.ژیانیشیانلەفریشتەیمەرگ

37:12 حزقیێل  

 لەبەرئەوەپێشبینیبکەوپێیانبڵێ:یەزدانیباڵدەستئەمەدەفەرموێت:ئەیگەلەکەم،
.منگۆڕەکانتاندەکەمەوەولەگۆڕەکانتاندەرتاندەهێنم،دەتانهێنمەخاکیئیسرائیل



37:13 حزقیێل  

 ئەیگەلەکەم،ئەوکاتەئێوەدەزاننکەمنیەزدانم،کاتێکگۆڕەکانتاندەکەمەوەوئێوەلە
.گۆڕەکانتاندەردەهێنم

27:52 مەتا  

.گۆڕەکانکرانەوە،زۆرێکلەلشەیگەلیپیرۆزیخوداکەمردبوونهەستانەوە

2:7 سەرهتادا- پەیدابوون   

 ئیترخودالەڕۆژیحەوتەملەوکارەیکەکردبوویتەواوببوو،ئینجالەڕۆژی
.حەوتەمدالەهەمووکارەکانیپشوویدا

6:17 سەرهتادا - پەیدابوون  

 منوائاویلفاوبەسەرزەویدادەهێنم،بۆلەناوبردنیهەمووژیانێکلەژێرئاسمان،
 هەروەهاهەمووزیندەوەرێککەهەناسەیژیانیتێدایە.هەرچییەکلەسەرزەوییە

.لەناودەچێت
7:15 سەرهتادا - پەیدابوون  

 جووتجووتلەهەمووبوونەوەرێککەهەناسەیژیانیانتێدابووچوونەناو
.کەشتییەکە،بۆلینوح

7:22 سەرهتادا - پەیدابوون  

.هەرشتێکلەسەروشکانیکەهەناسەیژیانلەلووتیدابوو،مرد

12:10 ئەیوب  

ئەوەیژیانیهەمووزیندووێکو
ڕۆحیهەموومرۆڤێکیلەناودەستدایە؟

33:4 ئەیوب  

،ڕۆحیخودادروستیکردم
.هەناسەیتوانادارەکەژیانیپێبەخشیم

17:25 كردار  

 بەدەستیمرۆڤخزمەتناکرێتوەکئەوەیپێویستیبەشتێکبێت،چونکەئەوخۆی
.ژیانوهەناسەوهەمووشتێکبەهەموواندەبەخشێت

13:15ئاشكراكردنیعیسایمەسیح  

 هەروەهاڕێگەیپێدرابووهەناسەبداتەپەیکەریدڕندەییەکەمتاکوپەیکەریدڕندەکە
.قسەبکاتووابکاتهەمووئەوانەیکڕنۆشبۆپەیکەریدڕندەکەنابەنبکوژرێن

10:10 یۆحەنا  

 دزنایەتبۆدزینوکوشتنولەناوبردننەبێت.بەڵممنهاتوومتاکوئەوانژیانیان
.هەبێت،ژیانێکیپڕوتەواو

28:15 ئیشایای  



چونکەگوتتان:«پەیمانمانلەگەڵمردنبەستووەو
،پەیماننامەمانلەگەڵجیهانیمردووانمۆرکردووە

کەقامچیلفاوتێدەپەڕێت
،لەئێمەنزیکناکەوێتەوە

چونکەدرۆمانکردووەبەداڵدەمانو
.لەناوساختەپەناگیردەبین

28:18 ئیشایای  

پەیمانەکەتانلەگەڵمردندەسڕێتەوەو
.پەیماننامەکەتانلەگەڵجیهانیمردووانسەرناگرێت

،کاتێکقامچیلفاوتێدەپەڕێت
.ئێوەبۆیدەبنبەپێشێل

5:24 ئیشایای  

،لەبەرئەوەوەککابەزمانیئاگرقووتبدرێت
،وەکگژوگیایگڕگرتووداکەوێت

،ڕەگیانوەککەڕوویلێدێت
خونچەیانوەکتۆزبەرزدەبێتەوە؛

،چونکەفێرکردنییەزدانیسوپاسالریانڕەتکردەوە
.سووکایەتییانبەوشەیخوداپیرۆزەکەیئیسرائیلکرد

1:12 یۆئێل  

دارمێووشکهەڵگەڕاو
،دارهەنجیرسیسبوو

،دارهەناروخورماوسێو
.هەموودرەختەکانیکێڵگەوشکهەڵگەڕان

.بەدڵنیاییەوەشادیوخۆشیبۆگەلنەما
13:15هۆشەعدا - هۆشەع  

.هەرچەندەلەناوبراکانیدابەبەروبوومبوو

،بایەکیڕۆژهەڵتدێت
،باییەزدانلەچۆڵەوانیهەڵدەکات

ئینجاکانییەکەیکوێردەبێتەوەو
.سەرچاوەکەیبێئاودەبێت

گەنجینەیهەمووکەلوپەلەبەنرخەکانی
.تاڵندەکرێت

22:1ئاشكراكردنیعیسایمەسیح  



 پاشانفریشتەکەڕووباریئاویژیانیپیشاندام،پڕشنگداروەککریستاڵ،لەتەختیخودا
وبەرخەکەو

4:10 یۆحەنا  

 عیساشوەڵمیدایەوە:«ئەگەربەخشینیخوداتبزانیایەوهەروەهائەوەشکێیەکەپێت
.دەڵێت”ئاومبدەرێ،“ئەوساتۆداواتلێدەکردوئەویشئاویژیانیپێدەدایت

4:14 یۆحەنا  

 بەڵمئەوەیلەوئاوەبخواتەوەکەمندەیدەمێ،هەرگیزتینووینابێت،بەڵکوئەوئاوەی
.مندەیدەمێتێیدادەبێتەکانیاوێکوهەڵدەقوڵێت،ژیانیهەتاهەتاییدەبەخشێ

13:14 پەندەکانیسلێمان  

،فێرکردنەکانیداناکانیژیانە
.بۆدوورکەوتنەوەلەداویمردن

14:27 پەندەکانیسلێمان  

،لەخواترسیکانیژیانە
.بۆدوورکەوتنەوەلەداویمردن

19-13:17 حزقیێل  

 ئێستاش،ئەیکوڕیمرۆڤ،ڕووتلەکچانیگەلەکەتبکە،ئەوانەیلەخۆیانەوە
 پێشبینیدەکەن،پێشبینیلەسەرئەوانبکەوبڵێ:”یەزدانیباڵدەستئەمە

 دەفەرموێت:قوڕبەسەرئەوژنانەینوشتەلەشێوەیبازووبەنددەدورنبۆمەچەکیان،
 نوشتەلەشێوەیسەرپۆشبۆهەمووسەرێکدروستدەکەن،بۆڕاوکردنیگیانەکان.

 ئایائێوەدڵودەروونیگەلەکەمڕاودەکەنوخۆتانبەزیندوویدەهێڵنەوە؟ئێوە
 لەلیگەلەکەملەبەرمشتێکجۆوهەندێکلەتەنانگڵومدەکەن.بەدرۆکردنتانبۆ

 گەلەکەمکەگوێلەدرۆدەگرن،ئێوەئەوکەسانەیکەشایستەیمردننەبوون
.کوشتووتاننوئەوانەیشایشتەیژیاننەبوونبەزیندووییهێشتووتتانەوە

23-13:20 حزقیێل  

 لەبەرئەوەیەزدانیباڵدەستئەمەدەفەرموێت:منلەدژینوشتەکانیئێوەمکەلەسەر
 شێوەیبازووبەندە،کەوەکباڵندەمرۆڤیپێڕاودەکەن،لەسەربازووتاندەیدڕێنمو
 ئەومرۆڤانەیوەکباڵندەڕاویاندەکەنبەڕەڵیاندەکەم.سەرپۆشەکانتاندەدڕێنمو
 فریایگەلەکەمدەکەوملەدەستتان،لەمەودوالەناودەستتاننابنبۆڕاوکردنیان،ئیتر

 ئێوەدەزاننکەمنیەزدانم.لەبەرئەوەیبەدرۆدڵیڕاستودروستتانخەمبارکردکە
 منخەمبارمنەکردبوو،هەروەهاخراپەکارتانهانداهەتالەڕێگاخراپەکانی

 نەگەڕێتەوەبۆئەوەیبژیێت،هەربۆیەلەمەودوابینینیبەتاڵیانبۆئاشکراناکرێتو
 چیترفاڵناگرنەوە،فریایگەلەکەیخۆمدەکەوملەدەستتان،ئیترئێوەدەزاننکەمن

.یەزدانم



21:8 ئیشایای  

 بەمگەلەشدەڵێیت:”یەزدانئەمەدەفەرموێت:ئێستامنڕێگایژیانوڕێگایمردنتان
.لەپێشدادەنێم

34:22 ئەیوب  

،نەتاریکیهەیەونەسێبەریمەرگ
.کەبەدکاراندەتواننخۆیانیتێدابشارنەوە

16:10 زەبوورەکان  

،چونکەتۆگیانملەجیهانیمردوواندابەجێناهێڵیت
هەروەهاڕێگانادەیتئەوەیتۆپیرۆزتکردووە

.لەناوگۆڕبۆگەنبێت
23:4 زەبوورەکان  

،ئەگەرتەنانەتبەناودۆڵیسێبەریمەرگیشدابڕۆم
،لەهیچخراپەیەکناترسم

،لەبەرئەوەیتۆلەگەڵمدای
.گۆچانوداردەستەکەتدڵنەواییمدەکەن

30:3 زەبوورەکان  

،ئەییەزدان،تۆگیانیمنتلەناوجیهانیمردووانهێنایەدەرەوە
.منتدەربازکردلەوەیشۆڕببمەوەناوگۆڕ

49:15 زەبوورەکان  

،بەڵمخوداگیانملەچنگیجیهانیمردوواندەکڕێتەوە
.چونکەبۆلیخۆیدەمبات

56:13 زەبوورەکان  

،چونکەتۆلەمردنفریایگیانمکەوتی
،پێیەکانیمنتلەخلیسکانپاراست
تاکودۆستایەتیلەگەڵخودابکەمو

.لەڕووناکیژیاندابڕۆم
68:20 زەبوورەکان  

،خودابۆئێمەخودایڕزگارییە
.لەمردندەربازبوونیشلەیەزدانیپەروەردگارەوەیە

89:48 زەبوورەکان  

ئایاپیاوهەیەبژیێتومردننەبینێت؟
یانگیانیخۆیلەدەستجیهانیمردوواندەربازبکات؟

102:19 زەبوورەکان  



،یەزدانلەبەرزاییپیرۆزگایخۆیەوەدەڕوانێتەخوارێ
،لەئاسمانەوەسەیریزەویدەکات

102:20 زەبوورەکان  

،بۆئەوەیگوێیلەناڵەیدیلەکانبێت
.ئەوانەئازادبکاتکەدراونەتەدەستمردن

116:8 زەبوورەکان  

،تۆگیانیمنتلەمردنڕزگارکرد
،چاوەکانملەفرمێسک

،پێیەکانملەخزان
10:2 پەندەکانیسلێمان  

،بێسوودەگەنجینەیداهاتیناڕەوایی
.بەڵمڕاستودروستیفریادەکەوێتلەمردن

26:19 ئیشایای  

،مردووەکانتزیندوودەبنەوە
.لشەکانهەڵدەستنەوە

هەستنوگۆرانیبڵێن
،ئەیدانیشتووانیخۆڵ

،چونکەشەونمتشەونمیبەیانییە
.زەویتارماییەکانیلێلەدایکدەبێت

5:28 یۆحەنا  

لەمەسەرساممەبن،چونکەکاتێکدێتهەمووئەوانەیلەناوگۆڕداندەنگیدەبیستنو
5:29 یۆحەنا  

 دێنەدەرەوە،ئەوانەیکرداریچاکیانکردووەهەڵدەستنەوەبۆئەوەیبژین،بەڵم
.ئەوانەیکرداریخراپیانکردووەهەڵدەستنەوەبۆئەوەیحوکمبدرێن

10:28 یۆحەنا  

.ژیانیهەتاهەتاییاندەدەمێوهەرگیزلەناوناچن،کەسیشلەدەستمنایانڕفێنێت

11:43 یۆحەنا  

!کەئەمەیگوتبەدەنگێکیبەرزهاواریکرد:«لەعازروەرەدەرەوە

11:44 یۆحەنا  

 ئەوسامردووەکەهاتەدەرەوە،دەستوقاچیبەکفنبەسترابوو،ڕووشیبەدەسماڵێک
.پێچرابوو

.عیساشپێیفەرموون:«بیکەنەوە،بهێڵنبابڕوا

12:17 یۆحەنا  



 هەروەهائەوخەڵکەشکەلەگەڵیبوونکاتێکلەعازریلەناوگۆڕەکەوەبانگکردو
.لەنێومردووانداهەڵیستاندەوە،شایەتییانبۆیدەدا

17:2 یۆحەنا  

 هەروەکدەسەڵتتپێداوەبەسەرهەمووخەڵکدا،تاکوژیانیهەتاهەتاییبەهەموو
.ئەوانەبداتکەپێتداون

15:19 کۆرنسۆس 1  

 ئەگەربێتوتەنهالەمژیانەهیوامانبەمەسیحبێت،ئەوائێمەنەگبەتترینخەڵکدەبین
.لەنێومرۆڤ

26-15:20 کۆرنسۆس 1  

 بەڵملەڕاستیدامەسیحلەنێومردووانهەستایەوەوبووەنۆبەرەینوستووان.هەروەک
 مردنبەهۆیمرۆڤێکەوەبوو،هەستانەوەیمردووانیشبەهۆیمرۆڤێکەوەیە.

 هەروەهاچۆنهەمووبەهۆیئادەمەوەدەمرن،بەهەمانشێوەهەمووئەوانەشکەبە
 یەکبوونلەگەڵمەسیحدازیندوودەکرێنەوە.بەڵمهەریەکەبەنۆرەیخۆی:یەکەم

 جارمەسیحوەکنۆبەرە،ئینجالەکاتیهاتنی،ئەوانەیهیمەسیحن،دوایئەمە
 کۆتاییدێت،کاتێکپاشایەتییەکەدەداتەخودایباوک،پاشئەوەیهەموو

 سەرکردایەتیودەسەڵتوهێزێکیلەناوبرد،چونکەدەبێپاشایەتیبکات،هەتا
.هەموودوژمنانیدەخاتەژێرپێیەوە.دوادوژمنکەلەناودەبردرێت،مردنە

1:9 کۆرنسۆس 2  

 بەڵکولەخۆمانداهەستمانکردحوکمیمردنمانبۆدراوە،تاکوپشتبەخۆمان
.نەبەستین،بەڵمبەوخودایەیمردووانهەڵدەستێنێتەوە

1:10 کۆرنسۆس 2  

 ئەوەیلەمردنێکیئاواگەورەدەربازیکردینودەربازماندەکات.هیوامانپێیهەیە
،کەدواتریشدەربازماندەکات

3:6 کۆرنسۆس 2  

 ئەوەیلێهاتوویکردینتاکوببینەخزمەتکاریپەیمانینوێ،ئەوەیپیتنییەبەڵکو
ڕۆحیپیرۆزە،چونکەپیت

.دەکوژێت،بەڵمڕۆحەکەژیاندەدات

1:21 کۆلۆسی  

،ئێوەپێشترلەخودادابڕابوونودوژمنبوونلەبیرکردنەوەبەخراپەکاری
1:22 کۆلۆسی  

 بەڵمئێستابەهۆیجەستەیمرۆڤانەیمەسیحبەمردنئاشتیکردنەوە،تاکولەبەردەمی
،بەپیرۆزیوبێلەکەوبێگلەییپێشکەشتانبکات

2:9 نامەبۆعیبرانییەكان  



 بەڵکوعیسادەبینین،ئەوەیبۆماوەیەکیکورتلەفریشتەکانکەمتردانرا،لەبەرئازاری
 مردنتاجیشکۆوڕێزیخراوەتەسەر،تاکوبەنیعمەتیخودالەجیاتیهەریەکێک

.مردنبچێژێ

2:14 نامەبۆعیبرانییەكان  

 بۆیەکەمنداڵەکانلەگۆشتوخوێنبەشدارن،ئەویشبەهەمانشێوەبەشداریلە
 سروشتیمرۆڤایەتییانکرد،تاکوبەهۆیمردنیخۆیەوەلەناوبباتکەهێزیمردنی

،هەیە،واتەشەیتان
2:15 نامەبۆعیبرانییەكان  

.ئەوانەشئازادبکاتکەبەدرێژاییژیانیانلەترسیمردنملکەچیکۆیلیەتیبوون
11:5 نامەبۆعیبرانییەكان  

 بەباوەڕحەنۆخبەرزکرایەوەلیخوداتاکومردننەبینێ،ئیترلەسەرزەوینەما،
چونکەخودابردیبۆلیخۆی

.پێشبردنیشیشایەتیوەرگرتکەخودایڕازیکردووە .
3:18 پەترۆس 1  

 لەبەرئەوەیمەسیحتەنهاجارێکلەبەرگوناهئازاردرا،بێتاوانلەپێناویتاوانباران،
 تاکولەخوداماننزیکبکاتەوە.خەڵکمەسیحیانکوشتبەڵمخودابەڕۆح

،زیندوویکردەوە
1:3 پەترۆس 2  

 هێزەخوداییەکەیمەسیحهەمووئەوشتانەیپێبەخشیوینکەبۆژیانولەخواترسی
 پێویستە،ئەمەشلەڕێگەیئەوناسینەیکەهەمانەبۆئەوخودایەیکەبانگیکردین

.بۆشکۆوچاکییەکەی
3:14 یۆحەنا 1  

 دەزانینلەمردنەوەبۆژیانگواستراینەوە،چونکەبرایانمانخۆشدەوێت.ئەوەی
.خۆشەویستینەبێتلەمردندادەمێنێتەوە

5:11 یۆحەنا 1  

.ئەمەششایەتییەکەیە:خوداژیانیهەتاهەتاییپێداوینوئەوژیانەشلەکوڕەکەیدایە
21:6ئاشكراكردنیعیسایمەسیح  

پاشانپێیفەرمووم:«ئەواهاتەدی.منئەلفویێم
.سەرەتاوکۆتاییم.لەکانیئاویژیانبەخۆڕاییدەدەمەتینوو
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