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Zebûr 24:3,4 Kî dikare derkeve çiyayê Xudan, Û raweste li cihê wî yê pîroz? 4 Ew 
zilamê ku destê wî paqij û dilê wî pak e, Dilê wî neketiye pey derewkarî, Û ne jî 
sond xwarî bi hîlekarî.

Zebûr 73:13 Ya rast, min dilê xwe beredayî paqij kiriye, Bi bêsûcî destê xwe 
şûştiye.

Daniyêl 9:8,9 Ya Xudan, me li dijî te guneh kir. Loma jî em, padîşahên me, serokên
me, bav û kalên me şermezar in. 9 Tevî ku em li dijî te rabûn, Tu, Xwedayê me 
Reb, dilrehm û bexişkar î. (Ezra 9:7; Nehemia 9:2)

Metta 6:10 Bila padîşahiya te bê. Daxwaza te wek li ezmên, Bila li ser rûyê erdê jî 
bê cih.

Marqos 9:24 Wê gavê bavê kurik qîriya û got: «Ez bawer dikim. Alîkariya 
bêbaweriya min bike!»

Lûqa 11:2 Îsa ji wan re got: «Çaxê hûn dua bikin, bêjin: Ya Bavo, Navê te pîroz be,
Bila Padîşahiya te bê.

Yûhenna 14:6 Îsa ji wî re got: «Rê, rastî û jiyan ez im. Heta ku ne bi destê min be, 
tu kes nayê ba Bav.

Yûhenna 17:15 Ez dua dikim, ne ji bo ku tu wan ji dinyayê rakî, lê ji bo ku tu wan ji 
Yê Xerab biparêzî.

Romayî 6:12-14 Îcar nebe ku guneh di bedena we ya mirindar de hukumdariyê 
bike û nebe ku hûn li gor xwestekên wê bikin. 13 Ne jî endamên bedena xwe 
wek hacetên neheqiyê pêşkêşî guneh bikin. Lê belê wek ên ku ji nav miriyan 
rabûne, xwe pêşkêşî Xwedê bikin û endamên bedena xwe jî wek hacetên 
rastdariyê pêşkêşî Xwedê bikin. 14 Çimkî guneh wê li ser we hukumdariyê 
neke. Ji ber ku hûn ne di bin Şerîetê de, lê belê hûn di bin keremê de ne.

Îbranî 9:28 Mesîh jî ji bo ku gunehên gelekan hilgire carekê hat pêşkêşkirin. Cara 
diduyan, ew ne ji bo hilgirtina guneh, lê ji bo xilasbûna wan ên ku li hêviya wî 
disekinin, wê xuya bibe.

Aqûb 4:8 Nêzîkî Xwedê bibin, ew jî wê nêzîkî we bibe. Gunehkarno, destên xwe 
paqij bikin. Dudilîno, dilê xwe safî bikin.

1 Yûhenna I. 1:9 Lê eger em gunehên xwe eşkere bikin, ew dilsoz û rastîparêz e 
ku li gunehên me bibihûre û me ji her neheqiyê paqij bike.

Ezra 9:13 Xwedê not punish as we deserve.
Îşaya 59:2 sin separates from Xwedê.  Îşaya 64:6 our righteousness as filthy rags.
Yêremya 5:25 sin withholds blessings.

L  êbihûrtina   Nivîsarên Pîroz - Forgiveness Scriptures

Metta 6:12-15 Û li deynên me bibihûre, Wek ku em li deyndarên xwe bihûrtine. 13 
Û me nebe ceribandinê, Lê me ji Yê Xerab xilas bike. Çimkî padîşahî, karîn û 



rûmet her û her ên te ne! Amîn. 14 Eger hûn li sûcên mirovan bibihûrin, Bavê 
we yê li ezmanan jî wê li sûcên we bibihûre. 15 Lê eger hûn li sûcên mirovan 
nebihûrin, Bavê we jî li sûcên we nabihûre.

Metta 18:21,22 Hingê Petrûs hat ba Îsa û jê re got: «Ya Xudan, gava ku birayê min
li hember min guneh bike, divê ez çend caran li wî bibihûrim? Ma heta heft 
caran?» 22 Îsa bersîva wî da: «Ez ji te re dibêjim, ne heta heft caran, lê heta 
heftê caran heft.

Metta 18:35 «Eger her yek ji we ji dil li birayê xwe nebihûre, Bavê min ê li ezmên jî 
wê bi vî awayî li we bike.»

Marqos 11:25/26 Û gava ku hûn ji bo duakirinê radiwestin, eger li hember kesekî 
tiştekî we hebe, lê bibihûrin, da ku Bavê we yê li ezmanan jî li sûcên we 
bibihûre.

Lûqa 6:37 Dadbar nekin, hûn jî nayên dadbarkirin; sûcdar dernexin, hûn jî sûcdar 
nayên derxistin; lê bibihûrin, wê li we jî bê bihûrtin.

Lûqa 11:4 Û li gunehên me bibihûre, Çimkî em jî li hemû deyndarên xwe dibihûrin 
Û me nebe ceribandinê.

Lûqa 17:3,4 Hay ji xwe hebin. Gava birayê te li hember te guneh bike, dengê xwe 
lê hilde û eger ew tobe bike, hingê lê bibihûre. 4 Eger ew di rojê de heft caran li 
hember te guneh bike û heft caran li te vegere û bêje: ‹Ez tobe dikim›, hingê 
divê tu lê bibihûrî.»

Lûqa 23:34 Hingê Îsa got: «Ya Bavê min, li wan bibihûre, çimkî ew nizanin ku ew çi
dikin!» Wan jî pişk avêtin ser cilên wî û li xwe leva kirin.

Karên Şandiyan 8:22 Mirovên xwedêtirs Steyfan veşartin û şîneke giran li ser wî 
girtin.

Romayî 4:7 Xwezî bi wan mirovên ku li neheqiyên wan hatiye bihûrtin Û gunehên 
wan hatine nixumandin.

Efesî 1:7 Bi saya wî em bi berdêla xwîna wî rizgar bûne, me lêbihûrtina neheqiyên 
xwe standiye.

Efesî 4:32 Li hember hev keremdar û dilovan bin û wek ku Xwedê bi Mesîh li we 
bihûrtiye, li hevdû bibihûrin.

Kolosî 1:14 Rizgarî, yanî lêbihûrtina gunehên me bi wî ye.
Kolosî 2:13-15 Û çaxê hûn hê di nav neheqiyan û di beden û dilê xwe yê 

sinetnebûyî de mirî bûn, Xwedê hûn bi Mesîh re vejandin û li hemû sûcên me 
bihûrt. 14 Seneda deynên me ya ku bi qeydeyan li hember me bû, xîş kir, li xaçê
xist û ji holê rakir. 15 Bi vê yekê wî serwer û desthilatî bêçek kirin û li ser xaçê li 
hember wan bi serfirazî bi ser ket, bi eşkereyî wî ew raxistin ber çavan.

1 Yûhenna I. 1:9 Lê eger em gunehên xwe eşkere bikin, ew dilsoz û rastîparêz e 
ku li gunehên me bibihûre û me ji her neheqiyê paqij bike.

1 Yûhenna I. 2:12 Zarokên min, ez ji we re dinivîsim, Çimkî di ber navê wî de li 
gunehên we hatiye bihûrtin.
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