
Kurmanji Roman - Ruhê Pîroz Nivîsarên Pîroz - Holy Ruhê Scriptures

1 Samûêl I. 10:6 Wê Ruhê Xudan bi hêzdarî li ser te deyne. Tê jî bi wan re 
pêxemberiyê bikî û tê bêyî guhertin.

2 Samûêl II. 23:2 Ruhê Xudan bi riya min dipeyive, Gotina wî li ser zarê min e.
1 Padîşah I. 18:12 Gava ez ji ba te herim, wê Ruhê Xudan te bibe cihekî ku ez pê 

nizanim. Gava ez bêm ji Ahav re bêjim û ew te nebîne, wê min bikuje; lê ev 
xulamê te ji zarokatiya xwe ve ji Xudan ditirse.

Metta 12:28 Îcar, eger ez bi Ruhê Xwedê cinan derdixim, hingê Padîşahiya 
Xwedê gihîştiye we.

Metta 28:19 Loma herin û hemû miletan bikin şagirtên min: Wan bi navê Bav, Kur 
û Ruhê Pîroz imad bikin,

Marqos 1:10 Îsa ji avê derket derneket, dît ku ezman qelişî û Ruh wek kevokekê li 
ser wî danî.

Marqos 13:11 Gava ku ew we bidin dest û bikişînin pirsyariyê, ji pêşî ve xeman 
nexwin ku hûnê çi bêjin. Lê di wê demê de çi we re bê dayîn, wî bêjin. Çimkî yê
dipeyive ne hûn in, lê Ruhê Pîroz e.

Lûqa 2:26 Û Ruhê Pîroz bi wî dabû zanîn ku berî dîtina Mesîhê Xudan, ew mirinê 
nabîne.      Lûqa 4:1 Û Îsa bi Ruhê Pîroz tije ji Çemê Urdunê vegeriya.

Lûqa 4:18-21 «Ruhê Xudan li ser min e, Çimkî wî ez mesh kirime, Da ez 
Mizgîniyê bidim belengazan; Wî ez şandime, da ku ez ji girtiyan re azadiyê Û ji 
koran re vebûna çavan bidim bihîstin, Bindestan azad bikim 19 Û sala Xudan a 
keremê bidim naskirin.» 20 Wî kitêb li hev pêça, ew da destê yê berdestî û 
rûnişt. Çavên hemûyên ku di kinîştê de bûn, li wî diman. 21 Îcar wî dest pê kir û
ji wan re got: «Îro ev nivîsara ku we bihîst, hat cih.»

Lûqa 12:11,12 Çaxê we bibin kinîştan, ber serek û hukumdaran, xeman nexwin ku
hûnê çawa xwe biparêzin an çi bêjin. 12 Çimkî Ruhê Pîroz wê di wê demê de 
hînî we bike, ka divê hûn çi bêjin.

Yûhenna 7:38,39 Yê ku baweriyê bi min bîne, wek ku di Nivîsara Pîroz de hatiye 
gotin: ‹Wê ji dilê wî çemên ava ku jiyanê didin biherikin.›» 39 Îsa ev peyv li ser 
wî Ruhê Pîroz got, ku wan ên bawerî bi wî dianîn wê bistandana. Çimkî Ruh hê
nehatibû dayîn, ji ber ku hê Îsa nehatibû birûmetkirin.

Yûhenna 14:16,17 Û ezê ji Bav bixwazim û ewê Alîkarekî din bide we, da ku her û
her bi we re bimîne. 17 Ew Ruhê Rastiyê ye; dinya nikare wî qebûl bike, çimkî 
ne wî dibîne û ne jî wî nas dike. Lê hûn wî nas dikin, çimkî ew bi we re dimîne û
ewê di dilê we de be.

Yûhenna 14:26 Lê Alîkar – Ruhê Pîroz – yê ku Bav wê bi navê min bişîne, ewê 
hemû tiştî hînî we bike û wê her tiştên ku min ji we re gotine, bîne bîra we.

Yûhenna 16:7,8,13-15 Lê belê ez rastiyê ji we re dibêjim: Çûyîna min ji bo we çêtir
e. Eger ez neçim, Alîkar ji we re nayê. Lê eger ez herim, ezê wî ji we re 
bişînim. 8 Dema ku ew bê, ewê derbarê guneh, rastî û dîwanê de bala dinyayê 
bikişîne ser sûcên wê. 13 Lê dema ku ew Ruhê Rastiyê bê, ewê we ber bi 



hemû rastiyê ve bibe. Çimkî ew ji ber xwe napeyive, lê tiştên ku bibihîze wê 
bêje û tiştên ku wê bibin, wê bi we bide zanîn. 14 Ewê min bi rûmet bike, çimkî 
ewê ji yê min bistîne û bi we bide zanîn. 15 Her çiyê Bav hebe, yê min e. Ji ber 
vê yekê min got ku ewê ji yê min bistîne û bi we bide zanîn.

Yûhenna 20:21,22 Îsa dîsa ji wan re got: «Silamet li ser we be. Wek ku Bav ez 
şandim, ez jî we dişînim.» 22 Piştî ku weha peyivî pif kir wan û ji wan re got: 
«Ruhê Pîroz bistînin.

Karên Şandiyan 1:2,5,8 heta roja ku ber bi ezmanan ve hat hilkişandin, kir û hîn 
kir, di kitêba pêşî de nivîsî. Berî hilkişandina xwe, wî bi Ruhê Pîroz emir dan 
Şandiyên ku bijartine. 5 Yûhenna bi avê imad kir, lê piştî çend rojan hûnê bi 
Ruhê Pîroz imad bibin.» 8 Lê gava ku Ruhê Pîroz bê ser we, hûnê hêzê 
bistînin û li Orşelîmê, li tevahiya Cihûstanê, li Sameryayê û heta bi kujê dinyayê
yê herî dûr bibin şahidên min.»

Karên Şandiyan 2:1-4 Gava ku Roja Pentîkostê hat, ew hemû bi hev re li derekê 
civiyabûn. 2 Û ji nişkê ve ji ezmên dengek wek rabûna bayekî xurt hat û ew 
mala ku ew lê rûdiniştin tije kir. 3 Zimanên wek pêlên agir di nav wan de xuya 
bûn û li ser her yekî ji wan danîn. 4 Hemû bi Ruhê Pîroz tije bûn û bi gotina ku 
Ruhê Pîroz dabû wan, dest pê kirin bi zimanên din peyivîn.

Karên Şandiyan 2:17-19 ‹Di rojên dawîn de, Xwedê dibêje: Ezê ji Ruhê xwe bi ser
hemû mirovan de birijînim. Kur û keçên we wê pêxemberîtiyê bikin Û xortên we
wê dîtiniyan, kal û pîrên we wê xewnan bibînin. 18 Di wan rojan de, ezê ji Ruhê
xwe Birijînim ser xulam û cêriyên xwe Û ewê pêxemberîtiyê bikin. 19 Û ezê li 
jor, li ezmên, tiştên ecêb nîşan bidim Û li jêr jî, li ser rûyê erdê, nîşanan xuya 
bikim: Xwîn û agir, mij û dûman. (Yoêl 2:28,29)

Karên Şandiyan 2:33, Îcar ew hatiye hilkişandin milê Xwedê yê rastê û ji Bav soza
Ruhê Pîroz stand û çawa ku hûn dibînin û dibihîzin ew rijandiye.

Karên Şandiyan 2:38 Petrûs ji wan re got: «Tobe bikin û ji bo ku li gunehên we bê 
bihûrtin bila her yek ji we bi navê Îsa Mesîh imad bibe û hûnê diyariya Ruhê 
Pîroz bistînin.

Karên Şandiyan 4:31 Piştî ku wan dua kir, dera ku lê civiyabûn hejiya, ew hemû bi
Ruhê Pîroz tije bûn û peyva Xwedê bi ziravî digotin.

Karên Şandiyan 8:15-17 Ew jî daketin jêr, ji bo wan dua kirin ku Ruhê Pîroz 
bistînin, 16 çimkî hê Ruhê Pîroz nehatibû ser yekî ji wan, tenê ew bi navê 
Xudan Îsa hatibûn imadkirin. 17 Hingê Petrûs û Yûhenna destên xwe danîn ser
wan û wan jî Ruhê Pîroz stand.

Karên Şandiyan 8:39 Çaxê ew ji avê derketin, Ruhê Xudan Filîpos hilda û bir; yê 
nemêrkirî hew ew dît û bi şahî di riya xwe de çû.

Karên Şandiyan 9:31 Hingê civînên bawermendan li tevahiya Cihûstanê, Celîlê û 
Sameryayê di aştiyê de bûn; ava dibûn, bi tirsa Xudan pêşve diçûn û bi 
handana Ruhê Pîroz zêde dibûn.

Karên Şandiyan 10:44,45 Hê Petrûs ev tişt digotin, Ruhê Pîroz hat ser hemûyên 
ku peyv bihîstin. 45Îcar bawermendên Cihû yên ku bi Petrûs re hatibûn, şaş 
man ku çawa diyariya Ruhê Pîroz bi ser miletên din de jî rijiya bû.

Karên Şandiyan 11:15 Çaxê min dest bi peyivînê kir, Ruhê Pîroz hat ser wan jî, 



wek ku di destpêkê de hatibû ser me.
Karên Şandiyan 13:52 Îcar şagirt bi şabûnê û bi Ruhê Pîroz tije bûn.
Karên Şandiyan 19:6 Çaxê Pawlos destên xwe danîn ser wan, Ruhê Pîroz hat ser

wan, bi zimanên din peyivîn û pêxemberîtî kirin.
Karên Şandiyan 20:23 Bi tenê ez dizanim ku Ruhê Pîroz li her bajarî ji min re 

şahidiyê dike ku zincîr û tengahî li benda min in.
Romayî 5:5 Û hêvî me nade şermkirin, çimkî hezkirina Xwedê, bi saya Ruhê Pîroz

ê ku ji me re hatiye dayîn, rijiyaye dilê me.
Romayî 8:9 Lê hûn ne li gor nefsê, lê li gor Ruh dijîn, çimkî Ruhê Xwedê di dilê we

de rûdine. Kesê ku Ruhê Mesîh pê re tune be, ew ne yê Mesîh e.
Romayî 8:13-16 Çimkî eger hûn li gor nefsê bijîn, hûnê bimirin; lê eger hûn kirinên

bedenê bi Ruh bikujin, hûnê bijîn. 14 Hemû yên ku bi Ruhê Xwedê tên 
rêvebirin, kurên Xwedê ne. 15 Çimkî we ruhê xulamtiyê yê ku careke din we 
dibe tirsê nestand, lê belê we ruhê kurîtiyê stand. Û em bi vî Ruhî «Abba – 
Bavo!» gazî dikin. 16 Ruh bi xwe, bi ruhê me re şahidiyê dike ku em zarokên 
Xwedê ne.

Romayî 8:26 Bi vî awayî Ruh jî di qelsiya me de alîkariyê dike. Çimkî em nizanin 
ka divê em çawa dua bikin; lê belê Ruh bi xwe bi nalînên ku nayên îfadekirin ji 
bo me mehderê dike. 

Romayî 15:13 Îcar bila Xwedayê hêviyê, di baweriyê de dilê we bi hemû şahî û 
aştiyê tije bike, da ku bi hêza Ruhê Pîroz hêviya we zêde bibe.

Romayî 15:19 Wî ev bi gotin û kirinê, bi hêza nîşan û karên mezin, bi hêza Ruhê 
Xwedê kiriye. Wisa ku, ji Orşelîmê bigire heta bi Îlîryayê ez geriyam û min 
Mizgîniya Mesîh bi tevahî da bihîstin.

1  Korîntî I. 2:10-13 Lê Xwedê ew bi Ruh ji me re kifş kirin. Çimkî Ruh li her tiştî, li 
tiştên Xwedê yên kûr jî dikole. 11 Ma tiştên mirov, ji ruhê mirov ê ku di hundirê 
mirov de ye pê ve, kî dizane? Wisa jî ji Ruhê Xwedê pê ve, tu kes bi tiştên 
Xwedê nizane. 12 Îcar me ne ruhê dinyayê, lê belê Ruhê ku ji Xwedê tê stand, 
da ku em wan tiştên ku Xwedê ji me re kirine diyarî, bizanin. 13 Em van, ne bi 
peyvên ku bi şehrezayiya mirovî hatine hînkirin, lê belê bi peyvên ku Ruh hîn 
kirine dibêjin. Em tiştên ruhanî ji mirovên ruhanî re eşkere dikin.

1  Korîntî I. 3:16 Ma hûn nizanin ku hûn Perestgeha Xwedê ne û Ruhê Xwedê di 
hundirê we de rûdine?

1  Korîntî I. 6:11 Û hin ji we weha bûn; lê belê bi navê Xudan Îsa Mesîh û bi Ruhê 
Xwedayê me hûn hatin şuştin, pîrozkirin û rastdarkirin.

1  Korîntî I. 12:3 Ji bo vê yekê ez bi we didim zanîn: Tu kes bi peyivîna ku bi Ruhê
Xwedê ye nabêje: «Nifir li Îsa be!» Û eger ne bi Ruhê Pîroz be, tu kes nikare 
bêje: «Îsa Xudan e.»

2  Korîntî II. 3:17 Xudan Ruh e û Ruhê Xudan li ku derê be, li wê derê azadî heye.
2  Korîntî II. 13:14(13) Kerema Xudan Îsa Mesîh, hezkirina Xwedê û hevpariya 

Ruhê Pîroz li ser we hemûyan be.
Galatî 4:6 Û ji ber ku hûn kur in, Xwedê Ruhê Kurê xwe yê ku gazî dike: «Abba» 

yanî «Bavo!» şand dilê me.
Efesî 1:13,14 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. 14 
Ruh, heta dema rizgariya wan ên ku yên Xwedê ne, destberiya mîrasa me ye. 
Şikir ji rûmeta Xwedê re!

Efesî 2:18  18Çimkî bi rêberiya wî em herdu dikarin bi yek Ruhî derkevin ber Bav.
Efesî 4:30 Ruhê Xwedê yê Pîroz ê ku hûn ji bo roja rizgariyê bi wî hatine morkirin, 

xemgîn nekin.
1 Selanîkî I. 4:8 Îcar yê ku vê yekê red dike, ew ne mirov red dike, lê ew wî 

Xwedayê ku Ruhê xwe yê Pîroz dide we, red dike.
1 Selanîkî I. 5:19 Ruhê Pîroz netemirînin.
2 Selanîkî II. 2:13 Ey birayên ku ji aliyê Xudan ve tên hezkirin, em deyndar in ku 

hergav ji bo we ji Xwedê re şikir bikin. Çimkî Xwedê hê ji destpêkê ve hûn 
bijartin, da ku hûn bi pîrozkirina Ruh û bi baweriya rastiyê xilas bibin.

Tîtos 3:5,6 wî em, ne ji ber kirinên rast ên ku me kirine, lê li gor rehma xwe, em bi 
şuştina jinûveçêbûnê û bi nûkirina Ruhê Pîroz xilas kirin. 6 Xwedê, bi destê 
Xilaskarê me Îsa Mesîh, ew Ruh bi zêdehî bi ser me de rijand,

Îbranî 2:4 Xwedê jî ji vê re bi nîşanan, bi karên mezin û kerametên cûr bi cûr û bi 
diyariyên Ruhê Pîroz ên ku li gor daxwaza xwe belav kirine, şahidî kir.

Îbranî 10:15 Ruhê Pîroz jî li ser vê ji me re şahidiyê dike û dibêje:
1 Petrûs I. 1:2 yên ku li gor pêşzanîna Bav Xwedê hatine bijartin û ji aliyê Ruh ve 

hatine pîrozkirin, da ku bi ya Îsa Mesîh bikin û xwîna wî li ser wan bê reşandin: 
Kerem û aştî li ser we zêde bibe.

2 Petrûs II. 1:21 Çimkî pêxemberîtî tu caran bi daxwaza mirov nehatiye; lê belê 
mirovan bi rêberiya Ruhê Pîroz, peyv ji Xwedê gotine.

1 Yûhenna I. 4:2 Hûn bi vê yekê Ruhê Xwedê nas dikin: Her ruhê ku eşkere dike, 
Îsa Mesîh bi xwîn û goşt hatiye, ji Xwedê ye,

1 Yûhenna I. 5:7,8 Yên ku şahidiyê dikin sisê ne: 8 Ruh, av û xwîn. Û şahidiya her
siyan yek e.

Cihûda 1:20 Lê hûn, ey hezkirîno, xwe li ser baweriya xwe ya herî pîroz ava bikin, 
bi Ruhê Pîroz dua bikin,

Derketin 35:31 Ruhê Xwedê, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and 
in all manner of workmanship;

Hejmartin 11:25 Ruhê Xwedê on Moses put on 70 elders who prophesied.
Eyûb 33:4 The Ruhê Xwedê made me, and the Breath of the Almighty gave me 

life.
Îşaya 11:2 the Ruhê Xudan shall rest upon Him, the Ruhê of wisdom and 

understanding, the Ruhê of counsel and might, the Ruhê of knowledge and of 
the fear of Xudan;

Mîxa 3:8 I am full of power by the Ruhê Xudan, and of judgment, and of might,
Zekerya 4:6 Not by might, nor by power, but by My Ruhê, saith Xudan of hosts.
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