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میا  1:18 امرم  
باخ، من، بلی من بو گون سنی بوتون اؤلکه نئن، یهودا پادشاهلرینین، بو یمرئن

ئنه قاللی شهر، دمئر سوتون، و بورونج باشچیلرینین، کاهئنلرئنئن و خالقینین ضئدئ
.دووار اتمئشم

قیال  3:18 حمزم  
دئیئم زامان، اگر سن اونا ائخطار ورمه یه سن و پئس من پئس آداما «قطعن اؤله جکسن» دم

آدامی اؤز شر یولوندان دؤند رمک اوچون اونا ائخطار سؤزو دمیه سن کی، حیاتی
قورتولسون، اوندا او پئس آدام اؤز تقصئری ائچئنده اؤله جک، لکئن اونون قانینی

 .سنئن بوینونا قویاجاغام
میا  6:27 امرم  

میا، من سنی قویموشام کی، خالقیمی یوخلییب ائمتاحان اده سن” ،ای امرم
 .اونلرا نظر قویوب عمل لرئنی ائمتاحان اده سن

26:19 لوئلی لر   
گوجلو تکبئورونوزو قیراجاغام. باشینیز اوستونده اولن گؤیلری دمئر و آیاغینیز آلتینداکی

.یری بورونج کئمی اده جیم
23:5 تثنئیه   

لعامی اشئتمک ائستمه دی. تارینیز رب بو لعنتی سئزئن اوچون برکته ا تارینیز رب ب آمئ
وئر .چموئردی، چونکی او سئزی سم

12:21 روملو لرا   
 .پئسلئیه مغلوب اولمایین، پئسلئیه یاخشیلیقل قالئب گلئن

143:8 مزمورلر   
ول ادئرم: گده جیئم یولو منه بئلدئر تئنی سحر واختی منه اشئتدئر، چونکی سنه توکئ ،محبئ

 .چونکی جانیمی سنه قالدیریرام
143:10 مزمورلر   

منه اؤیرت کی ،سنئن ائسته یئنی یرئنه یتئرئم ،چونکی تاریم سنسن؛
  .سنئن یاخشی روحون  دوز یولدا منی هئدایت اتسئن 

94:12 مزمورلر   
 ،خوش او آدامین حالینا کی ،سن اونا تعلئم ورئرسن، یارب ،اونا شرئعتئنی اؤیر دئرسن

27:12 مثل لر کئتابی   
ر و اؤزونو گئزله در ،شوعورلو آدام شری قاباقجادان گؤر

 .لکئن جاهئل آداملر ائره لی گدئب جزالنارلر



2:16 فئلئپئلی لره   
حیاتین کلمینی برک توتورسونوز کی، مسئحئن گونونده من ده عبث اللشمه دئیئم و عبث

.زحمت چکمه دئیئم اوچون فخر ادئم
عیا  49:4 امش  

ا من ددئم من بوش یمره چالیشمیشام ،گوجومو هدر یمره تؤکموشم: ”آمئ .
 “.لکئن حله ده حاقئیم اولن عدالت، ربله دئر، اجرئم تاریمل دیر

76:3 مزمورلر   
،اورادا اودلو اوخلرینی سیندیردی

ل  قالخانی، قیلینجی، موحارئبه سئلحینی سیندیردی. سم
13:21 عئبرانئلره   

سئنئز و عئساسئنی یرئنه یتئرهسئزی هر یاخشی ائشده حاضیرلسین کی، اونون ائراده
مسئحئن واسئطه سی ائله اؤز نظرئنه خوش گله نی، بئزده عمله گتئرسئن کی، اونا ابددن

جک شؤوکت اولسون. آمئنابده . 
1 ۱ 16:15 قورئنتلی لره  

سئنی تانی ییرسینیز کی، اونلرائندی قارداشلر، سئزه یالواریرام: سئز استئفاناسین عایئله
سلرئن خئدمتئنه وقف ادئبلراخایئه نئن ائلک ائمانلی لری دیرلر و اؤزلرئنی موقدئ . 

1:27 فئلئپئلی لره   
آنجاق مسئحئن ائنجئلئنه لیئق طرزده یاشایین کی، من، ائستر گلئب سئزی گؤر نده، ائستر

ده اشئدئم کی، سئز بئر روحدا ثابئت دورورسونوز و همن فئکئردهقایئب، سئزئن باره
 .ائنجئلئن ائمانی اوچون بئرلئکده جهد ادئرسئنئز

1 ۱ 15:58 قورئنتلی لره  
اونا گؤره سوگئلی قارداشلریم، مؤحکم و ثابئت دورون و هر زامان ربئئن ائشئنده

ئن یولوندا چکدئیئنئز زحمت عبث دیئلدئر  .جوشون و بئلئن کی، ربئ
4:12 کولوسلولرا   

سئزدن اولن امپمفراس کی، اؤزونو عئسا مسئحئن قوللوغونا وقف ادئب، سئزه سالم
گؤند رئر و هر زامان دوعالریندا سئزئن اوچون جهد ادئر کی، سئز تارینین بوتون

سئنده کامئل یقئنله کامئل دایاناسینیزائراده .
2 ۲ 19:34 پادشاهلر  

 .من بو شهری اؤزوم اوچون، قولوم داوودون خاطئرئنه قورویوب خئلص اده جیم
میا  15:20,21 امرم  

ئنه دؤیوشه جکلر. سنی بو خالق اوچون، مؤحکم بورونج بئر دووار اده جیم سنئن ضئدئ ،
چونکی من سنئنله اولجاغام کی، سنی قورتاریب آزاد امدئم. آنجاق قالئب گله بئلمیه جکلر .

سنی پئس آداملرین الئندن آزاد اده جیم. رب بله بویورور ،
 “.ظولمکارلرین پنجه سئندن گری آلجاغام



55:18 مزمورلر   
ئمه اولن موحارئبه دن، منی سالماتلیقل خئلص اده جک ،ضئدئ

ئمه قالخان چوخدور  .چونکی ضئدئ
قیال  30:24 حمزم  

ا فئرعونون بابئل پادشاهینین قولونا گوج وره جیم، قیلینجیمی اونون الئنه وره جیم. آمئ
 .قول لرینی قیراجاغام. او، بابئل پادشاهینین قاباغیندا آغیر یارالی کئمی ناله چکه جک

3:18  وحی   
سنه نصئحت ادئرم کی، مندن اود ائچئنده خالئصلشمئش قیزیلی آلسان، امله کی، دؤولتلی
اولسان و بورونمه یه آغ پالتارین اولسون و چیلپاقلیغینین ننگی آشکار اولماسین و گؤز

سنسن کی، گؤرهمرحمی گؤزلرئنه سورته . 
1 ۱ 3:17 یوحنئا  

اگر بئر آدام دونیا مالینا صاحئب اولوب، قارداشینی احتئیاج ائچئنده گؤرسه، لکئن اونا
 رحمی گلمه سه، اوندا تارینین محبئتی نجه اول بئلر؟

عیا  50:4 امش  
نمئشلرئن دئلئنی ورئب ،پروردئگار رب منه اؤیر

.امله کی، یورغونلرا نجه سؤزله دایاق اولماغی بئلئم
نمئش بئری کئمی امشئدئم  .او هر سحر منی اویادیر، قولغیمی اویادیر کی، اؤیر

18:39 مزمورلر   
ته سئلحلندیران سنسن .موحارئبه اوچون منی قووئ

ئمه قالخانلری، آیاقلریمین آلتینا سالدین  .ضئدئ
2 ۲ 22:40 سمویئل  

ته سئلحلندیران سنسن؛ موحارئبه اوچون منی قووئ
 ،منه ضئدئ اولنلری آیاغیمین آلتینا سالدین

89:43 مزمورلر   
 .قیلینجینین آغزینی کوت ادئبسن، اونا موحارئبه ده آرخا اولماییبسان

قیال  13:6 حمزم  
اونلر بوش شیلر گؤروبلر، فالچیلیق ادئب یالن دانیشیرلر. دیئرلر: رب بویورور، حال

ا حله ده اونا اومئد باغلییرلر کی، اونلرین بو کی، رب اونلری گؤند رمه یئب. آمئ
 .سؤزلرئنی یرئنه یتئرسئن

26:37 لوئلی لر   
بئربئرئنئن اوستونه اله بودره یه جکلر کی، اله بئل، قیلینج قاباغیندان قاچیرلر، حال بو

تئنئز کی، هچ کئم اونلری قووالمیر؛ دوشمنلرئنئز موقابئلئنده دورماغا قووئ
 .اولمایاجاق

1 ۱ 14:8 قورئنتلی لره  



س چیخارتسا، دؤیوشه کئم حاضیرلشار؟اگر شیپور قیری  موعیئن س
15:24 ایئوب   

،دارلیق و مشقت اونو قورخودار
 .هوجوم اتمیه حاضیرلنمیش بئر پادشاه کئمی اونا قالئب گلر

1 ۱ 12:8 سالنامه لر  
جادلی لردان سئپر و نئزه ائشله ده بئلن، دؤیوشمه یی باجاران جنگاورلر داوودون طرفئنه

کچدئلر و چؤلده کی قالیا گلدئلر. اونلرین اوزلری شئر اوزو کئمی ائدی و
 .داغلرداکی جیرانلر کئمی قاچا بئلئردئلر

1 ۱ 12:33 سالنامه لر
بولونلولردان دؤیوشمه یی باجاران و بوتون سئلحلرل دؤیوش نئظامینی قورا بئلن و زم

کله داوودا کؤمک ادن الئی مئن نفر  ،صادئق اور
1 ۱ 12:38 سالنامه لر  

بونلرین هامیسی، دؤیوشمه یی باجاران بو جنگاورلر، مؤحکم بئر قرارل خمبرونا گلدئلر
ه سی ده بو کی، داوودو بوتون ائسرایئله پادشاه اتسئنلر؛ ائسرایئللی لرئن قالن حئصئ

تده اونلرل بئر ائدئلر کی، داوودو پادشاه اتسئنلر  .نئیئ
10:19 لوقا   

تئنی باخین، من سئزه ائقتئدار ورمئشم کی، ائلنلری، عقربلری و دوشمنئن بوتون قووئ
سئنئز و هچ بئر شی سئزه ضرر وورمایاجاقدیرآیاق آلتیندا ازه . 

2 ۲ 7:10 لرهقورئنتلی  
نی حاصئل امدئر کی، نئجاتاچونکی تارینین ائسته دئیی شکئلده قمگئن اولماق اله بئر تؤوبه

 .آپاران و پشمانسیزدیر، لکئن دونیانین قمی اؤلومو حاصئل ادئر
2 ۲ 2:25,26 تئموتاعوسا  

ر، امله کی، بلکه تاری اونلری تؤوبه یه چکسئن وضئدئ دورانلری حلئملئکله ائصلح امد
حقئقتی آنلسینلر و عاغیل لری باشلرینا گلسئن و ائبلئسئن توروندان کی، اونلری

سئنی یرئنه یتئرمک اوچون اسئر ساخلییب، قاچسینلراؤز ائراده .
دوشمنلرئمئز اشئتدی کی، بو ائش بئزه معلوم اولوب، چونکی تاری 4:15 نمحممیا 

تئنی بوشا چیخارتمیشدی. بونا گؤره هامیمیز ائشئمئزه، دووارین اونلرین نئیئ
 .تئکئلمه سئنه قاییتدیق

تدبئرئنله منی هئدایت اده جکسن 73:24 مزمورلر  ،
 .سونرا دا منی جلل ائچئنه قبول اده جکسن
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