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28-30:11 مەتا  

وەرنبۆلمئەیهەمووماندووانوبارگرانەکان،مندەتانحەسێنمەوە.نیریمنبخەنە
سەرخۆتانولەمنەوەفێربن،چونکەدڵنەرموبێفیزم،حەسانەوەشبۆدەروونتان

.دەدۆزنەوە.نیرەکەمگونجاوەوبارمسووکە

جایەزدانیپەروەردگارپیاویلەخۆڵیزەوی             2:7 سەرهتادا-  پەیدابوون
.پێکهێناوهەناسەیژیانیفووکردەکونەلووتی.بەمەشپیاوەکەبووەگیانێکیزیندوو

، کاتێککەشەخەمیکوڕیحەمۆریحیڤی       34:2,3 سەرهتادا-  پەیدابوون
کەمیریئەوناوەبوو،چاویپێیکەوت،گرتیولقەیکرد.دڵیشیچووەسەردینەی 

.کچییاقوب،ئەوکچەیخۆشویستوبەنەرمیقسەیلەگەڵکرد

: بەڵمحەمۆرقسەیلەگەڵکردنوگوتی             34:8 سەرهتادا-  پەیدابوون
شەخەمیکوڕمدڵیبەکچەکەتانەوەیە،بیدەنێببێتەژنی .

21:4 سەرژمێری  

ئینجالەکێویهۆرەوەبەڕێگایدەریایسوورکۆچیانکردهەتابەخاکیئەدۆمدا
.بسوڕێنەوە،جاگەللەڕێگادائارامییانلێبڕا

4:29دواوتاریموسا  

بەڵمئەگەرلەوێوەڕووتانلەیەزدانکرد،خودایخۆتان،ئەوابۆتاندەردەکەوێت،
.ئەگەربەهەموودڵولەناخەوەبەدوایداگەڕان

16:16 ڕابەران  

جالەبەرئەوەیتەنگیپێهەڵچنیبوووهەمووڕۆژێکلێیدووبارەدەکردەوە،هەتا
.وەڕسیکردبوو

18:1 ساموئێل 1  

ئەوەبووکەداودلەگەڵشاولدالەقسەکردنبووەوە،ڕۆحییۆناتانوڕۆحیداود
.پەیمانێکیانبەست،یۆناتانداودیوەکخۆیخۆشویست

ئینجاپاشاسوێندیخوارد               1:29 1پاشایان :
،بەیەزدانیزیندوو،ئەوەیگیانیمنیلەهەمووتەنگانەیەککڕییەوە 

4:27 پاشایان 2  

کاتێکژنەکەلەچیاکەگەیشتەلیپیاوەکەیخودا،قاچەکانیگرت.گێحەزیشهاتە
پێشەوەهەتادووریبخاتەوە،بەڵمپیاوەکەیخوداگوتی:لێیگەڕێ،چونکەزۆردڵی

.تەنگە،یەزدانئەوکارەیلێمشاردەوەوپێیڕانەگەیاندم
7:11 ئەیوب  

لەبەرئەوەمنیشدەممناگرم،لەتەنگیڕۆحمەوەقسەدەکەم،لەدڵشکاویمەوەسکاڵدەکەم.
14:22 ئەیوب  

تەنهاهەستبەئازاریخۆیدەکاتوداخبۆحاڵیخۆیدەخوات.



هەتاکەیگیانمئازاردەدەنوبەقسەوردمدەکەن؟            19:2 ئەیوب
27:2 ئەیوب  

بەگیانیخوداکەمافیخۆمیلێمداماڵیوە،سوێندبەتوانادارەکەکەناخیمنیتاڵکردووە،
30:25 ئەیوب  

ئایابۆلێقەوماواننەگریام؟ئایابۆنەدارگیانمخەمبارنەبوو؟
6:3,4 زەبوورەکان  

گیانمزۆردەلەرزێت،هەتاکەی،ئەییەزدان،هەتاکەی؟
ئەییەزدان،بگەڕێوەوژیانمڕزگاربکە،بەخۆشەویستییەنەگۆڕەکەتدەربازمبکە.

، ئەییەزدان،خودایمن،پەنادەهێنمەبەرتۆ             7:1,2 زەبوورەکان
لەوانەیڕاومدەنێنڕزگارمبکەودەربازمبکە،ئەگیناوەکشێرپەلمارمدەدەن،

.پارچەپارچەمدەکەنوکەسیشنییەدەربازمبکات.
، ئەییەزدانڕاپەڕە            17:13 زەبوورەکان

بەشمشێریخۆتگیانملەبەدکارڕزگاربکە! لەڕوویانبوەستەوە،بەریانبدەوە !
. گیانمدەبووژێنێتەوە              23:3 زەبوورەکان

بەرەوڕێگایڕاستودروستیڕێنماییمدەکاتلەپێناویناویخۆی.
25:20 زەبوورەکان  

ژیانمبپارێزەوڕزگارمبکە،شەرمەزارممەکە،چونکەپەناوەبەرتۆدەهێنم.
33:19 زەبوورەکان  

بۆئەوەیلەمردندافریایانبکەوێتولەقاتوقڕیداژیانیاندابینبکات.
34:22 زەبوورەکان  

یەزدانگیانیخزمەتکارەکانیخۆیدەکڕێتەوەو
.ئەوانەیپەنادەبەنەبەریەزدانتاوانبارناکرێن

35:12,13 زەبوورەکان  

بەرامبەربەچاکەخراپەمدەدەنەوە،گیانمبەبێکەسیجێدەهێڵن.
بەڵمکاتێکئەواننەخۆشدەکەوتن،جلوبەرگیگوشمدەپۆشی،

، کاتێکنوێژەکانمبەبێوەڵمدەگەڕانەوە. بەڕۆژووگرتنخۆممنزمدەکردەوە
، گوتم:ئەییەزدان              41:4 زەبوورەکان

لەگەڵممیهرەبانبە،چارەسەرمبکە،چونکەگوناهمدەرهەقبەتۆکردووە .
43:5; 42:6,11 زەبوورەکان (42:5 زەبوورەکان

ئەیگیانیمنبۆچیخەمباریت؟بۆلەناخمداپەرێشانیت؟
ئومێدتبەخوداهەبێت،چونکەهەرستایشیئەودەکەم،ئەوڕزگارکەروخودامە.

56:13 زەبوورەکان  

چونکەتۆلەمردنفریایگیانمکەوتی،پێیەکانیمنتلەخلیسکانپاراست،
تاکودۆستایەتیلەگەڵخودابکەمولەڕووناکیژیاندابڕۆم.



69:10 زەبوورەکان  

کاتێکگریاموبەڕۆژووگرتنگیانمنزمکردەوە،بووبەسووکایەتیبۆم.
69:18 زەبوورەکان  

لێمنزیکبەرەوەوگیانمدەربازبکە،لەبەردوژمنانمبمکڕەوە.
86:13 زەبوورەکان  

،چونکەخۆشەویستییەنەگۆڕەکەتگەورەیەبۆمن
.گیانیمنتلەجیهانیمردووانیژێرەوەدەربازکرد

97:10 زەبوورەکان  

دۆستانییەزدانڕقیانلەبەدکاریدەبێتەوە،گیانیخۆشەویستانیدەپارێزێت،
.لەدەستخراپەکاراندەربازیاندەکات

107:9 زەبوورەکان  

چونکەگیانێکیتینوویتێرکرد،گیانێکیبرسیپڕکردلەچاکە.
116:4 زەبوورەکان  

! ئەییەزدان،تکاتلێدەکەم،گیانمدەربازبکە: بەناوییەزدانەوەدەپاڕێمەوە
116:8 زەبوورەکان  

تۆگیانیمنتلەمردنڕزگارکرد،چاوەکانملەفرمێسک،پێیەکانملەخزان،
119:28 زەبوورەکان  

گیانملەخەفەتانتوایەوە،بەگوێرەیبەڵێنیخۆتبەهێزمبکە.
120:2 زەبوورەکان  

ئەییەزدان،گیانمدەربازبکەلەلێویدرۆزنولەزمانیفێڵباز.
121:7 زەبوورەکان  

یەزدانلەهەمووخراپەیەکدەتپارێزێت،گیانتدەپارێزێت.
124:7 زەبوورەکان  

گیانمانوەکچۆلەکەلەداویڕاوچیدەربازبوو،داوەکەپساوئێمەدەربازبووین.
138:3 زەبوورەکان  

ئەوڕۆژەیهاوارمبۆتۆکردبەدەنگمەوەهاتیت،ئازاوبوێرتکردم.
6:32 پەندەکانیسلێمان  

،بەڵمئەوەیداوێنپیسیلەگەڵژنێکبکاتتێنەگەیشتووە
.هەرکەسێکوابکاتخۆیدەفەوتێنێت

22:25 پەندەکانیسلێمان  

نەوەکلەڕێچکەیئەوانڕابێیت،خۆتتووشیتەڵەبکەیت.
! گۆرانیبۆیەزدانبڵێن                20:13 یەرمیا

. چونکەهەژارڕزگاردەکاتلەدەستیبەدکاران! ستایشییەزدانبکەن
31:25 یەرمیا  



.ماندوودەبووژێنمەوە،هەمووسیسێکتێردەکەم

لەبەرئەوەیەزدانیباڵدەستئەمەدەفەرموێت:منلەدژی            13:20,21 حزقیێل
نوشتەکانیئێوەمکەلەسەرشێوەیبازووبەندە،کەوەکباڵندەمرۆڤیپێڕاودەکەن،
لەسەربازووتاندەیدڕێنموئەومرۆڤانەیوەکباڵندەڕاویاندەکەنبەڕەڵیاندەکەم.
سەرپۆشەکانتاندەدڕێنموفریایگەلەکەمدەکەوملەدەستتان،لەمەودوالەناودەستتان

.نابنبۆڕاوکردنیان،ئیترئێوەدەزاننکەمنیەزدانم
10:28 مەتا  

لەوانەمەترسنکەجەستەدەکوژن،بەڵمناتواننگیانبکوژن،بەڵکولەوەبترسنکە
.دەتوانێجەستەوگیانبەیەکەوەلەدۆزەخدالەناوبەرێت

8:36,37 مەرقۆس (16:26 مەتا
چیبەکەڵکیمرۆڤدێتئەگەرهەمووجیهانبباتەوەوخۆیبدۆڕێنێت؟یانمرۆڤبۆ

کڕینەوەیخۆیچیدەدات؟
: عیساپێیفەرموو            22:37 مەتا

.بەهەموودڵوبەهەمووگیانولەهەمووبیرتانەوەیەزدانیپەروەردگارتانخۆشبوێ .
14:34 مەرقۆس (26:38 مەتا )

.پێیفەرموون:زۆردڵتەنگمخەریکەبمرم،لێرەبمێننەوەوشەوارەملەگەڵبگرن
12:30 مەرقۆس  

جابەهەموودڵوبەهەمووگیانوبەهەمووبیروبەهەمووتواناتانەوەیەزدانی
.پەروەردگارتانخۆشبوێ

: بەڵمخوداپێیفەرموو            12:20 لۆقا
ئەیگێلە،هەرئەمشەوگیانتدەردەچێت.باشەئەوەیکۆتکردووەتەوە،بۆکێدەبێت؟ 

21:19 لۆقا  

.بەخۆڕاگرتنتانخۆتاندەبەنەوە.
، ئێستاخەمبارم             12:27 یۆحەنا

چیبڵێم؟باوکەلەمکاتەڕزگارمبکە؟نەخێربەڵممنبۆئەمکاتەهاتووم .
14:22 کردار  

ورەیقوتابییەکانیانبەرزدەکردەوەهانیاندەدانلەباوەڕبچەسپێن:پێویستەبەتەنگانەی
.زۆردابچینەناوشانشینیخودا

15:24 کردار  

بیستمانکەهەندێککەسبێئەوەیئێمەڕایانبسپێرینلەلیئێمەوەهاتوونوبە
.قسەکانیانبێزارودڵگرانیانکردوون

ئاواشنووسراوە               15:45 1 کۆرنسۆس :
بەڵمدوائادەم،ڕۆحێکەژیاندەبەخشێت. ئادەمییەکەمبووەگیانێکیزیندوو .

5:23 سالۆنیکی 1  



خودایئاشتیخۆیبەتەواویپیرۆزتانبکات.تەواویڕۆحودەروونوجەستەتانلە
.کاتیهاتنەوەیعیسایمەسیحیگەورەماندابێگلەییبپارێزن

6:19 نامەبۆعیبرانییەكان  

ئەمهیوایەمانهەیەکەوەکلەنگەرەبۆدەروونمان،چەسپاووڕاگرە.دەچێتەناوشوێنی
،هەرەپیرۆزلەپشتپەردەکە

10:39 نامەبۆعیبرانییەكان  

جائێمەسەربەوانەنینکەهەڵدەگەڕانەوەولەناودەچن،بەڵکوسەربەئەوانەینکە
.باوەڕیانهەیەوڕزگاردەکرێن

1:21 یاقوب  

کەواتەهەمووگڵویوگەشەکردنێکیبەدکاریدابکەنن،ئەووشەیەیکەلەئێوەدا
.چانراوەبەدڵنەرمییەوەوەریبگرن،ئەوەیدەتوانێتگیانتانڕزگاربکات

5:20 یاقوب  

بابزانێتئەوەیگوناهبارێکلەڕێگایگومڕاییبگەڕێنێتەوە،دەروونێکلەمردن
.ڕزگاردەکاتوزۆرگوناهیشدادەپۆشێت

1:9 پەترۆس 1  

.چونکەئامانجیباوەڕتانبەدەستدەهێنن،واتەڕزگاریدەروونتان

1:22 پەترۆس 1  

بەگوێڕایەڵیتانبۆڕاستیخۆتانپاککردووەتەوەبۆخۆشەویستیبرایانەیبێ
.دووڕوویی،لەقووڵییدڵەوەیەکتریتانخۆشبوێ

2:11 پەترۆس 1  

خۆشەویستان،وەکنامۆوبێگانەلێتاندەپاڕێمەوەلەهەوەسەکانیجەستەدوور
.بکەونەوە،کەلەدژیدەرووندەجەنگێت

4:19 پەترۆس 1  

بۆیەئەوانەیبەگوێرەیخواستیخودائازاردەدرێن،باخۆیانبدەنەدەستبەدیهێنەری
.دڵسۆزوبەردەوامبنلەچاکەکاری

2:7,8 پەترۆس 2  

کاتێکڵوتیپیاوچاکیدەربازکردکەلەبەڕەڵییبەدکارانبێزاربوو،چونکەئەو
پیاوچاکەکەلەنێویاندادەژیا،کردەوەخراپەکانیانیدەبینیودەبیست،ڕۆژبەڕۆژ

.گیانیڕاستودروستیئازاردەدرا

1:2 یۆحەنا 3  

ئەیخۆشەویست،نوێژدەکەمکەلەهەمووشتێکداسەرکەوتووبیتوتەندروستیتباش
.بێت،هەروەکدەروونتسەرکەوتووە
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