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Efesî  2:2  Hingê  hûn  li  gor  çerxa  vê  dinyayê,  li  gor  serokê  hukumdariya
hewayê, yanî li gor wî ruhê ku niha di nav mirovên neguhdar de dixebite,
rêve çûn.

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

Lûqa 22:42 û got: «Ya Bavê* min, eger tu bixwazî, vê kasa tehl ji min derbas
bike. Lê bila ne bi daxwaza min be, bi ya te be.»

Yûhenna 16:7-9 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. 9 Li ser guneh, çimkî ew baweriyê bi min
naynin.

2 Tîmotêyos II. 2:10 Loma ez ji bo xatirê bijartiyan her tiştî radigirim*, da ku ew
bi rûmeta herheyî bikevin wê xilasiya ku bi Mesîh Îsa ye.

Romayî  15:20,21  Armanca  min  ev  e  ku  ez  li  dera  ku  navê  Mesîh  hê  lê
nehatiye bihîstin Mizgîniyê belav bikim; ne ku ez li ser bingeha ku hinekên
din danîne ava bikim. 21 Lê çawa ku hatiye nivîsîn: «Yên ku li ser wî ji wan
re nehatiye gotin, wê bibînin, Û yên ku li ser wî nebihîstine, wê fêm bikin.»

Karên Şandiyan 2:36,37 Îcar bila hemû mala Îsraêl qenc bizane ku Xwedê ew
Îsayê ku we xaç kir, hem kiriye Xudan û hem Mesîh.» 37 Îcar gava ku wan
ev bihîst, wek ku tîrek li dilê wan ketibe, ji Petrûs û Şandiyên din re gotin:
«Birano! Ma em çi bikin?»

Îbranî 4:2 Çimkî, wek ku Mizgînî ji wan re hat dayîn, ji me re jî hat dayîn. Lê
belê peyva ku bihîstin bi kêrî wan nehat, çimkî yên ku peyv bihîstibûn, bi
baweriyê* ve nekirin yek.

Yêremya 24:7 - Mettea 22:37 Îsa lê vegerand û got: «‹Ji Xudan Xwedayê xwe
bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe û bi hemû hişê xwe hez bike.›

Karên Şandiyan 16:14 Di nav wan de jineke xwedêperest a ku navê wê Lîdya
bû guhdariya me dikir. Ew ji  bajarê Tiyatîrayê bû û cilên binefşî difirotin.
Xudan dilê  wê  vekir,  da  ku  bi  baldarî  guhê xwe  bide  tiştên  ku  Pawlos
digotin.

Mettea 13:14-16 Li ser wan, ev pêxemberîtiya Îşaya tê cih ku dibêje: ‹Hûn
çiqas bibihîzin jî, hûn tu caran fêm nakin, Hûn çiqas bibînin jî, hûn tu caran
tênagihîjin. 15 Çimkî dilê vî gelî hişk bûye, Guhên wan giran bûne Û wan
çavên  xwe  girtine.  Nebe  ku  ew bi  çavên  xwe  bibînin  Û  bi  guhên  xwe
bibihîzin Û bi dilê xwe fêm bikin Û vegerin ku ez wan qenc bikim.› 16 «Lê



xwezî bi çavên we, çimkî ew dibînin; xwezî bi guhên we, çimkî ew dibihîzin.
Îşaya 6:9,10 - Karên Şandiyan 28:27 Çimkî dilê vî gelî hişk bûye Guhên wan

giran bûne Û wan çavên xwe girtine. Nebe ku ew bi çavên xwe bibînin Û bi
guhên xwe bibihîzin Û bi dilê xwe fêm bikin Û vegerin ku ez wan qenc
bikim.›

Marqos 4:11,12 Wî li wan vegerand û got: «Sirên Padîşahiya* Xwedê ji we re
hatine dayîn, lê ji bo wan ên ku li derve ne, her tişt bi meselan tê gotin, 12
da ku: ‹Çiqas bibînin jî  tênegihîjin;  Çiqas bibihîzin jî  fêm nekin; Nebe ku
vegerin û li wan bê bihûrtin.› »

Yûhenna 12:39,40 Ji ber vê yekê wan nikaribû bawer bikin. Çimkî Îşaya ev jî
gotiye: 40 «Wî çavên wan kor kiriye Û dilê wan hişk kiriye. Da ku bi çavên
xwe nebînin, Û bi dilê xwe fêm nekin û venegerin Û ez jî wan qenc nekim.»

Romayî  11:7,8  Îcar  çi?  Îsraêl  negihîşt  tiştê  ku  lê  digeriya.  Lê  yên  bijartî
gihîştinê û dilê yên din hişk bû, 8 wek ku hatiye nivîsîn: «Xwedê ruhekî
tevizîbûnê daye wan, Heta roja îro jî çavên ku nabînin Û guhên ku nabihîzin
dane wan.»

2  Selanîkî  II.  2:10,11  û  ji  bo  yên  ku  helak  bibin,  wê  bi  hemû  xapandina
neheqiyê be; çimkî wan ji bo xilasbûna xwe hezkirina rastiyê qebûl nekir. 11
Û ji ber vê yekê Xwedê xapandineke xurt bi ser wan de dişîne ku baweriya
xwe bi wê derewê bînin,

Mettea 13:18-23 «De îcar guhdariya mesela yê cotkar bikin: 19 Her kesê ku
peyva li ser Padîşahiyê dibihîze û fêm nake, Yê Xerab tê û tiştê ku di dilê wî
de hatiye çandin direvîne. Tovê ku ketiye tenişta rê ev e. 20 Ewê ku li ser
erdê kevirî hatiye çandin jî, ew e ku peyvê dibihîze û di cih de bi  şahî wê
qebûl dike. 21 Lê ji ber ku rayê* wî tune, tenê demeke kurt dimîne. Gava ku
ji bo peyvê cefa û tengahiyê dikişîne, ew zû ji rê derdikeve. 22 Ewê ku di
nav  stiriyan  de  hatiye  çandin  jî,  ew e  ku  peyvê  dibihîze,  lê  xemên  vê
dinyayê û xapandina dewlemendiyê peyvê difetisînin û peyv bêber dimîne.
23 Lê ewê ku li erdê qenc hatiye çandin, ew e ku peyvê dibihîze û wê fêm
dike. Ew jî ber dide. Hinek jê sed, hinek jê şêst, hinek jî sî qat ber dide.

2 Korîntî II. 3:15,16 Erê, heta îro jî gava ku Mûsa tê xwendin, xêlî li ser dilê
wan dimîne. 16 Lê kengê mirov li Xudan bizivire, ev xêlî tê rakirin.

Hoşêya  11:3-7 -  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.»

Karên  Şandiyan  26:18  da  ku  tu  çavên  wan  vekî  û  wan  ji  tariyê  bizivirînî
ronahiyê û ji hukumdariya Îblîs vegerînî Xwedê, ku ew lêbihûrtina gunehan
bistînin û di nav wan ên ku bi baweriya navê min hatine pîrozkirin de, xweyî
mîras bin.›



2  Tîmotêyos  II.  2:24-26  Divê  xulamê  Xudan  ji  pevçûnê  dûr  be,  lê  belê  li
hember hemûyan nerm be, ji bo hînkirinê jêhatî û bîhnfireh be. 25 Divê ew
bi nermî şîretan li yên dijraber bike, belkî Xwedê fersendê bide wan ku tobe
bikin û rastiyê bizanin 26 û bi ser hişê xwe ve bên, wusa ku ji xefika Îblîsê
ku ji bo daxwaza xwe ew girtine, xilas bibin.

Peyxama  Yûhenna  3:17-19  Tu  dibêjî:  «Ez  dewlemend  im,  ez  gelek
dewlemend bûme û qet hewcedariya min tune». Lê tu nizanî ku tu reben,
jar, belengaz, kor û tazî yî. 18 Şîreta min li te ev e: Zêrê ku bi êgir hatiye
safîkirin ji min bikirre, da ku tu dewlemend bibî; cilên spî ji min bikire, da ku
tu li xwe bikî û şerma tazîbûna te bê nixumandin. Û dermanê çavan ji min
bikire û li çavên xwe bide, da ku tu bibînî. 19 Ez dengê xwe li hemûyên ku
ez ji wan hez dikim hildidim û wan edeb dikim. Loma bi xîret be û tobe bike!

2 Korîntî II. 7:10 Çimkî xemgîniya li gor Xwedê, tobeya ku dibe xilasbûnê pêk
tîne û poşmanî tê de tune. Lê heçî xemgîniya dinyayê ye, ew mirinê pêk
tîne.

1  Padîşah I.  18:37 - Xwedê dilê zivirî dîsa vegere ba Xwedê - God turned
heart back to God

2 Korîntî II. 4:4 Çimkî xwedayê* vê dinyayê hişê bêbaweran kor kiriye, da ku
ronahiya  Mizgîniya  rûmeta  Mesîhê  ku  sûretê  Xwedê  ye,  li  ser  wan
dernekeve.

Lûqa 8:11-15 «Maneya vê meselê jî ev e: Tov peyva Xwedê ye. 12 Tovê ku
ket tenişta rê ew in ku dibihîzin, lê Îblîs* tê û wê ji dilê wan derdixe, da ku
ew baweriyê* neynin û xilas nebin. 13 Yên ser erdê kevirî ew in ku çaxê
gotina  Xwedê  dibihîzin,  wê  bi  dilxweşî  qebûl  dikin;  lê  ew  bê  ra*  ne,
baweriya  wan  heta  bi  demekê  ye  û  di  wextê  ceribandinê  de  ew  ji  rê
derdikevin. 14 «Yên ku ketine nav stiriyan jî, ew in, yên ku dibihîzin û diçin,
bi xem, dewlemendî û kêfên vê dinyayê difetisin û berê gihîştî nadin. 15 Lê
yên di nav erdê qenc de ew in ku peyva Xwedê dibihîzin, bi dilekî pak û
durust di dilê xwe de hiltînin û bi bîhna fireh ber didin.

Karên Şandiyan 15:11 Na, lê em bawer dikin, çawa ku em bi kerema Xudan
Îsa xilas dibin, wusa jî ew xilas dibin.»

Romayî 8:13 Çimkî eger hûn li gor nefsê bijîn, hûnê bimirin; lê eger hûn kirinên
bedenê bi Ruh bikujin, hûnê bijîn.
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