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Destpêkirin 20:6 Xwedê di xewnê de jê re got: «Erê, ez dizanim te ev bi dilekî pak 
kir, loma jî min tu parastî ku tu li dijî min guneh nekî. Ji ber vê yekê min nehişt 
ku tu destê xwe bidî wê.

1 Samûêl I. 17:48,50 Golyat ji bo êrîşî beziya Dawid. Herçî Dawid e, ji bo şerê wî 
bike ber bi çeperên Filîstiyan ve lezand. 50 Bi vî awayî Dawid bi kevir û 
berkaniyê zora Golyatê Filîstî bir û ew tera kir. Di destê Dawid de şûr tunebû.

Ester 8:17 Li her herêmê û li her bajarê ku gotin û fermana padîşah gihîştê, di nav
Cihûyan de şahî û kêfxweşî peyda bû. Çawa ku cejn be, şahî hatin lidarxistin. 
Di nav miletên welêt de gelek kes bûn Cihû. Çimkî tirsa Cihûyan ketibû dilê 
wan.

Îşaya 59:17; Îşaya 61:10 - Efesî 6:14,17 Îcar, pişta xwe bi rastiyê bipêçin û zirxê 
rastdariyê li xwe bikin 17 Û rahêjin kumzirxê xilasiyê û şûrê Ruh ê ku peyva 
Xwedê ye.

Daniyêl 4:16 Bila dilê mirov ê ku pê re bê guhertin û di şûna wî de dilê heywan 
bidinê. Bila heft dem di ser wî re derbas bibe.

Daniyêl 7:4 Cinawirê pêşî wek şêr bû û mîna eyloyan bi bask bû. Min dêhna xwe 
dayê ku baskên wî hatin jêkirin, ji erdê rakirin û wek mirovan li ser piyan sekinî 
û hişê mirovan jê re hat dayîn.

Metta 24:22 Eger ew roj nehatana kurtkirin, tu kes xilas nedibû, lê ji bo xatirê yên 
bijartî ew roj wê bên kurtkirin.

Metta 26:41 Hişyar bimînin û dua bikin, da ku hûn nekevin ceribandinê. Erê, ruh bi
daxwaz e, lê beden lewaz e.

Marqos 10:48-52 Gelekan li wî hilat, da ku dengê xwe bibire, lê ew hê bêtir qîriya 
û got: «Ya Kurê Dawid, li min were rehmê!» 49 Îsa rawesta û got: «Gazî wî 
bikin.» Wan jî gazî mirovê kor kir û gotin: «Çavê te rohnî be! Rabe ser xwe, 
gazî te dike.» 50 Wî jî ebayê xwe avêt, xwe hilavêt û hat ba Îsa. 51 Îsa jê pirsî: 
«Tu çi dixwazî ku ez ji bo te bikim?» Yê kor jê re got: «Mamoste, ez dixwazim 
bibînim!» 52 Îsa jî jê re got: «Here, baweriya te tu xilas kirî.» Û di cih de wî dît, 
ket rê û li pey Îsa çû. (Metta 20:30-34)

Marqos 16:20 Şagirt jî çûn, li her cihî Mizgînî dan bihîstin. Xudan jî bi wan re 
dixebitî û bi wan nîşanên ku di pey de dihatin peyv rast derdianî.

Lûqa 14:23 Û axa ji xulam re got: ‹Rabe, derkeve ser rê û sêncan, bi zorê xelkê 
bîne hundir, da ku mala min tije bibe.

Lûqa 21:15 Çimkî ezê dev û ziman û şehrezayiyê bidim we, ku neyarên we 
nekarin li ber we bipeyivin an bisekinin.

Lûqa 21:36 Lê herdem dua bikin û hişyar bimînin, da ku hûn bikarin ji ber van 
hemû tiştên ku wê bibin, birevin û li ber Kurê Mirov rawestin.

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.



Karên Şandiyan 11:23 Îcar gava ku ew hat, wî kerema Xwedê dît, şa bû û ew 
hemû şidandin ku ji dil bi Xudan ve girêdayî bimînin.

Karên Şandiyan 13:48 Gava yên ji nav miletan ev bihîst, şa bûn û pesnê peyva 
Xudan dan û yên ku ji bo jiyana herheyî hatibûn kifşkirin, bawerî anîn.

1  Korîntî I. 10:13 Hûn ji tiştên mirovî pê ve neketin tu ceribandinên din. Xwedê 
dilsoz e û destûrê nade ku hûn ji karîna xwe zêdetir bên ceribandin. Lê belê ji 
bo ku hûn bikarin ragirin, ewê bi ceribandinê re riya jêderketinê jî pêk bîne.

1  Korîntî I. 16:9 Çimkî ji bo xebatê deriyekî fireh li ber min vebûye û yên ku li 
hember radibin gelek in.

2  Korîntî II. 12:9 bi eynî Ruhî ji yekî re bawerî û bi Ruhê ku yek e ji yekî din re jî 
diyariyên qenckirina nexweşan tê dayîn.

Efesî 6:11 Ji bo ku hûn bikarin li hember hîleyên Îblîs rawestin, hemû çekên 
Xwedê li xwe bikin.

Îbranî 1:7,14 Ji bo milyaketan jî Xwedê dibêje: «Ew milyaketên xwe dike ba Û 
xizmetkarên xwe dike pêta êgir.» 14 Ma hemû milyaket ne ruhên xizmetkar in 
ku ji bo xizmeta wan ên ku wê xilasiyê mîras bistînin hatine şandin?

Aqûb 4:7 Loma bi ya Xwedê bikin. Li hember Îblîs bisekinin, ewê ji we bireve.
1 Petrûs I. 5:10 Lê Xwedayê hemû keremê yê ku bi Mesîh Îsa hûn gazî rûmeta 

xwe ya herheyî kirine, piştî ku hûn demeke kurt cefayê bikişînin, ew bi xwe wê 
we nûvejen bike, xurt bike, hêzdar bike û we li ser bingehê qayîm bike.

Derketin 35:21,26 heart make willing Ruhê.
Hejmartin 10:35 Xwedê arise enemy scatter.
Dubarekirina Şerîetê - Dubarekirin Qanûnê 2:25 fear and dread of Xwedê on 

people.
Yêşû 2:9 terror of Xwedê on Jericho.
Eyûb 29:14 robe of righteousness.
Gotinên Silêman 13:11,22 Xwedê give wealth of wicked to righteous.
Gotinên Silêman 22:22,23 Xwedê defend the oppressed.
Îşaya 35:8 Way of Holiness
Îşaya 43:2 fire and water not hurt Xwedê's people.
Îşaya 49:25 Xwedê contend with enemy.
Îşaya 54:17 no weapon against Xwedê's people.
Îşaya 59:19 Ruhê Xwedê lift up standard against enemy floods.
Hezekiyêl 22:30 Xwedê want man pray for people.
Hezekiyêl 45:8 rulers not oppress Xwedê's people.
Zekerya 4:6 Not by might, nor by power, but by My Ruhê, saith Xudan of hosts.
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