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، دەمێ هەوە ژیانا خۆ ل دویڤ چەرخا ڤێ جیهانێ بڕێڤە دبر 2:2 ئەفەسۆس  
، ئەو گیانێ نوكە د ناڤ مرۆڤێن نەگوهدار دا كار دكەت ل دویڤ سەروەرێ دەستهەلتا بەرگەبای  .

6:10 مزگینیا مەتتای  
 بل پاشایەتیا تە بهێت، بل حەزا تە ب جهـ بهێت،

22:42 مزگینیا لوقای  
.و گۆت: بابۆ، ئەگەر حەز بكەی، ڤێ پەرداغێ ژ من دەرباز كە، لێ نە ب حەزا من، بەلكو بل ب حەزا تە بیت

16:7-9 مزگینیا یوحەننای  
بۆ هەوە ناهێت. لێ لێ ئەز راستیێ دبێژمە هەوە: بۆ هەوە باشترە كو ئەز بچم، چنكو ئەگەر ئەز نەچم، هاریكار    

.ئەگەر ئەز بچم، دێ بۆ هەوە هنێرم
و دادكرنێ دانیتە بەر رویێ وێ دەمێ ئەو دهێت، دێ شاشبوونا جیهانێ دەربارەی گونەهێ و راستداریێ     :

.دەربارەی گونەهێ، چنكو ئەو باوەریێ ب من نائینن.    
2:10 تیمۆتاوس 2  

لەوما ژ پێخەمەت هەلبژارتیان ئەز خۆ ل بەر هەمی تشتان دگرم، دا ئەو ژی قورتالبوونا ب رێكا مەسیح عیسای
.دهێت ل گەل مەزناهیا هەروهەر وەرگرن

15:20,21 رۆما  
ئارمانجا من ئەوە كو ئەز مزگینیێ ل وان جهان بدەم یێن ناڤێ مەسیحی لێ نەهاتیە بهیستن، دا ل سەر بنیاتێ    

ئەوێن بەحسێ وی بۆ نەهاتیە كرن، دێ بینن : لێ هەروەكو هاتیە  نڤیسین. كەسەكێ دی دانای ئاڤا نەكەم  
2:36,37 كارێن هنارتیان  

بل هەمی خەلكێ ئیسرائیلێ پشتڕاست بزانن، كو عیسا ئەوێ هەوە ب خاچێ ڤە هەلویستی، خودێ یێ كریە    
!خودان و مەسیح ژی

دەمێ ئامادەبوویان گوهـ ل ڤێ ئاخفتنێ بووی، هەروەكو تیرەك ب دلێ وان كەفتی و پرسیار ژ پەترۆس و    
هنارتیێن دی كرن و گۆتن: گەلی برایان، ئەم چ بكەین؟

4:2 عیبرانی  
چنكو مزگینی بۆ مە ژی وەكو وان هاتە راگەهاندن، لێ ئەو پەیاما وان بهیستی چ مفا بۆ وان نەبوو، ژ بەر كو ئەو

، د ئێكگرتی نەبوون خەلك ل گەل وان یێن ب باوەری بهیستی .
22:37 مزگینیا مەتتای - 24:7 یەرمیا  

.بەرسڤا وی دا: ‹ژ هەمی دلێ خۆ و ژ هەمی دەروونێ خۆ و ژ هەمی هزرا خۆ حەز ژ خودان خودایێ خۆ بكە
16:14 كارێن هنارتیان  

ژنكەكا خودێپەرێس گوهداریا مە دكر، ناڤێ وێ لیدیا بوو، خەلكا باژێڕێ تیاتیرا بوو، وێ بازرگانی ب پەڕوكێ
.بنەفشی دكر، خودانی دلێ وێ ڤەكربوو داكو گوهداریا ئاخفتنێن پاولۆسی بكەت

13:14-16 مزگینیا مەتتای - 
:ئەڤجا پەیاما خودێ یا ئیشایای راگەهاندی د وان دا ب جهـ دهێت، ئەوا دبێژیت    

،هوین دێ گوهـ ڤەكری بهیسن و تێناگەهن    
چنكو ئەڤ مللەتە یێ سەرهشك بووی    

و گوهێن وان یێن گران بووین    
.لێ خوزیكێن چاڤێن هەوە، چنكو دبینن و گوهێن هەوە، چنكو دبهیسن    

28:27 كارێن هنارتیان - 6:9,10 ئیشایا  
چنكو ئەڤ مللەتە یێ سەرهشك بووی



و گوهێن وان یێن گران بووین
4:11,12 مزگینیا مەرقۆسی  

وی گۆتە وان: نهێنیا پاشایەتیا خودێ بۆ هەوە یا هاتیە دان، لێ بۆ ئەوێن ژ دەرڤە، هەمی تشت ب نموونەیان    
دهێتە گۆتن

،دا ‹چاڤ ڤەكری لێ بنێڕن و نەبینن    
،گوهـ ڤەكری ببهیسن و تێنەگەهن    

12:39,40 مزگینیا یوحەننای  
:لەوما ئەو نەشیان باوەریێ بینن، چنكو ئیشایای ئەڤە ژی یا گۆتی    

،وی چاڤێن وان كۆرە كرینە و مەژیێ وان هشك كریە    
دا ب چاڤێن خۆ نەبینن و ب مەژیێ خۆ تێنەگەهن    

11:7,8 رۆما  
ئەڤجا چ؟ ئەو تشتێ گەلێ ئیسرائیل بزاڤ بۆ دكر، ب دەست ڤە نەهات، لێ بدەست هەلبژارتیانڤە هات، ئەوێن    

.دی ژی د سەرڕەق بوون
:هەروەكو هاتیە نڤیسین    

خودێ ئەو كرنە د خەوەكا كویر دا    
2:10,11 سالونیكی 2  

هەروەسا ل گەل هەر جۆرەكێ خرابیێ بۆ خاپاندنا یێن ژ ناڤ دچن، چنكو وان حەزژێكرنا راستیێ رەتكر، ئەوا    
.دا وان قورتال كەت

،لەوما خودێ دێ دسەرداچوونەكا بهێز ب سەر وان دا هنێریت، داكو ئەو باوەر ژ وێ درەوێ بكەن    
13:18-23 مزگینیا مەتتای  

:ئەڤجا هوین گوهێ خۆ بدەنە رامانا نموونەیا تۆڤچینی    
دهێت و ئەوا د دلێ وی دا هاتیە چاندن، هەر كەسێ پەیڤا پاشایەتیێ ببهیسیت و تێنەگەهیت، یێ خرابكار    

.دڕەڤینیت، ئەڤەیە تۆڤێ ل سەر رێكێ هاتیە چاندن
،لێ تۆڤێ ل سەر ئەردێ كەڤرین هاتیە چاندن، ئەو كەسن یێن پەیڤێ دبهیسن و ئێكسەر ب دلخۆشی وەردگرن    

لێ ژ بەر كو رەهـ تێدا نینە، ئەو د دۆمكورتن و دەمێ تەنگاڤی یان تەپەسەری ژ بەر پەیڤێ ب سەرێ وان    
.دهێت، ئێكسەر پەیڤێ دهێلن

ئەو تۆڤێ ل ناڤ ستریان هاتیە چاندن، ئەو كەسن یێن پەیڤێ دبهیسن، لێ خەمێن ڤێ جیهانێ و خاپاندنا    
.دەولەمەندیێ پەیڤێ دفەتسینن و پەیڤ بێ بەرهەم دبیت

لێ ئەو تۆڤێ ل ئەردێ باش هاتیە چاندن، ئەو كەسن یێن پەیڤێ دبهیسن و تێدگەهن. ئەو بەرهەمی ددەن، هندەك    
.ژێ سەد جاركی و هندەك ژێ شێست جاركی و هندەك ژێ سیهـ جاركی بەرهەمی ددەن

3:15,16 كورنتۆس 2  
.بەلێ، تا ئەڤرۆ، دەمێ پەرتووكا مووسای دهێتە خواندن، پێچە یا ل سەر دلێ وان هەی    

.لێ دەمێ كەسەك بۆ خودانی دزڤڕیت، ئەو پێچە دهێتە راكرن    
11:28-30 مزگینیا مەتتای - 11:3-7 هۆشێیەع  

.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    

26:18 كارێن هنارتیان  
دا چاڤێن وان ڤەكەی كو ئەو ژ تاریاتیێ بۆ رۆناهیێ و ژ دەستهەلتداریا ئبلیسی بۆ خودێ بزڤڕن، دا ئەو لێبورینا

.گونەهان وەربگرن و بەهرەك هەبیت ل گەل ئەو كەسێن ب رێكا باوەری ئینانێ ب من هاتینە پیرۆزكرن
2:24-26 تیمۆتاوس 2  



دڤێت بەنیێ خودانی شەڕی نەكەت، لێ ل گەل هەمیان یێ دلنەرم بیت، بۆ فێركرنێ یێ شارەزا بیت و یێ    
بێهنفرەهـ بیت

و ب جوامێری بەرهنگارێن خۆ راستڤە بكەت، بەلكو خودێ لخۆزڤڕینێ بدەتێ، دا راستیێ بزانن    
و ڤەگەڕنە سەر هشێن خۆ و ژ خەفكا ئبلیسی، ئەوێ ب سەر وان دا گرتی كو ب حەزا وی بكەن، قورتال ببن    

3:17-19 ئاشكراكرن  
تۆ دبێژی: ‹ئەز یێ دەولەمەندم، ئەز گەلەك یێ دەولەمەند بوویم و من پێدڤی ب چ نینە،› لێ تۆ نزانی كو تۆ یێ    

.پەریشانی و رەبەنی و بەلەنگازی و كۆرەیی و رویسی
ئەز شیرەتێ ل تە دكەم كو تۆ زێڕێ ب ئاگری هاتیە پارزناندن ژ من بكڕی، دا دەولەمەند ببی، جلكێن سپی    
ژی، دا بكەیە بەر خۆ و شەرما رویسبوونا تە دیار نەبیت، هەروەسا ملحەمەكا چاڤان بۆ چاڤێن خۆ، دا بیناهیێ

.بكەی
لەوما یێ دلگەرم بە و ل خۆ بزڤڕە هەر ئێكێ ئەز حەز ژێ دكەم ئەز وی پاشڤە دبەم و تەمبی دكەم،     .

7:10 كورنتۆس 2  
چنكو خەمباریا ل دویڤ حەزا خودێ، لخۆزڤڕینەكێ بەرهەم دئینیت كو قورتالبوونەكا بێ پەشیمانی پێڤە بهێت. لێ

.خەمباریا ژ جیهانێ، مرنێ بەرهەم دئینیت
4:4 كورنتۆس 2  

.پێدڤی ژی بوو ئەو د سامەریایێ را دەرباز ببیت
8:11-15 مزگینیا لوقای  

.ئەڤەیە مەبەستا نموونەیێ: تۆڤ پەیڤا خودێیە    
ئەو تۆڤێ كەفتیە سەر رێكێ، ئەو كەسن یێن گوهـ ل پەیڤێ دبن، پاشی ئبلیس دهێت و پەیڤێ ژ دلێ وان    

.دڕەڤینیت، نەكو باوەریێ بینن و قورتال ببن
ئەو تۆڤێ كەفتیە سەر كەڤری، ئەو كەسن یێن دەمێ گوهـ ل پەیڤێ دبن ب دلخۆشی وەردگرن و ئەو كەس د بێ    

.رەهن، دەمەكێ كورت باوەریێ دئینن و د دەمێ تاقیكرنێ دا دەست ژ پەیڤێ بەرددەن
ئەو تۆڤێ كەفتیە د ناڤ ستریان دا، ئەو كەسن یێن پەیڤێ دبهیسن، لێ ئەو ب خەم و دەولەمەندی و خۆشیێن    

.ژیانێ ڤە مژویل دبن و پێ دهێنە فەتساندن و بەرهەمێ گەهشتی نادەن
لێ ئەو تۆڤێ كەفتیە سەر ئەردێ باش، ئەو كەسن یێن پەیڤێ دبهیسن و د دلەكێ باش و راست دا ڤەدشێرن و ب    

.خۆڕاگریێ بەرهەمی ددەن
15:11 كارێن هنارتیان  

.لێ مە باوەری هەیە، كو ئەم و ئەو ژی، دێ ب كەرەما خودان عیسای قورتال بین
8:13 رۆما  

چنكو ئەگەر هوین ل دویڤ لەشی بژین، دێ مرن، لێ ئەگەر هوین ب گیانێ پیرۆز كریارێن لەشی بمرینن، هوین
.دێ ژین

18:37 پاشایان 1  - God turned heart back to God
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