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35:31 دەرچوون  

لەڕۆحیخوداشەوەپڕیکردووەلەداناییوتێگەیشتنوزانیاریلەهەمووجۆرە
،پیشەگەرییەک

11:25 سەرژمێری  

یەزدانیشلەهەورداهاتەخوارەوەولەگەڵیدادواولەوڕۆحەپیرۆزەیکەلەسەریبوو
بردیوخستییەسەرحەفتاڕیشسپییەکە.کاتێکڕۆحەکەهاتەسەریانئیترپەیامی

.خودایانڕاگەیاند،بەڵمیەکجاروزیاترنا

10:6 ساموئێل 1  

ئینجاڕۆحییەزدانبەتواناوەدێتەسەرتولەگەڵئەوانحاڵدەگریتودەگۆڕدرێیت
.بۆپیاوێکیدیکە

23:2 ساموئێل 2  

ڕۆحییەزدانلەڕێگەیمنەوەدوا،وشەکەشیلەسەرزمانمبوو.
33:4 ئەیوب  

ڕۆحیخودادروستیکردم،هەناسەیتوانادارەکەژیانیپێبەخشیم.
11:2 ئیشایای  

ڕۆحییەزدانلەسەریدەنیشێتەوە،ڕۆحیداناییوتێگەیشتن،
ڕۆحیڕاوێژوئازایەتی،ڕۆحیزانینولەخواترسی،

3:8 میخا  

بەڵمسەبارەتبەمن،پڕملەهێز،پڕلەڕۆحییەزدان،لەدادپەروەریوپاڵەوانیێتی،
تاکویاخیبوونەکەییاقوببەخۆیڕابگەیەنم،بەئیسرائیلیشگوناهەکەی.

4:6 زەکەریا  

ەویشپێیگوتم:«ئەمەفەرمایشتییەزدانەبۆزروبابلودەڵێت:یەزدانیسوپاسالر
.دەفەرموێت،نەبەهێزونەبەتوانا،بەڵکوبەڕۆحیمن

12:28 مەتا  

بەڵمئەگەرمنبەڕۆحیخوداڕۆحیپیسدەربکەم،ئەواپاشایەتیخوداهاتووەتە
.سەرتان

28:19 مەتا  

کەواتەبڕۆن،هەموونەتەوەکانبکەنەقوتابی،بەناویباوکوکوڕوڕۆحیپیرۆزلە
،ئاویانهەڵبکێشن

1:10 مەرقۆس  

هەرکەعیسالەئاوەکەهاتەدەرەوە،بینیئاسمانشەقبوو،ڕۆحیپیرۆزیشوەک



.کۆترێکلەسەرینیشتەوە

13:11 مەرقۆس  

کاتێکیشدەتانبەنبۆئەوەیبەدەستەوەتانبدەن،پێشوەختنیگەرانمەبنلەوەیچی
بڵێن،بەڵکولەوکاتەداچیتاندەدرێتێبەوەبدوێن،چونکەئێوەنیندەدوێن،بەڵکو

.ڕۆحیپیرۆزە

2:26 لۆقا  

.بەڕۆحیپیرۆزبۆیئاشکراکرابووکەنامرێتهەتامەسیحییەزداننەبینێت
4:1 لۆقا  

عیساپڕببوولەڕۆحیپیرۆزکەڕووباریئوردونیبەجێهێشت،ڕۆحەکەبەرەو
.چۆڵەوانیڕێنماییکرد

18-21:4 لۆقا  

ڕۆحییەزدانبەهێزمدەکات،چونکەدەستنیشانیکردوومبۆمژدەدانبەهەژاران،
منیناردووەبۆجاڕدانیئازادیبەدیلگیراون،هەروەهاگەڕانەوەیبیناییبۆکوێران،

بۆئازادکردنیستەملێکراوانوڕاگەیاندنیساڵیڕەزامەندییەزدان.
ئینجانووسراوەپیرۆزەکەیپێچایەوە،دایەوەخزمەتکارەکەودانیشت.هەمووئەوانەیلە

کەنیشتبوونچاویانتێبڕیبوو.دەستیکردبەقسەکردنوگوتی:ئەمڕۆئەم
.نووسراوەپیرۆزەیگوێتانلێبووهاتەدی

12:11,12 لۆقا  

کاتێکدەتانهێننەبەردەمکەنیشتوفەرمانڕەواودەسەڵتداران،نیگەرانمەبندەبێبۆ
چونکەڕۆحیپیرۆزهەرلەوکاتەدا12بەرگریچۆنوبەچیبدوێنیانچیبڵێن،

.فێرتاندەکاتپێویستەچیبڵێن
7:38,39 یۆحەنا  

ئەوەیباوەڕمپێبهێنێت،وەکنووسراوەپیرۆزەکەفەرموویەتی،لەناخییەوە
.ڕووبارەکانیئاویزیندوودەڕوات

لێرەدامەبەستیلەڕۆحیپیرۆزبوو،کەئەوانەیباوەڕیپێدەهێنندواتروەریدەگرن، 
.بەڵمهێشتاڕۆحیپیرۆزنەدرابوو،چونکەعیساشکۆدارنەببوو

14:16,17 یۆحەنا  

منیشداوالەباوکدەکەمیارمەتیدەرێکیدیکەتانبداتێکەهەتاهەتایەلەگەڵتانبمێنێتەوە،
ڕۆحیڕاستی،کەجیهانناتوانێتوەریبگرێت،چونکەنایبینێتونایناسێت.بەڵمئێوە

.دەیناسن،چونکەلەگەڵتاندەمێنێتەوەولەناوئێوەدادەبێت

14:26 یۆحەنا  

بەڵمیارمەتیدەرەکە،ڕۆحیپیرۆز،ئەوەیباوکبەناویمنەوەدەینێرێت،ئەوهەموو
گوتوونبیرتاندەخاتەوە.شتێکتانفێردەکاتوهەمووئەوشتانەیپێم



16:7,8 یۆحەنا  

بەڵمڕاستیتانپێدەڵێم:باشترەبۆتانکەبڕۆم،چونکەئەگەرنەڕۆم،یارمەتیدەرەکەتان
 . کاتێکئەودێت،دەیسەلمێنێتکەجیهانبە بۆنایەت.بەڵمئەگەربڕۆمبۆتانیدەنێرم

هەڵەتێگەیشتوونلەگوناهوڕاستودروستیوحوکمدان
13-15:16 یۆحەنا   

بەڵمکاتێکئەودێت،کەڕۆحیڕاستییە،ئەوبۆڕاستیتەواوڕێنماییتاندەکات،چونکە
لەخۆیەوەهیچناڵێت،بەڵکوئەوەیگوێیلێدەبێتدەیڵێتوڕایدەگەیەنێتچی

ئەوشکۆدارمدەکات،چونکەئەوەتانپێڕادەگەیەنێت.کەلەمنەوە. ڕوودەدات
وەریدەگرێت.هەمووئەوەیکەهیباوکە،هیمنیشە.لەبەرئەوەگوتم،ڕۆحیپیرۆز

.لەهیمنوەردەگرێتوپێتانیڕادەگەیەنێت
20:21,22 یۆحەنا  

ئینجادیسانعیساپێیفەرموون:سڵوتانلێبێت!هەروەکچۆنباوکمنیناردووە،
منیشدەتاننێرم.کەئەمەیگوت،فوویلێکردن،پێیفەرموون:ڕۆحیپیرۆز

.وەربگرن

1:2 کردار  

هەتائەوڕۆژەیتێیدابەرزکرایەوە،دوایئەوەیلەڕێگەیڕۆحیپیرۆزئەو
.نێردراوانەیڕاسپاردکەهەڵیبژاردن

1:5 کردار  

یەحیاخەڵکیلەئاوهەڵدەکێشا،بەڵمئێوەپاشچەندڕۆژێکیکەملەڕۆحیپیرۆز
.هەڵدەکێشرێن

1:8 کردار  

بەڵمکاتێکڕۆحیپیرۆزتاندێتەسەر،هێزوەردەگرنوبۆمندەبنەشایەت،لە
.ئۆرشەلیموهەموویەهودیاوسامیرە،تاکوئەوپەڕیزەوی

4-2:1 کردار  

کەڕۆژیپەنجایەمین
داهات،هەمووپێکەوەلەیەکشوێندابوون،لەناکاودەنگێکلەئاسمانەوەوەکڕەشەبا

هات،ئەوماڵەیپڕکردکەتێیدادانیشتبوون.ئینجاچەندزمانێکیدابەشبوووەکئاگر
بۆیاندەرکەوتولەسەرهەریەکەیاننیشتەوە.جاهەموویانپڕبوونلەڕۆحیپیرۆز

.ودەستیانپێکردبەزمانەکانیدیکەبدوێن،وەکڕۆحپێیبەخشین

2:28,29 یۆئێل (17-19:2 کردار  

خودادەفەرموێ،لەڕۆژانیکۆتاییداڕۆحمبەسەرهەمووخەڵکدادەڕێژم.
کوڕانوکچانتانپەیامیخوداڕادەگەیەنن،گەنجانتانبینینیانبۆئاشکرادەکرێت،

تەنانەتبەسەربەندەوکەنیزەکانیشم،لەوڕۆژانەداڕۆحیخۆم. پیرانتانخەوندەبینن



دەبارێنموتەنانەتبەسەربەندەوکەنیزەکانیشم،لەوڕۆژانەداڕۆحیخۆمدەبارێنمو
لەسەرەوەلەئاسمانپەرجووو. ئەوانیشپەیامیخوداڕادەگەیەنن

. خوێنوئاگروستوونیدووکەڵ: لەخوارەوەلەسەرزەوینیشانەدەکەم
2:33 کردار  

ئینجابۆلیدەستەڕاستیخودابەرزکرایەوەکەبەڵێنیڕۆحیپیرۆزیلەباوکەوە
.وەرگرت،ئەمەیڕژاندکەئێوەدەیبیننودەیبیستن

2:38 کردار  

پەترۆسوەڵمیدانەوە:تۆبەبکەن،باهەریەکەتانبەناویعیسایمەسیحەوەلەئاو
.هەڵبکێشرێتبۆلێخۆشبوونیگوناهەکانتانوڕۆحیپیرۆزبەدیاریوەردەگرن

4:31 کردار  

کاتێکلەخودادەپاڕانەوە،ئەوشوێنەیکەتێداکۆببوونەوەهاتەلەرزینوهەموویان
.پڕبوونلەڕۆحیپیرۆز،بەچاونەترسییەوەپەیامیخودایانڕادەگەیاند

15-17:8 کردار  

کاتێکهاتن،نوێژیانبۆکردنتاکوڕۆحیپیرۆزوەربگرن،چونکەهێشتاڕۆحیپیرۆز
نەهاتبووەسەرکەسیان،تەنهابەناویعیسایخاوەنشکۆلەئاوهەڵکێشرابوون.جا

.پەترۆسویۆحەنادەستیانلەسەردانانوڕۆحیپیرۆزیانوەرگرت
18:12 پاشایان 1 (8:39 کردار  

کاتێکلەئاوەکەهاتنەدەرەوە،ڕۆحییەزدانفیلیپۆسیڕفاندوئیترخەساوەکە
.نەیبینییەوە،بەڵمبەخۆشییەوەبەڕێگایخۆیداڕۆیشت

9:31 کردار  

کڵێساشلەهەموویەهودیاوجەلیلوسامیرەدالەئارامیدابوو،بنیاددەنراولەسایەی
.ترسیمەسیحیخاوەنشکۆودڵنەواییڕۆحیپیرۆزدالەزیادبووندابوو

10:44,45 کردار  

کاتێکپەترۆسباسیئەمشتانەیدەکرد،ڕۆحیپیرۆزڕژایەسەرهەمووئەوانەی
گوێیانلەوشەکەگرتبوو.ئەوباوەڕدارانەیلەخەتەنەکراوانبوونسەریانسوڕما،
هەمووئەوانەیلەگەڵپەترۆسبوون،چونکەوەکدیارییەکڕۆحیپیرۆزبەسەر

،نەتەوەکانیشداڕژا
11:15 کردار  

کاتێکدەستمبەقسەکرد،ڕۆحیپیرۆزیانبەسەرداڕژا،وەکلەسەرەتاداهاتەسەر 
.ئێمەش
13:52 کردار  

.قوتابییەکانیشپڕدەبوونلەخۆشیولەڕۆحیپیرۆز
19:6 کردار  



جاپۆڵسدەستیلەسەردانان،ڕۆحیپیرۆزهاتەسەریان،بەزمانیڕۆحیدوانو
.پێشبینییانکرد

تەنهاڕۆحیپیرۆزلەهەمووشارێکشایەتیمبۆدەداتکەگرتنو 20:23 کردار
.ناخۆشیچاوەڕێمدەکات

5:5 ڕۆما  

هیواشنابێتەهۆیشەرمەزاری،چونکەخۆشەویستیخودا
.ڕژاوەتەناودڵمان،بەڕۆحیپیرۆزکەپێماندراوە

8:9 ڕۆما  

بەڵمئێوە،ئەگەرڕۆحیخودالەناوتاندانیشتەجێبێت،ئەوالەژێرکاریگەریسروشتی
دنیایینین،بەڵکولەلەژێرکاریگەریڕۆحدان.ئەگەریەکێکیشڕۆحیمەسیحی

.نەبێت،ئەواهیمەسیحنییە
16-8:13 ڕۆما  

ئەگەربێتوئێوەبەگوێرەیسروشتیدنیاییبژیندەمرن،بەڵمئەگەربەڕۆحیپیرۆز
کردارەکانیسروشتیدنیاییتانمراند،ئەوادەژین،چونکەهەمووئەوانەیڕۆحی

خودابەڕێوەیاندەبات،ڕۆڵەیخودان.ئێوەڕۆحیکۆیلەییتانوەرنەگرتووەتاکوبۆ
ترسبتانگەڕێنێتەوە،بەڵکوڕۆحیلەخۆگرتنەوەتان

وەرگرتووە،بەهۆیەوەهاواردەکەین:بابە!باوکە!ڕۆحیپیرۆزخۆیشایەتیبۆڕۆحمان
.دەداتکەمنداڵیخوداین

8:26 ڕۆما  

بەهەمانشێوەڕۆحیپیرۆزلەلوازییەکانماندایارمەتیماندەدات.نازانینلەپێناویچی
نوێژبکەین،بەڵمڕۆحیپیرۆزخۆیبەناڵەوەداکۆکیمانلێدەکاتبەشێوەیەککە

.باسناکرێت
15:13 ڕۆما  

باخودایهیوابەهەمووخۆشیوئاشتییەکلەباوەڕداپڕتانبکات،تاکوبەهێزی
.ڕۆحیپیرۆزسەرڕێژبنلەهیوا

15:19 ڕۆما  

بەهێزینیشانەوپەرجوو،بەهێزیڕۆحیخودا.تەنانەتلەئۆرشەلیمودەوروپشتی
بەتەواویمزگێنیمەسیحمڕاگەیاند , .تاکوئیللیریکوم

10-13:2 کۆرنسۆس 1  

.بەڵمخودابەهۆیڕۆحیخۆیبۆیئاشکراکردین
ڕۆحیپیرۆزلەهەمووشتێکدەکۆڵێتەوە،تەنانەتلەقووڵییناخیخوداشدەکۆڵێتەوە.

چمرۆڤێکدەزانێتمرۆڤچیتێدایە،جگەلەڕۆحیمرۆڤکەلەناویدایە؟بەم
شێوەیەکەسنازانێتخوداچیتێدایەڕۆحیخودانەبێت.ئێمەشڕۆحیجیهانمان



وەرنەگرتووە،بەڵکوئەوڕۆحەیلەخوداوەیە،تاکولەوشتانەتێبگەینکەخودا
بەخۆڕاییپێیبەخشیوین.ئەوەیباسیدەکەینلەداناییمرۆڤەوەنەهاتووە،بەڵکولە

فێرکردنیڕۆحەوەهاتووە،بەمشێوەیەفێرکردنیڕۆحیبۆکەسانیڕۆحانی
.لێکدەدرێتەوە

3:16 کۆرنسۆس 1  

 ئایانازاننئێوەپەرستگایخودانوڕۆحیخوداتانتێدانیشتەجێیە؟
6:11 کۆرنسۆس 1  

جاهەندێکتانبەمشێوەیەبوون.بەڵمشۆرانەوەوپیرۆزکرانوبێتاوانکراونبەناوی
.عیسایمەسیحیخاوەنشکۆوڕۆحیخودامان

12:3 کۆرنسۆس 1  

بۆیەبزاننکەکەسنییەبەڕۆحیخودابدوێتوبڵێت:نەفرەتلەعیسا،کەسیش
.ناتوانێتبڵێت:عیساپەروەردگارە،بەڕۆحیپیرۆزنەبێت

3:17 کۆرنسۆس 2  

.چونکەیەزدانڕۆحەکەیە،هەروەهاڕۆحییەزدانلەکوێبێت،ئازادیلەوێیە

13:14 کۆرنسۆس 2  

بانیعمەتیعیسایمەسیحیخاوەنشکۆوخۆشەویستیخوداوهاوبەشیڕۆحیپیرۆز
.لەگەڵهەمووتانبێت

4:6 گەلتیا  

لەبەرئەوەیئێوەڕۆڵەیخودان،خوداڕۆحیکوڕەکەیخۆیناردەدڵتانەوە،بە
!هاوارەوەدەیفەرموو:بابە!باوکە

1:13,14 ئەفەسۆس  

هەروەهائێوە،کاتێکگوێتانلەپەیامیڕاستیگرتکەمزگێنیڕزگاریتانە،خودائێوەی
لەگەڵمەسیحداکردبەیەکچونکەکاتێکباوەڕتانهێناڕۆحیپیرۆزیبەڵێنپێدراو

وەکمۆرێکدەستنیشانیکردن.ڕۆحیپیرۆزیشپێشەکیدەستەبەریمیراتەکەمانە،
.بۆکڕینەوەیگەلیتایبەتیخودا،بۆستایشکردنیشکۆیەکەی

2:18 ئەفەسۆس  

چونکەلەڕێگەیئەوەوەهەردوولمانلەیەکڕۆحداڕێپێدراویێتیمان
.هەیەبۆچوونەلیباوک

4:30 ئەفەسۆس  

ڕۆحیپیرۆزیخوداخەمبارمەکەن،ئەوەیبۆڕۆژیڕزگاریپێیمۆرکران.
4:8 سالۆنیکی 1  

کەواتەئەوەیئەمفێرکردنەڕەتبکاتەوە،مرۆڤڕەتناکاتەوەبەڵکوخودا،ئەوەی
.ڕۆحیپیرۆزیخۆیپێدان



5:19 سالۆنیکی 1  

،ڕۆحیپیرۆزمەکوژێننەوە
2:13 سالۆنیکی 2

بەڵمئەیخوشکوبرایانیخۆشەویستیمەسیحیخاوەنشکۆ،ئێمەدەبێتهەردەم
لەبەرئێوەسوپاسیخودابکەین،چونکەخودائێوەیبەیەکەمینبەرهەمهەڵبژاردووە

.بۆڕزگاریبەپیرۆزکردنتانلەلیەنڕۆحیپیرۆزەوەوباوەڕکردنیڕاستی
3:5,6 تیتۆس  

نەکبەهۆیکاریڕاستودروستکەئێمەکردوومانە،بەڵکوبەبەزەییخۆیڕزگاری
کردین،ئەویشلەڕێگەیئەوشوشتنەوەیەبوو،کەبەهۆیەوەڕۆحیپیرۆز

لەدایکبوونەوەیەکینوێوژیانێکینوێیپێبەخشین،ئەوەیلەڕێگەیعیسای
،مەسیحیڕزگارکەرمانبەدڵفراوانیبەسەرمانیداڕشت

2:4 نامەبۆعیبرانییەكان  

خوداشبەنیشانەوکاریمەزنوپەرجوویجۆراوجۆرشایەتیبۆئەمڕزگارییەدا،
.هەروەهابەوبەهرانەیڕۆحیپیرۆزکەبەگوێرەیخواستیخۆیدابەشیکردوون

10:15 نامەبۆعیبرانییەكان  

:ڕۆحیپیرۆزیششایەتیمانبۆدەدات،چونکەدوایئەوەیفەرمووی

1:2 پەترۆس 1  

بەگوێرەیزانینیپێشوویخودایباوکهەڵبژێردراون،بەپیرۆزکردنیڕۆحیخۆیبۆ
بانیعمەتوئاشتیتانبۆزیادبێت: گوێڕایەڵیعیسایمەسیحوپرژاندنیخوێنەکەی

1:21 پەترۆس 2  

چونکەهەرگیزپێشبینیبەخواستیمرۆڤنەهاتووە،بەڵکوڕۆحیپیرۆزڕابەرایەتی
.مرۆڤەکانیکردووە،بۆئەوەیپەیامیخوداڕابگەیەنن

4:2 یۆحەنا 1  

ڕۆحیخودابەمەدەناسنەوە:هەرڕۆحێکدانبەوەدابنێتکەعیسایمەسیحلەجەستەدا
،هاتووە،ئەوائەوڕۆحەلەخوداوەیە

5:7,8 یۆحەنا 1  

.ئەوانەیشایەتیدەدەنسێیانن:ڕۆحوئاووخوێن،ئەمسێشایەتەهەمانشایەتیدەدەن
1:20 یەهوزا  

بەڵمئێوەخۆشەویستان،خۆتانلەسەرباوەڕیپیرۆزتانبنیادبنێن،بەڕۆحیپیرۆز
،نوێژبکەن

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


