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24:12 لێڤییهكان  

.لهشوێنێكیاندانالهژێرچاودێریپاسهوان،ههتابڕیارییهزدانیانپێڕابگهیهنرێت
18:6 دواوتار  

ئهگهرلێڤییهكلهههریهكێكلهشارۆچكهكانیئیسرائیل،لهوشوێنهیدهژیێتوپڕبه
دڵیخۆیهاتبۆئهوشوێنهیكهیهزدانههڵیدهبژێرێتو

. كهبینیسوورهلهسهرئهوهیلهگهڵیدابڕوات،ئیترزۆریلێنهكرد 1:18 ڕائووس .

28:9 یهكهمپوختهیمێژوو 1  

سلێمانیكوڕیخۆم،تۆشخودایباوكتبناسهوپڕبهدڵوبهههمووبیرتهوه
بیپهرسته،چونكهیهزدانههموودڵهكاندهپشكنێتوههمووشێوهكانیبیركردنهوه

تێدهگات،ئهگهرڕوویلێبكهیتبۆتدهردهكهوێتوئهگهرفهرامۆشیبكهیت
.ههتاههتایهڕهتتدهكاتهوه

4:6  نهحهمیا  

جاشووراكهمانبنیادناوهوههمووشووراكهههتانیوهیبهیهكگهیشت.گهلیشدڵیان
.لهسهركارهكهبوو

23:13 ئهیوب  

.بهڵمئهوتاكوتهنهایهوكێڕێیلێدهگرێت؟ئهوهیئارهزوویلێبێت،دهیكات.
29:11 پهندهكانیسلێمان  

.گێلههرچیتووڕهییلهدڵدایهدهریدهبڕێت،بهڵمداناخۆیدهگرێت.

26:3 ئیشایا  

.تۆكهسیبیروڕاچهسپاوبهئاشتیتهواودهپارێزیت،چونكهپشتیبهتۆبهستووه.
5:15 مهرقۆس  

هاتنهلیعیسا،بینییانئهوهیلهشكرێكڕۆحیپیسیتێدابوو،دانیشتووهوپۆشتهیهو
.ئاقڵه،جاترسان

8:35 لۆقا  

ئینجاخهڵكهكهچوونتاكوئهوهیڕوویداوهبیبینن،هاتنهلیعیساوبینییانئهوپیاوهی
ڕۆحهپیسهكانیلێدهرچووبووپۆشتهیهوئاقڵه،لهبهرپێیعیسادانیشتووه،ئیتر

.ترسان
17:11 كردار  

بهڵمخهڵكیبیریهلهسالۆنیكییهكانتێگهیشتووتربوون،بهوپهڕیپهرۆشییهوه
پهیامهكهیانوهرگرت،ڕۆژانهلهنووسراوهپیرۆزهكانورددهبوونهوهئاخۆشتهكان



.ئاوان
20:19 كردار  

لهكاتێكداكهبهپیلنیجولهكهبهرههڵستكارهكانتووشیتاقیكردنهوهیسهختبووم،
.بهوپهڕیبێفیزیوفرمێسكهوهخزمهتیعیسایخاوهنشكۆمدهكرد

7:25 ڕۆما  

!سوپاسیخودادهكهمكهلهڕێگهیعیسایمهسیحیخاوهنشكۆمانهوهدهربازمدهكات

كهواتهبهبیریخۆمخزمهتیتهوراتیخودادهكهم،بهڵمبهسروشتیدنیاییمخزمهتی
.یاسایگوناهدهكهم

. بایهخیسروشتیدنیاییمردنه،بهڵمبایهخیڕۆحهكهژیانوئاشتییه 8:6 ڕۆما .
8:27 ڕۆما  

ئهوهیدڵیمرۆڤدهپشكنێت،دهزانێتڕۆحیپیرۆزبایهخبهچیدهدات،چونكه
.بهگوێرهیخواستیخوداداكۆكیلهگهلیپیرۆزیخودادهكات

11:34 ڕۆما  

كێبیرییهزدانیزانی؟یانكێبووهڕاوێژكاری؟
. ههروههایاقوبیبراییۆحهنایبهشمشێركوشت 12:2 ڕۆما .

12:16 ڕۆما  

.بهڵمپهترۆسلهلێدانهكهبهردهوامبوو،كاتێكلێیانكردهوهوبینییان،سهرسامبوون.
14:5 ڕۆما  

كهسێكڕۆژێكلهڕۆژێكیدیكهبهپیرۆزتردادهنێت،كهسێكیدیكهههمووڕۆژێك
.لهبهرچاودهگرێت.باههریهكهلهبیروڕایخۆیدڵنیابێت

15:6 ڕۆما  

تاكوبهیهكدڵوبهیهكدهنگستایشیخودابكهنكهباوكیعیسایمهسیحی
.گهورهمانه

1:10 یهكهمكۆرنسۆس 1  

ئهیخوشكانوبرایان،بهناویعیسایمهسیحیگهورهمانلێتاندهپاڕێمهوهكه
ههمووتانیهكههڵوێستبن،دووبهرهكیلهنێوانتاندانهبێت،بهڵكوههمووتانیهكبیر

.وڕاتانههبێت

2:16 یهكهمكۆرنسۆس 1  

.كێبیرییهزدانیزانی،كێفێریدهكات؟بهڵمئێمهبیریمهسیحمانههیه.
7:7 دووهمكۆرنسۆس 2  

نهكتهنهابههاتنی،بهڵكوبهودڵنهواییهیلهلیهنئێوهكراوه.بۆیگێڕاینهوهلهبارهی
.پهرۆشیوپهژارهودڵگهرمیتانبۆمن،زیاتردڵشادبووم

8:12 دووهمكۆرنسۆس 2  

چونكهئهگهرپهرۆشیههبێت،ئهواخودابهگوێرهیئهوهیكهكهسهكهههیهتیپهسهندی



.دهكات،نهكبهگوێرهیئهوهینییهتی

9:2 دووهمكۆرنسۆس 2  

چونكهپهرۆشیتاندهزانمولهلیمهكدۆنییهكانشانازیمپێوهكردووه،كهوائێوهلهئهخایا
.لهپارهوهئامادهبوونودڵگهرمیتانزۆربهیانیجۆشدا

13:11 دووهمكۆرنسۆس 2  

لهكۆتاییدا،خوشكان،برایاندڵشادبن.بۆتهواویههوڵبدهن،یهكتریهانبدهن،هاوبیر
.بن،بهئاشتیبژین.ئهوساخودایخۆشهویستیوئاشتیلهگهڵتاندهبێت

، ههروههاشێوازیبیركردنهوهتاننوێبكهنهوه 4:23 ئهفهسۆس
2:2,3 فیلیپی  

ئهوادڵمبهتهواویخۆشبكهنكههاوبیربنوههمانخۆشهویستیتانههبێت،    
.ههروههایهكدڵوهاوئامانجبن

3

هیچشتێكبهخۆپهرستیولووتبهرزییهوهمهكهن،بهڵكوبهشێوهیهكبێفیزبنكه    
.بهرامبهرهكهتانلهخۆتانبهباشتربزانن

4:2 فیلیپی  

لهئهوۆدیاوسینتخیدهپاڕێمهوه،ههروهكچۆنههردووكتانسهربهمهسیحن،لهگهڵ
.یهكتریشهاوبیربن

4:7 فیلیپی  

ئاشتیخوداش،ئهوهیبهرزترهلهههمووتێگهیشتنێك،دڵوبیرتانبهیهكبوونتانلهگهڵ
.عیسایمهسیحدادهپارێزێت

3:12 كۆلۆسی  

بۆیه،ئێوهكهگهلیپیرۆزوخۆشهویستوههڵبژێردراویخودان،میهرهبانیونیانیو
.بێفیزیودڵنهرمیوئارامگرتنلهبهربكهن

2:2 دووهمسالۆنیكی 2  

خێرابیرتاننهههژێتونهترسنلهوهیكهدهڵێنڕۆژییهزدانهاتووه،بهپشتبهستنبه
.بینینیڕۆحی،پهیامیزارهكی،یانبهنامهیهككهدهڵێنگوایهلهئێمهوهیه

1:7 دووهمتیمۆساوس 2  

چونكهخوداڕۆحیترسیپێماننهبهخشیوه،بهڵكوڕۆحیهێزوخۆشهویستیو
.خۆڕاگرییپێبهخشیوین

. بهههمانشێوه،هانیپیاوهگهنجهكانبدهژیربن 2:6 تیتۆس .

: یهزداندهفهرموێت 8:10 عیبرانییهكان
،ئهمهئهوپهیمانهیهكهلهدوایئهوڕۆژانهلهگهڵبنهماڵهیئیسرائیلدادهیبهستم 

،فێركردنهكانمدهخهمهناوبیركردنهوهیانولهسهردڵیاندهینووسم
.مندهبمبهخودایئهوانوئهوانیشدهبنبهگهلیمن.



1:13 یهكهمپهترۆس 1  

بۆیهبامێشكتانئامادهبێتبۆچالكی،خۆڕاگربن،هیواتانبهتهواویلهسهرئهو
.نیعمهتهبێتكهلهئاشكراكردنیعیسایمهسیحهوهدێت

5:2 یهكهمپهترۆس 1  

ئهومێگهلهیخودابلهوهڕێننكهلهنێوانتاندایه،وهكچاودێرخزمهتبكهن،نهكبه
ناچاری،بهڵكوبهویستهوهبهگوێرهیخودا،نهكبۆدهستكهوتیشهرمهزاری،بهڵكو

،بهچالكییهوه
3:1 دووهمپهترۆس 2  

خۆشهویستان،ئهمهدووهمیننامهیهبۆتاندهنووسم،تێیاندابهیادتاندههێنمهوهتاكوبیری
،پاكتانبوروژێنم

: ئهمهبانگهوازهبۆمێشكیدانا 17:9 ئاشكراكردنیعیسایمهسیح
كهژنهكهلهسهریاندانیشتووه حهوتسهرهكهحهوتگردن  ،
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. بۆئیسحاقوڕڤقهبوونهمایهیخهموخهفهت 26:35 پهیدابوون .

28:65 دواوتار  

لهنێوئهونهتهوانهداناحهوێنهوهوپێیهكانتانجێگیرنابن،بهڵكویهزدانلهوێدڵێكی
.لهرزۆكوچاوێكیماندوووگیانێكیلوازتاندهداتێ

. كهبینیسوورهلهسهرئهوهیلهگهڵیدابڕوات،ئیترزۆریلێنهكرد 1:18 ڕائووس
17:8 دووهمساموئێل 2  

تۆباوكتوپیاوهكانیدهناسیت،پاڵهوانن،وهكدهڵهورچێككهلهدهشتودهرهبهچكهكانی
ڕاوكرابێتتووڕهن.جگهلهوهشباوكتپیاویجهنگهولهگهڵلهشكرشهو

.بهسهرنابات
21:27 پهندهكانیسلێمان  

قوربانیبهدكارانقێزهونه،لهوهشزیاترئهگهربهنیازێكیخراپهوهبیكات!
29:11 پهندهكانیسلێمان  

.گێلههرچیتووڕهییلهدڵدایهدهریدهبڕێت،بهڵمداناخۆیدهگرێت.

23:17 حزقیێل  

نهوهكانیبابلیشبۆناونوێنیخۆشهویستیبۆیهاتنوبهههوهسبازیخۆیانگڵویان
.كرد.پاشئهوهیپێیانگڵوبووپشتیلێكردن

23:22 حزقیێل  

ئهیئۆهۆلیڤا،لهبهرئهوهیهزدانیباڵدهستئهمهدهفهرموێت:مندۆستهكانیخۆتلێ



،هاندهدهم،ئهوانهیپشتتلێكردن،لهههموولیهكهوهدهیانهێنمهسهرت
23:28 حزقیێل  

چونكهیهزدانیباڵدهستئهمهدهفهرموێت:ئۆهۆلیڤامنخهریكمدهتدهمهدهستئهوانهی
،ڕقتلێیانبووهوه،بهدهستئهوانهیپشتتلێكردن

36:5 حزقیێل  

یهزدانیباڵدهستئهمهدهفهرموێت:منلهئاگریئیرهییخۆمدا،لهدژیپاشماوهیئهو
نهتهوانهیكهماونهتهوهولهدژیههمووئهدۆمقسهمكرد،چونكهبهوپهڕیخۆشیو

قینیدڵیانهوهخاكهكهیمنیانكردهموڵكیخۆیانبۆتاڵنكردنیلهوهڕگاكانی
: یهزدانیباڵدهستئهمهدهفهرموێت 38:10 حزقیێل

.لهوڕۆژهداشتیخراپبهبیرتدادێتوپیلندهگێڕیت 
، بهڵمكاتێكدڵیبهفیزبوووكهلڕهقبوو 5:20 دانیال

.لهتهختیپاشایهتیهێنرایهخوارهوهوشكۆیهكهیلێسهنرایهوه 
. جاگرنگیبهوهمهدهنكهچیبخۆنوچیبخۆنهوه،خهممهخۆن 12:29 لۆقا .

12:20 كردار  

هێرۆدسلهخهڵكیسوروسهیدازۆرتووڕهبوو،ئهوانیشبهیهكدڵبۆلیهاتنو
بلستۆسیسهرپهرشتیاریماڵیپاشایانڕازیكردوداوایئاشتبوونهوهیانكرد،

.چونكهناوچهكهیانلهناوچهیپاشاوهئازووقهیبۆدههات

، بهڵمئهوجولهكانهیباوهڕیاننههێنا 14:2 كردار
.نهتهوهكانیانجۆشداولهدژیبرایانمێشكیانپڕكردن 

1:28 ڕۆما  

سهرهڕایئهوهش،نهیاندهویستلهناسینیخودابهردهوامبن،خوداشئهوانیدایهدهست
.مێشكیگهندهڵیان،تاكوئهوهبكهنكهناشێت

. بایهخیسروشتیدنیاییمردنه،بهڵمبایهخیڕۆحهكهژیانوئاشتییه  8:6,7 ڕۆما .
7

بایهخیسروشتیدنیاییدوژمنایهتییهلهگهڵخودا،چونكهملكهچیتهوراتیخودا    
.نابێت،لهبهرئهوهیناتوانێت

، باشه.ئهوانلهبهربێباوهڕیبڕانهوه 11:20 ڕۆما
 تۆشبهباوهڕجێگیربوویت.لهخۆباییمهبه،بهڵكوبترسه،

10:5 دووهمكۆرنسۆس 2  

ههمووبهڵگهیهكوههرشتێككهبۆبهرههڵستیزانیاریخودادهربكهوێتلهناوی
.دهبهین،ههمووبیرێكیشبۆگوێڕایهڵیمهسیحبهدیلدهگرین

11:3 دووهمكۆرنسۆس 2  

بهڵمدهترسم،وهكمارهكهحهوایبهفێڵهكهیههڵخهڵهتاند،بیریئێوهشلهودڵسۆزیو
،پاكییهبۆمهسیحچهواشهبكرێت



، ئێمهشههموولهوانبووین 2:3 ئهفهسۆس
لهههوهسهكانیسروشتیدنیاییماندادهژیاین،بهخواستهكانیئهمسروشتهوبیرهكانیمان 

.دهكرد،وهكوخهڵكیدیكهبهسروشتشایانیتووڕهییخودابووین

4:17 ئهفهسۆس  

لهبهرئهوهپێتاندهڵێموبهناویمهسیحیخاوهنشكۆوهپێداگریشلهسهرئهمهدهكهم،كه
،ئیتروهكنهتهوهكانمهژین،ئهوانهیكهبیریانپووچه

1:21 كۆلۆسی  

ئێوهپێشترلهخودادابڕابوونودوژمنبوونلهبیركردنهوهبهخراپهكاری،
2:18 كۆلۆسی  

مههێڵنئهوانهیكهحهزدهكهنخۆیانبهدرۆنزمبكهنهوهوفریشتهكانبپهرستنله
خهڵتهكهبێبهشتانبكهن.ئهوجۆرهكهسانهزۆربهوردیباسیئهوشتانهدهكهنكه

.بینیویانه،لهخۆباییبوونبهوبیرۆكهپووچهدنیاییانهیكهلهمێشكیاندایه
5:14 یهكهمسالۆنیكی 1  

ئهیخوشكانوبرایان،لێتاندهپاڕێینهوه:سهرزهنشتیتهمبهڵهكانبكهن،ورهی
.ترسنۆكهكانبهرزبكهنهوه،یارمهتیلوازهكانبدهن،لهگهڵههمووانپشوودرێژبن

2:2 دووهمسالۆنیكی 2  

خێرابیرتاننهههژێتونهترسنلهوهیكهدهڵێنڕۆژییهزدانهاتووه،بهپشتبهستنبه
.بینینیڕۆحی،پهیامیزارهكی،یانبهنامهیهككهدهڵێنگوایهلهئێمهوهیه

6:5 یهكهمتیمۆساوس 1  

ململنێ.ئهمانهشئهوكهسانهدهیكهنكهبیریانخراپبووهوڕاستییانلێونبووه،
.لهخواترسیبهبازرگانیدادهنێن

3:8 دووهمتیمۆساوس 2  

بهربهرهكانێیموسایانكرد،ئهوانهشبهربهرهكانێیڕاستی وهكیهنیسویهمبریس
.دهكهن.ئهوپیاوانهمێشكیانگهندهڵبووهولهلیهنباوهڕهوهڕهتكراونهتهوه

، بۆپاكههمووشتێكپاكه 1:15 تیتۆس
.بهڵمبۆگڵووبێباوهڕانهیچشتێكپاكنییه.لهڕاستیدا،بیروویژدانیشیانگڵوبووه .

12:3 عیبرانییهكان  

بابیربكهنهوهلهوهیكهدانیبهخۆیداگرتبهرامبهرئهودژایهتییهیكهگوناهباران
..لهگهڵیانكرد،تاكوشهكهتنهبنوورهبهرنهدهن

1:8 یاقوب  

.چونكهمرۆڤیڕاڕا،لهههمووڕێگاكانیچهسپاونییه

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

COS-HAD.org


