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15:9 مزگینیا یوحەننای  
.كا چەوا بابی حەز ژ من كر، من ژی وەسا حەز ژ هەوە كر. ئەڤجا د ناڤ حەزژێكرنا من دا بنەجهـ ببن

2:10 ئەفەسۆس - 43:1,2 ئیشایا  
چنكو ئەم چێكریێن خودێینە، د ئێكبوونا ل گەل مەسیح عیسای دا هاتینە ئافراندن، دا ئەم د ڤان كریارێن باش دا، یێن

.خودێ پێشوەخت ئامادە كرین، بڕێڤە بچین
1:15 گالتیا - 1:5 یەرمیا  

.ئەڤجا ب ڤێ پشتڕاستیێ نیازا من ئەو بوو كو ل بەراهیێ بهێمە نك هەوە، دا هەوە دوو جاران كەرەم وەرگرتبا
15:16 مزگینیا یوحەننای  

هەوە ئەز هەلنەبژارتم، لێ من هوین هەلبژارتن و دەستنیشان كرن كو هوین بچن بەرهەمی بدەن و بەرهەمێ هەوە
.بمینیت، داكو هەر تشتێ هوین ب ناڤێ من ژ بابی بخوازن، ئەو بدەتە هەوە

1:2 یوحەننا 3  
هەی خۆشتڤی، ئەز نڤێژێ دكەم كو تۆ د هەمی تشتان دا یێ سەركەفتی و ساخلەم بی، هەروەكو گیانێ تە یێ

.سەركەفتی
2:9,10 پەترۆس 1 - 43:4 ئیشایا  

هەلبژارتینە، كاهنێن پاشایانەنە، مللەتەكێ پیرۆزن و گەلێ تایبەت یێ خودێنە، دا هوین لێ هوین دویندەهەكا    
 .چاكیێن وی یێ هوین ژ تاریاتیێ گازی كرینە رۆناهیا خۆ یا سەیر، رابگەهینن

.دەمەكی هوین نە گەل بوون، لێ نوكە هوین گەلێ خودێنە.
1:4 ئەفەسۆس - 31:3 یەرمیا    

وی ژ بەری دامەزراندنا جیهانێ، ب ئێكبوونا مە ل گەل مەسیحی ئەم هەلبژارتین، دا ئەم ل بەرامبەری وی د
.حەزژێكرنێ دا د پیرۆز بین و گازندە ژ مە نەبن

1:9 تیمۆتاوس 2  
خودێیە یێ ئەم قورتال كرین و بۆ گازیكرنەكا پیرۆز ئەم گازی كرین، نە ل دویڤ كریارێن مە، لێ ل دویڤ

مەبەست و كەرەما خۆ یا بەری دەستپێكا ئافراندنێ ب رێكا مەسیح عیسای بۆ مە هاتیە دان
خودێ هۆسا حەز ژ جیهانێ كر  كو وی كوڕێ خۆ یێ ئێكانە دایێ 3:16 مزگینیا یوحەننای ،

.داكو هەر كەسێ باوەریێ پێ بینیت ژ ناڤ نەچیت، لێ ژیانا هەروهەر هەبیت .
41:13,14 ئیشایا; & 49:15,16 ئیشایا  

12:32 مزگینیا لوقای  
.نەترسە، كەرێ پەزی یێ بچویك، چنكو بابێ هەوە پێخۆش بوو كو پاشایەتیێ بدەتە هەوە

. و وان فێر بكەن كو پێگیریێ ب هەمی فەرمانێن من داینە هەوە بكەن 28:20 مزگینیا مەتتای  
.ئەڤە ئەز هەمی رۆژان هەتا دویماهیا سەردەمی، ل گەل هەوەمە 

. دلتەنگ نەبن. پشتا خۆ ب خودێ راست كەن، هەروەسا پشتا خۆ ب من ژی راست كەن 14:1 مزگینیا یوحەننای  
. ئەزم شڤانێ باش. شڤانێ باش ژی ژیانا خۆ گۆری پەزێ خۆ دكەت 10:11 مزگینیا یوحەننای - 23:1 زه بوور  

چنكو ئەو بەرخێ ل ناڤەڕاستا تەختی، دێ شڤانیێ ل وان كەت 7:17 ئاشكراكرن - 23:2 زه بوور  
، داكو رۆناهیێ بدەتە وان، یێن ل تاریستان و سیبەرا مرنێ روینشتین 1:79 مزگینیا لوقای - 23:3,4 زه بوور  
. ئەوێ ئەم ژ مرنەكا هندە دژوار رزگار كرین و دێ مە رزگار كەت 1:10 كورنتۆس 2 - 23:5,6 زه بوور .

 مە هیڤیا خۆ ب وی ڤە گرێ دایە كو ئەو دێ ب بەردەوامی مە رزگار كەت ،
هۆسا ئاشتیا خودێ ژی، ئەوا د سەر 4:7 فیلیپی  

.هەر تێگەهشتنەكێ را، دێ دلێ هەوە و زێهنێ هەوە د ئێكبوونا ل گەل مەسیح عیسای دا پارێزیت 



، ئەز ئاشتیێ بۆ هەوە دهێلم 14:27 مزگینیا یوحەننای - 4:8 زه بوور & 3:24 پەندێن سلێمانی  
.ئاشتیا خۆ ددەمە هەوە. ئەز وەسا نادەمە هەوە هەروەكو جیهان ددەت. دلتەنگ نەبن و نەترسن  

. چنكو خودان چاڤێ خۆ ددەتە راستداران و گوهێ خۆ ددەتە داخوازا وان 3:12 پەترۆس 1 - 33:18 زه بوور .
. ب رێكا وی دەستویری بۆ مە هاتە دان، ب باوەریێ ئەم بچینە د ڤێ كەرەمێ 5:2 رۆما  

.ڤە، یا ئەم تێدا ئاكنجی، و شانازیێ ب وێ هیڤیێ دبەین، كو دێ مە پشكداری د مەزناهیا خودێ دا هەبیت 
19:40 مزگینیا لوقای - 55:12 ئیشایا  

.ئینا ئەوی بەرسڤا وان دا و گۆت: ئەز دبێژمە هەوە: ئەگەر ئەڤێن هەنێ بێدەنگ ببن، بەر دێ گازی كەن
، هوین ژی وەسا، نوكە د خەمگینن 16:22 مزگینیا یوحەننای  

.لێ ئەز دێ هەوە بینمەڤە و دلێ هەوە دێ شاد بیت و كەس وێ شادیێ ژ هەوە ناستینیت 
12:9 مزگینیا لوقای  

بكەت، دێ ل بەرامبەری فریشتەیێن خودێ هێتە ماندەلكرن لێ ئەو كەسێ ل بەرامبەری مرۆڤان من ماندەل .
10:30 مزگینیا مەتتای  

.هندی هوینن، خۆ مویێن سەرێ هەوە ژی د هژمارتینە
24:35 مزگینیا مەتتای - 54:10 ئیشایا  

.ئەرد و ئەسمان دێ ژ ناڤ چن، لێ پەیڤێن من چ جاران ژ ناڤ ناچن
30-11:28 مزگینیا مەتتای  

.وەرنە نك من، هەی هەمی ماندیبووی و بارگرانان، ئەز دێ بێهنا هەوە ڤەدەم    
من داننە سەر ستۆیێ خۆ و ژ من فێر ببن، چنكو ئەز یێ دلنەرم و دەروونبچویكم و دێ بۆ دەروونێن خۆ نیركێ    

.بێهنڤەدانێ بینن
.چنكو نیركێ منێ گونجایە و بارێ منێ سڤكە    

11:8 هۆشێیەع; & 2:14,19,20 هۆشێیەع; 2:10 سلێمانی  
11:2 كورنتۆس 2  

خودایانە ئیرەییێ ب هەوە دبەم، چنكو من بۆ ئێك زەڵم نیشانی ب هەوە ڤەكریە، ئەو ژی مەسیحە، ئەز ب ئیرەییەكا
.دا هەوە وەكو كچكەكا دەهمەنپاك پێشكێشی وی بكەم

13:8 عیبرانی - 3:14دەركەفتن   
.عیسایێ مەسیح، دوهی و ئەڤرۆ و هەتا هەتایێ، وەكو خۆیە

4:12 كارێن هنارتیان - 13:4 هۆشێیەع  
قورتالكرن ژ وی پێڤەتر ب دەستێ كەسەكێ دی نینە، چنكو چ ناڤێن دی د بن ئەسمانی ڤە بۆ مرۆڤان نەهاتینە دان،

.كو دڤێت ئەم پێ قورتال ببین
15:14 مزگینیا یوحەننای  

.هوین خۆشتڤیێن منن، ئەگەر هوین فەرمانێن من ب جهـ بینن
14:6 مزگینیا یوحەننای  

.ئینا عیسای بەرسڤ دا: ئەزم رێك و راستی و ژیان. كەس ناهێتە نك بابی، ئەگەر ب رێیا من نەبیت
3:20 ئاشكراكرن  

ئەڤە ئەز یێ ل بەر دەرگەهی راوەستیایمە و دەرگەهی دقوتم. ئەگەر ئێك دەنگێ من ببهیسیت و دەرگەهی ڤەكەت،
.ئەز دێ ب ژۆر كەڤمە نك وی و خوارنێ ل گەل خۆم و ئەو ل گەل من
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