
Kurmanji Roman -   Mirinê Azadkirin Nivîsarên Pîroz   - Free from Death Scriptures

Romayî  6:23 Çimkî meaşê ku guneh dide, mirin e; lê diyariya Xwedê, bi Xudanê
me Mesîh Îsa jiyana herheyî ye. Romayî  8:2  Çimkî  qanûna
Ruhê ku bi Mesîh Îsa jiyanê dide, ez ji Şerîeta guneh û mirinê azad kirim.

2 Tîmotêyos II. 1:10 Lê niha ew bi xuyabûna Xilaskarê me Mesîh Îsa eşkere bû; wî
mirin betal kir, Jiyan û nemirinî bi Mizgîniyê derxist ber ronahiyê.

Zebûr 9:13 Li min were rehmê ya Xudan, Yê ku min radike ji derê mirinan. Bibîne,
ez çi ji destê yên ku ji min nefret dikin dikişînim!

Hezekiyêl 37:12,13 Xwedê gora vekirî û sedem kir ku li ba ji goran - God open
graves & cause to come up out of graves - Peyxama Yûhenna 20:13 Û deryayê
ew miriyên ku di wê de bûn dan; mirinê û diyarê miriyan jî ew miriyên ku di wan
de bûn, dan. Û her yek li gor kirinên xwe hat dîwankirin.

Mettea 27:52 Gor vebûn û gelek kesên pîroz ên ku miribûn, rabûn.
Eyûb 12:10 -  Karên  Şandiyan 17:25 Wek ku ew hewcedarê tiştekî be, bi destê

mirovan  ji  wî  re  xizmet  nayê  kirin;  çimkî  yê  ku  jiyan,  hilm  û  her  tiştî  dide
hemûyan, ew e.

Peyxama Yûhenna 13:15 Desthilatî ji  wî re hat dayîn, da ku nefesê bide sûretê
cenawir ku sûretê cenawir bipeyive û bikare wan ên ku neperizin cenawir bide
kuştin.

Yûhenna 10:10 Diz bi tenê ji bo dizîn, kuştin û telefkirinê tê. Lê ez hatim ji bo ku ji
wan re jiyan hebe, jiyaneke bi firehî hebe.

Peyxama Yûhenna 22:1 Hingê milyaket çemê ava jiyanê nîşanî min da. Ew wek
cama zelal  bû û  ji  textê  Xwedê û  Berx  derdiket  û  di  nava  kolana bajêr  de
diherikî.

Yûhenna 4:10,14 Îsa bersîva wê da û got: «Eger te bi dayîna Xwedê û yê ku ji te re
dibêje: ‹Avê bide min ez vexwim› bizaniya, teyê jê bixwesta û wiyê ava jiyanê
bida te.» 14 Lê kî ji ava ku ez bidimê vexwe, tu caran tî nabe. Belê ew ava ku
ezê  bidim  wî,  wê  di  dilê  wî  de  ji  bo  jiyana  herheyî  bibe  kaniyeke  ava  ku
diherike.»

Gotinên  Silêman 13:14 -  Zebûr  18:5  Benên diyarê mirinê ez pêçam,  Kemînên
mirinê bi ser min ve hatin.

Yêremya  21:8 - Mettea 7:13,14 «Di deriyê teng re derbas bibin. Çimkî deriyê ku
dibe helakê fireh e, riya ku diçe wê rihet e û yên ku pê ve diçin gelek in. 14 Lê
deriyê ku dibe jiyanê teng e, rê jî dijwar e û yên ku wê dibînin hindik in.

Zebûr 16:10 Çimkî tu min li diyarê miriyan terk nakî, Ji rizîbûna pîrozê xwe re dil nakî.
Zebûr 23:4 Ez di newala mirinê ya tarî re derbas bim jî, Natirsim ji xerabiyê. Çimkî

tu bi min re yî, tu yî li ba min. Çoyê te, darê te rihetiyê dide min.
Eyûb 33:22 - Zebûr 30:3 Ya Xudan, te canê min derxist ji diyarê miriyan, Da ku ez

nekevim gorê te da min jiyan.
Hoşêya 13:14 - Zebûr 49:15 Belê wê Xwedê, Canê min xelas ke ji diyarê miriyan,

Û min qebûl bike.
Zebûr 56:13 Çimkî te canê min ji mirinê rizgar kir, Lingê min ji terpilînê parast; Va



ye ez di ronahiya jînê de, Li pêş Xwedê rêve diçim.
Zebûr 68:20 Xwedayê me Xwedayê rizgarkirinê ye, Tenê Rebê me Xudan, dikare ji

mirinê xelas bike. Zebûr 89:48 Yê ku jiyaye û
mirin nedîtiye, Yê ku ji destê diyarê miriyan canê xwe xelas kiriye, kî ye?

Zebûr 102:19,20 Çimkî Xudan, ji bilindahiya pîrozgeha xwe, Ji ezmanan, li erdê
nihart. 20 Da ku nalînên girtiyan bibihîze, Û zaryênên mirinê rizgar ke.

Zebûr 116:3,8 Benên mirinê hawirdora min girtin, Û tengahiyên diyarê mirinê ez
pêçam,  Derd  û  tengahiyê  ez  girtim.  8  Te  canê  min  ji  mirinê,  Çavên  min  ji
hêsiran, Lingên min ji terpilînê rizgar kir.

Gotinên Silêman 10:2 -  Romayî  5:21da ku çawa guneh bi mirinê hukumdarî kir,
wusa kerem jî bi rastdariyê hukumdariyê bike û bi saya Xudanê me Îsa Mesîh
jiyana herheyî bîne.

Mettea 15:4 Çimkî Xwedê gotiye: ‹Qedrê dê û bavê xwe bigire› û ‹Yê ku tiştê xerab
ji dê û bavê xwe re bêje, divê bê kuştin.›

Hezekiyêl  13:17-23  -  Marqos  13:22  Çimkî  mesîhên  derewîn  û  pêxemberên
derewîn wê derkevin. Wê nîşan û karên mezin çêkin, wusa ku eger bibe, ewê
bijartiyan jî bixapînin.

Îşaya 26:19 - Yûhenna 5:28,29 Li vê yekê şaş nemînin, çimkî ew wext tê ku hemû
kesên di goran de wê dengê wî bibihîzin 29 û derkevin. Yên ku qencî kirine, wê
ji bo jiyanê, yên ku xerabî kirine, wê ji bo dîwanbûnê rabin.

Yûhenna 10:28 Ez jiyana herheyî didim wan û ew tu caran helak nabin û tu kes
nikare wan ji destê min derxe.

Yûhenna 11:43,44 Piştî ku wî weha got, ew bi dengekî bilind qîriya: «Lazar, were
derve!» 44 Yê mirî, dest û ling bi caw pêçayî û serçavê wî bi destmalekê nixamtî
derket derve. Îsa ji wan re got: «Wî vekin û bihêlin bila here.»

Yûhenna 12:17 Ew elaleta çaxê ku wî ji gorê gazî Lazar kiribû û ew ji nav miriyan
rakiribû pê re bû, şahidiya vê yekê dikir.

Yûhenna 17:2 Çimkî te desthilatî li ser hemû mirovan da wî, da ku jiyana herheyî
bide hemû kesên ku te dane wî.

1  Korîntî  I.  15:19-26 Eger  bi  tenê ji  bo vê jiyanê,  me hêviya xwe bi  Mesîh ve
girêdabe, hingê em ji hemû mirovan bêtir di rewşeke reben de ne. 20 Lê rastî ev
e ku Mesîh  ji  nav miriyan hatiye  rakirin  û  ew berê pêşî  yê razayiyan e.  21
Madem ku mirin bi destê mirov hat, rabûna miriyan jî bi destê mirov çêbû. 22
Çawa ku hemû bi Adem dimirin, wusa jî hemû wê bi Mesîh bên vejandin. 23 Lê
her kes di dora xwe de: Berê pêşî Mesîh; piştre, di hatina Mesîh de yên wî wê
rabin. 24 Piştre, çaxê ku Mesîh her hukumdarî û her desthilatî û hêzê betal bike
û  padîşahiyê  bide  destê  Bav  Xwedê,  wê  bibe  dawî.  25  Çimkî,  divê  Mesîh
hukumdariyê bike heta ku Xwedê hemû dijminan bike bin lingên wî. 26 Dijminê
dawî yê ku divê bê rakirin, mirin e.

2 Korîntî II. 1:9,10 Bi rastî, fikra ku cezayê mirinê li ser me hatiye dayîn, hat dilê
me. Ev çêbû, da ku em ne li xwe, lê li Xwedayê ku miriyan radike ewle bin. 10
Wî em ji talûkeya mirinê ya ewqas mezin rizgar kirin û wê hê jî rizgar bike.

2  Korîntî  II.  3:6  Wî  kir  ku  em  têrê  bikin,  bibin  xizmetkarên  Peymana  Nû;  ne
xizmetkarên herfan, lê belê yên Ruh. Çimkî herf dikuje, lê belê Ruh vedijîne.



Kolosî 1:21,22 Û bi wî her tiştî, Hem tiştên li ser erdê, Hem jî yên li ezmanan, Bi
xwe re li hev bîne Û bi xwîna wî ya ku li ser xaçê rijayî aştiyê çêke. 21 Hûn jî
demekê bi kirinên xwe yên xerab di fikrên xwe de ji Xwedê re xerîb û dijmin bûn.

Hezekiyêl  13:17-23 -  2  Tîmotêyos  II.  3:8,9 Çawa Yanîs û Yambrîs li  ber  Mûsa
rabûn, wusa jî  ev mirov li  dijî  rastiyê radiwestin. Fikrên van mirovên ha xera
bûne  û  di  baweriyê  de  hatine  redkirin.  9  Lê  ew gelekî  pêşve  naçin,  çimkî
bêfêmiya wan jî wê ji hemûyan re kifş bibe, çawa ya wan herduyan jî kifş bû.

Îbranî 2:9 Lê em Îsayê ku ji ber cefayê mirinê taca rûmet û siyanetê wergirtiye,
dibînin. Ew ji bo demekê ji milyaketan hat nizimtir kirin, da ku bi kerema Xwedê
ji bo her kesî mirinê tam bike.

Îbranî 2:14,15 Loma çawa ku zarok xwîn û goşt in, ew bi xwe jî wusa di eynî tiştan
de bû hevpar; da ku ew wî yê ku xwediyê hêza mirinê ye, yanî Îblîs, bi mirinê
betal bike 15 û wan ên ku di hemû jiyana xwe de bi tirsa mirinê bûne xulam,
azad bike.

Îbranî 11:5 Bi saya baweriyê, Henox ji bo ku mirinê nebîne, hat hilkişandin. «Ew
nehat dîtin, çimkî Xwedê ew hilkişandibû». Û beriya hilkişandina wî, şahidî hat
kirin ku ew li Xwedê xweş hatibû.

1  Petrûs I.  3:18 Mesîh jî bi carekê ji bo gunehan cefa kişand, da ku me bigihîne
Xwedê. Yê rast ji bo yên nerast mir. Ew di bedenê de hat kuştin, lê ji aliyê Ruh
ve hat vejandin.

2 Petrûs II. 1:3 Bi naskirina wî yê ku bi rûmet û qenciya xwe gazî me kiriye, hêza
wî ya xwedayî, her tiştê ku ji bo jiyan û xwedênasiyê pêwist e, da me.

2  Petrûs II.  2:1,3 Lê çawa ku di nav gelê Îsraêl de pêxemberên derewîn hebûn,
wusa wê di nav we de jî  mamosteyên derewîn hebin. Ewê bi dizî hînkirinên
wêranker bînin hundir û heta ewê wî Xudanê ku ew kirrîne jî înkar bikin. Lê belê
ewê zûka helakê bînin ser xwe. 3 Bi çavbirçîtiya xwe, ewê bi peyvên xapînok li
ser pişta we biçêrin. Dîwanbûna ku ji  berê ve ji  bo wan e, dereng namîne û
helaka wan naponije.

1 Yûhenna I. 3:14 Em dizanin ku em ji mirinê gihîştine jiyanê, çimkî em ji birayan
hez dikin. Yê ku hez nake di mirinê de dimîne.

1 Yûhenna I. 5:11 Şahidî ev e: Xwedê jiyana herheyî daye me û ev jiyan di Kurê wî
de ye.

Gotinên Silêman 14:27 - Peyxama Yûhenna 21:6 Û ji min re got: «Her tişt çêbû. Ez
Alfa û Omêga, Destpêk û Dawî me. Ezê ji kaniya ava jiyanê belaş bidim yê ku tî
bûye. Destpêkirin 2:7; 6:17; 7:15; 7:22 Eyûb 5:2; 33:4; 34:22

Ezekiya 13:17-23 Xwedê canê gelê xwe azad dike ji  cadûtî. - God delivers the
souls of His people from witchcraft.

Îşaya 28:15,18 Xwedê dişikîne bi peymanan bi mirinê û bi dojehê. - God breaks the
covenants with death and with hell.

Îşaya 5:24 koka xelîfę - rotton root Yoêl 1:12 şahiya de hişk - withered joy
Hoşêya 13:15 ziwa biharê û ziwa kaniya - dry spring & dry fountain
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