
Azeri Persian - Bad Mind Scriptures

26:35 یارادیلیش   
ک آجیسی گتئردئلر  .اونلر ائسحاق و رئبقایا اورک

28:65 تثنئیه   
لمکک یری. رب سئزه بو مئلتتلر آراسیندا نه راحاتینیز اولجاق، نه ده آیاغینیز اوچون دئنجک

کدن یورولن گؤزلر و اومئدسئزلئک وره جک ک تئتره مه سی، گؤزلکمک  .اورادا اورک
1:18 روت  

ناعومی روتون اونونل گتمک اوچون بله قرارلی اولدوغونو گؤرک نده، آرتیق اونا بئر شی
 .دمه دی

2 ۲ 17:8 سمویئل  
سونرا سؤزونه داوام وردی: ”بئلئرسن کی، آتان و آداملری جنگاوردئلر. اونلر چؤلده

باللری توتولموش آیی کئمی جیریب یارتاندیلر. آتان موحارئبه ده تجروبه لی دئر و
.خالقل بئر یرده گجه نی سحر اتمز

21:27 مثل لر کئتابی   
پئس آداملرین قوربانی مکروهدور؛

تله تقدئم اتسه، نه قدر آرتیق  !گؤر پئس نئیت
29:11 مثل لر کئتابی   

،آخماق آدام بوتون حئسلرئنی اورتایا تؤکر
ا حئکمتلی آدام صبئرلی دایانار  .آمت

قیال  23:17 حقزق  
بابئللی لر اوهولئبا نین یانینا، عئشرت یاتاغینا گلئب شهوتلری ائله اونو نجئسله دئلر. او

 .اونلرل نجئس اولندان سونرا اونلردان ائیره ندی
قیال  23:22 حقزق  

بونا گؤره ده، ای اوهولئبا، پروردئگار رب بله دیئر: «باخ، ائیره ندئیئن اویناشلرینی
ئنه قالدیراجاغام، اونلری هر طرفدن سنئن اوستونه گتئره جیم  .سنئن ضئدت

قیال  23:28 حقزق  
چونکی پروردئگار رب بله دیئر: «باخ، سنی نئفرت اتدئیئن آداملرا تسلئم اده جیم، او

.آداملرا کی، اؤزون ده اونلردان ائیره نئرسن
قیال  36:5 حقزق  

بونا گؤره ده، پروردئگار رب بله دیئر: «قیرتئمئن آلوولنان اودوندا باشقا مئلتتلرئن
وئنئب کلری ائله سق ئنه دانیشمیشام. اونلر بوتون اورک ئنه و بوتون اقدومون ضئدت ضئدت

«.حقارت اده رک، اؤلککمه صاحئب چیخدیلر کی، اونو قارت اتسئنلر
قیال  38:10 حقزق  



پروردئگار رب بله دیئر: «او گون آغلینا بعضی دوشونجه لر گله جک، پئس بئر نئیتت
قوروب

5:20 دانیال   
ا او زامان کی، اوره یی کئبئرله نئب روحو کئبئرله عئنادکار اولدو، پادشاهلیق تختئندن آمت

تی اکلئندن آلیندی .سالیندی و عئزت
12:29 لوقا   

جه یئنئزئن قیدئنه قالمایین؛ اونلر اوچون نئگارانجه یئنئزئن و نه ائچهبله جه، سئز نه یئیه
.اولمایین

12:20 حوارئلر   
هئرود صور و صئدون اهالئسئنه قضبلنمئشدی؛ اونلر دا سؤزو بئر اقدئب یانینا گلدئلر و

اشباشیسی بلستوسو اؤز طرفلرئنه چکئب صولح ائسته یئردئلر، چونکی پادشاهین فرت
 .اونلرین مملکتی پادشاهین مملکتئندن ارزاق آلیردی

14:2 حوارئلر   
ئنه ا ائمان گتئرمه ین یهودئلر قیری یهودئلری قیزیشدیریب، ذهئنلرئنی قارداشلرین ضئدت آمت

.بولندیردیلر
1:28 روملو لرا   

یکرسئز ر ورمه دئکلری اوچون، تاری دا اونلری دک یک تارینی شوعورلریندا ساخلماغا دک
لره تسلئم اتدی کی، ادبسئز رفتارلر اتسئنلردوشونجه . 

8:6,7 روملو لرا   
جئسمئن اوستونه قویولن فئکئر اؤلومدور، لکئن روحون اوستونه قویولن فئکئر حیات

و باریشدیر. بو سببدن کی، جئسمئن اوستونه قویولن فئکئر تارییا دوشمنچئلئک ادئر؛
 .چونکی تارینین شرئعتئنه تابع دیئل و اول دا بئلمز

11:20 روملو لرا   
ا سن ائمانینا گؤره یرئنده دوغرودور. اونلر ائمانسیزلیقلری اوچون کسئلدئلر، آمت

 !دورورسان. تکبتورلکنمه، لکئن قورخ
2 ۲ 10:5 لرهقورئنتلی  

لری و تارینین معرئفتئنه ضئدت دوران هر باطئل شیی ییخیریق و هر دوشونجهبئز نظرئیته
 .نی مسئحئن ائطاعتئنه اسئر ادئرئک

2 ۲ 11:3 لرهقورئنتلی  
انی اؤز حؤقته بازلیغی ائله آلداتدی، سئزئن دهلکئن قورخورام کی، نجه ائلن حوت

 .فئکئرلرئنئز مسئحده اولن صافلیق و پاکلیقدان اوزاق دوشسون
2:3 اقفقسوسلولرا  

اونلرین آراسیندا بئر زامانلر بئز هامیمیز دا جئسمئن شهوتلرئنده یاشایاراق، جئسمئن و
لر کئمی بئز ده طبئعتن قضبئنفئکرئن هاوا-هوسلرئنی یرئنه یتئرئب، اؤزگه



.اؤولدلری ائدئک
4:17 اقفقسوسلولرا  

یهودئلر کئمیبله جه من بونو دیئب ربله بئرلئکده تصدئق ادئرم کی، سئز آرتیق قیری 
سئنئز؛ذهئنئن باطئللئیئنده رفتار اتمه یه

1:21 کولوسلولرا   
.چونکی منئم اوچون یاشاماق مسئحدئر، اؤلمک ده قازانج

2:18 کولوسلولرا   
.سئز ده اله بو جور سوئنئن و شادلیغینیزی منئمله پایلشین

1 ۱ 5:14 لرهتسالونئکلی  
قارداشلر، سئزه یالواریریق کی، نئظامسیز اولنلرا نصئحت ورئن، جورعتسئزلری

 .تشوئق ادئن، ضعئفلره کؤمک ادئن، هامییا نئسبت صبئرلی اولون
2 ۲ 2:2 تسالونئکلی لره  

ئن گونو چاتیب“ دئین هر هانسی بئر روح، بئر کلم، و یا گویا بئزدن گلن بئر” ربت
یه سالدیرماسین، یا دا پرئشان اتمه سئنمکتوب، فئکرئنئزی تز لرزه . 

1 ۱ 6:5 تئموتاعوسا  
و فئکئرلری فاسئد اولن و حقئقتدن محروم اولن آداملرین آراسیندا کی، دئندارلیغی

 .قازانج اوچون بئر وسئله بئلئرلر، دائم چکئشمه قالدیریرلر
2 ۲ 3:8 تئموتاعوسا  

مبه رئس نجه موسایا ضئدت دوردولر، بو آداملر دا حقئقته ضئدت دورورلر کی، یانتئس و یک
.عاغیلدا فاسئد، ائماندا دا مردوددورلر

1:15 تئطوسا   
پاک اولنلر اوچون هر شی پاکدیر. لکئن ناپاک اولموشلر و ائمانسیزلر اوچون هچ

ا اونلرین هم فئکئری هم ده وئجدانلری نجئس اولوب .بئر شی پاک دیئل. امت
12:3 عئبرانئلره   

گوناهکارلر طرفئندن بله بئر دوشمنچئلئیه تاب گتئره نی نظرده ساخلیین، اقله کی،
سئنئزیورولماییب طاقتدن دوشمه یه . 

1:8 یعقوب   
ئد آدام هچ بئر یولوندا ثابئت دیئل دت رک  .موتک

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

COS-HAD.org


