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Lûqa 17:5 Şandiyan* ji Xudan re got: «Baweriya me zêde bike.»
Romayî 10:17 Her heftê bi şahî vegeriyan û gotin: «Ya Xudan, cin jî bi navê te bi 

ya me dikin.»
Lûqa 11:1 Carekê Îsa li cihekî dua dikir û gava wî dua xwe xilas kir, yekî ji şagirtên 

wî jê re got: «Ya Xudan, ka me hînî duakirinê bike, çawa ku Yûhenna şagirtên 
xwe hîn kiriye.»

1 Tîmotêyos I. 2:1-4 Îcar berî her tiştî ez ji we dixwazim ku ji bo hemû mirovan 
lava, dua, mehder* û spasî bê kirin, 2 wusa jî ji bo padîşahan û ji bo hemû 
serweran bikin, da ku em bi hemû tirsa Xwedê û bi rêz û edeb jiyaneke 
bêhengame û bê teq û req bijîn. 3 Li ber Xilaskarê me Xwedê ev qenc e û bi dilê
wî ye; 4 ew dixwaze ku hemû mirov xilas bibin û bigihîjin zanîna rastiyê.

Lûqa 22:31 «Şimûn*, Şimûn, va ye, Îblîs xwest ku we wek genim li bêjingê bixe.
Zekerya 3:1,2 - Cihûda 1:9 Lê belê gava ku serekmilyaket Mîxayîl li hember Îblîs 

derket û ji bo cesedê Mûsa* munaqeşe kir, ranebû ku bi çêrkirinê wî sûcdar 
bike. Lê tenê got: «Bila Xudan dengê xwe li te hilde!»

Efesî 6:12 Çimkî cenga me ne li hember xwîn û goşt e, lê belê li hember 
serweriyan, li hember desthilatiyan, li hember hukumdarên gerdûnê yên vê 
taristaniyê, li hember ordiyên ruhî yên xerabiyê yên li cihên ezmanî ye.

Efesî 6:10,11 Bi kurtî, bi Xudan û bi qeweta karîna wî bi hêz bibin. 11 Ji bo ku hûn 
bikarin li hember hîleyên Îblîs rawestin, hemû çekên Xwedê li xwe bikin.

Efesî 6:13-17 Ji ber vê yekê hemû çekên Xwedê bistînin, da ku hûn bikarin di roja 
xerab de li ber xwe bidin û piştî ku we her tişt kir, li cihê xwe rawestin. 14 Îcar, 
pişta xwe bi rastiyê bipêçin û zirxê rastdariyê li xwe bikin 15 û lingên xwe ji bo 
Mizgîniya aştiyê bi amadebûnê pêlav bikin û li cihê xwe bisekinin. 16 Bi ser 
hemûyan de, mertalê baweriyê ku hûn pê bikarin hemû tîrên agirî yên Yê Xerab 
bitemirînin, bigirin destê xwe. 17 Û rahêjin kumzirxê xilasiyê û şûrê Ruh ê ku 
peyva Xwedê ye.

Îbranî 4:12 Peyva Xwedê jîndar û bi bandûr e. Ji her şûrê dudev hê tûjtir e. Û heta 
can û ruh, hem jî movik û mejî ji hev veqetîne, lê diçe; dîwana* niyet û ramanên 
dil dike.

Lûqa 4:8 Îsa bersîva wî da û got: «Hatiye nivîsîn ku: ‹Biperize* Xudan Xwedayê 
xwe û bi tenê ji wî re xizmetê bike.› »

Efesî 6:18 Bi her dua û lavakirinê, herdem bi Ruh dua bikin. Ji bo vê yekê hişyar 
bimînin û ji bo hemû pîrozan herdem bi berdewamî lava bikin.

1 Samûêl I. 17:45-47 - Dawid & Golîat
Lûqa 10:17-20 Her heftê bi şahî vegeriyan û gotin: «Ya Xudan, cin jî bi navê te bi 

ya me dikin.» 18 Wî ji wan re got: «Min dît ku çawa Îblîs* wek birûskê ji ezmên 
ket. 19 Va ye, min desthilatî daye we, ku hûn pê li mar û dûpişkan û hemû hêza 
dijmin bikin û tu tişt qet ziyanê nade we. 20 Lê belê bi vê şa nebin ku cin bi ya 
we dikin, lê bi vê şa bin ku navên we li ezmanan hatine nivîsîn.»

2 Korîntî II. 10:3-5 Erê, em di bedenê de dijîn, lê em li gor hêza bedenê şer nakin. 



4 Çimkî çekên şerê me ne dinyayî ne, lê belê ji bo hilweşandina kelehan ew 
hêza xwedayî* ne. Em raman 5 û her tiştê bilind ê ku li hember zanîna Xwedê 
radibe, hildiweşînin û her fikrê dikin hêsîr* ku serî li ber Mesîh deyne.

2 Tîmotêyos II. 1:7 Çimkî Xwedê ne ruhê tirsonekiyê, lê belê Ruhê karîn, hezkirin û
xwegirtinê daye me.

Mettea 12:28,29 Îcar, eger ez bi Ruhê* Xwedê cinan derdixim, hingê Padîşahiya* 
Xwedê gihîştiye we. 29 Nexwe çawa yek dikare bikeve mala mêrxasekî û tiştên 
wî talan bike? Eger pêşî wî girêde, hingê dikare mala wî talan bike.

Efesî 1:13 Gava we peyva rastiyê, Mizgîniya xilasiya xwe bihîst û bawerî* bi wî anî,
hûn jî bi Ruhê Pîroz ê ku hatibû sozdan, di şexsê wî de hatin morkirin.

Karên Şandiyan 19:6 Çaxê Pawlos destên xwe danîn ser wan, Ruhê Pîroz hat ser 
wan, bi zimanên* din peyivîn û pêxemberîtî kirin.

Marqos 16:15-18 Û wî ji wan re got: «Herin her çar aliyên dinyayê û Mizgîniyê li 
hemû afirînê bidin bihîstin. 16 Yê ku baweriyê bîne û bê imadkirin* wê xilas 
bibe, lê yê ku baweriyê neyne wê sûcdar bê derxistin. 17 Û ev nîşanên ha wê bi 
yên ku baweriyê tînin re bin: Bi navê min wê cinan derxin, wê bi zimanên nû 
bipeyivin, 18 wê maran bi destê xwe bigirin û eger ew tiştên bi jehr jî vexwin, qet
ziyanê nabînin. Ewê destê xwe deynin ser nexweşan û nexweş wê qenc bibin.»

1 Yûhenna 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.

Zebûr 109:17 Wî ji naletê hez kir, nalet lê be! Kêfa wî ji xêr û pîroziyê re nehat, Xêr 
û bereket jê dûr be!

Hukumdar 16:16 - 2 Petrûs II. 2:7,8 Û mirovê rast Lût ê ku bi jiyana nepak a 
neheqan xemgîn bûbû rizgar kir.

Efesî 4:26 «Hêrs bibin, lê guneh nekin;» bila roj li ser hêrsa we neçe ava.
Romayî 14:12 Îcar her yek ji me wê li ser xwe hesab bide Xwedê.
1 Yûhenna 2:23 Di dilê her kesê ku Kur înkar dike de Bav jî tune, lê di dilê yê ku 

Kur eşkere dike de, Bav jî heye.
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.
Mettea 11:28-30 «Werin ba min, ey hemû yên westayî û bargiran, ezê rihetiyê 

bidim we. 29 Nîrê min deynin ser stûyê xwe û ji min hîn bibin, çimkî ez nerm û ji 
dil nefsbiçûk im û hûnê rihetiyê ji bo canê xwe bibînin. 30 Çimkî nîrê min hêsanî 
û barê min sivik e.»

2 Korîntî II. 6:2 Çimkî Xwedê dibêje: «Min di dema minasib de tu bihîstî, Û di roja 
xilasiyê de min alîkariya te kir.» Va ye, dema meqbûl niha ye; va ye, roja xilasiyê
niha ye.

Romayî 10:13 «Wey li te Xorazînê! Û wey li te Beytsaydayê! Eger ew kerametên 
ku di nav we de hatin kirin, di Sûr* û Saydayê de bihatana kirin, wanê ji zû ve di 
nav xirarî* û xweliyê de rûniştî tobe bikirana.

Derketin 20:5 - guneh bi nalet cem 3 & 4 nifşên - sin cursed to 3 & 4 generations.
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