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Matta 11:28-30 Ey bütün yorğunlar və yükləri ağır olanlar, Mənim yanıma 
gəlin, Mən sizə rahatlıq verərəm. 29 Mənim boyunduruğumu üzərinizə 
götürün və Məndən öyrənin. Çünki Mən həlim və qəlbən itaətkaram. 
Bununla canınıza rahatlıq taparsınız. 30 Çünki Mənim boyunduruğum 
rahat və yüküm yüngüldür».

Genezis - Yaradılış 2:7  Rəbb Jehovah yerin torpağından insanı düzəltdi və
onun burnuna həyat nəfəsi üfürdü. Beləcə insan canlı varlıq oldu.

Genezis - Yaradılış 34:2,3,8 O ölkənin ağası Xivli Xamorun oğlu Şekem onu
gördü. Qızı aparıb onunla yatdı və onu zorladı. 3 Onun ürəyi Yaqubun 
qızı Dinaya bağlandı. Şekem qızı sevdi və onunla xoş rəftar etdi. 4 
Şekem atası Xamora dedi: «Bu qızı mənə arvad al». 8 Xamor onlara 
belə dedi: «Oğlum Şekemin ürəyi qızınıza bağlanıb. Xahiş edirəm, qızı 
ona arvad olmaq üçün verəsiniz.

Nömrələr - Saylar 21:4 Xalq Hor dağını tərk edib Edom torpağının 
ətrafından keçmək üçün Qırmızı dəniz yolundan keçdi. Yolda onların 
səbri tükəndi.

Qanunun Təkrarı 4:29 Amma o yerdə Jehovahınız Rəbbi axtaracaqsınız. 
Əgər Onu bütün qəlbinizlə, bütün varlığınızla axtarsanız, tapacaqsınız.

Hakimlər 16:16 Qadının bu sözlərindən, hər gün ona əziyyət və başağrısı 
verməsindən Şimşonun canı boğazına yığıldı.

1 Birinci Şamuel 18:1 Davud Şaulla danışığını qurtaran kimi Yonatanın 
qəlbi Davudun qəlbinə bağlandı və Yonatan onu öz canı kimi sevdi.

1 Birinci Padşahi - 1 Birinci Kral 1:29 Padşah and içib dedi: «Canımı bütün 
bəlalardan qurtarmış var olan Rəbbə and olsun ki,

2 İkinci Padşahi - 2 İkinci Kral 4:27 Qadın dağa çıxıb Jehovah adamının 
yanına gəldi və onun ayaqlarına sarıldı. Gehazi onu geri itələmək üçün 
yaxınlaşdı, ancaq Jehovah adamı dedi: «Onu burax, çünki ürəyi 
kədərlidir, ancaq Rəbb bunun səbəbini gizlətdi və mənə bildirmədi».

Əyyub 7:11 Məni yuxularla qorxudursan, Röyalarla canıma vəlvələ salırsan.
Əyyub 14:22 Hamı öz canının ağrısını duyur, Yalnız özü üçün yas tutur».
Əyyub 19:2 «Nə vaxtadək məni üzəcəksiniz, Məni sözlə əzəcəksiniz,
Əyyub 27:2 «Haqqımı əlimdən alan var olan Jehovaha and olsun, Canımı 

dərdə salan Külli-İxtiyara and olsun,
Əyyub 30:25 Məgər dara düşənlər üçün ağlamırdımmı? Yoxsulların halına 

yanmırdımmı?



Zəbur 6:3,4 Canıma vəlvələ düşüb. Ya Rəbb, bu nə vaxtadək olacaq? 4 Ya 
Rəbb, gəl, mənə kömək et, Məhəbbətin naminə məni xilas et! 

Zəbur  7:1,2  Ey  Rəbb  Jehovahım,  Sənə  sığınmışam, Məni  bütün
təqibçilərimdən  qurtar, Məni  xilas  et. 2  Yoxsa  aslan  kimi  məni
parçalayarlar, Xilas edən olmasa, məni didib-dağıdarlar.

Zəbur 17:13 Ya Rəbb, qalx, Onların önündə dayan, Onları yerlə yeksan et. 
Qılıncınla bu pis insanlardan canımı qurtar. 

Zəbur 23:3 Məni yenə də canlandırır, İsmi şərəfinə salehlik yolları ilə aparır.
Zəbur 25:20 Canımı qoru, məni qurtar, Sənə pənah gətirdiyimə görə qoyma

rüsvay olum! 
Zəbur 33:19 İstəyir ki, onları ölümdən qurtarsın, Qıtlıqda belə, onlar sağ 

qalsın.
Zəbur 34:22 Rəbb qullarının canını azad edir, Rəbbə pənah gətirən 

məhkum olmur.
Zəbur 35:12,13 Yaxşılığımın əvəzində onlardan yamanlıq görürəm, Əzizi 

ölən bir adama bənzəyirəm. 13 Vaxtı ilə onlar xəstələnərkən Çul geyib, 
oruc tutub canıma zülm edirdim, Başımı aşağı salıb dua edirdim.

Zəbur 41:4 Mən dedim: «Ya Rəbb, mənə rəhm et, Canıma şəfa ver, Çünki
Sənə qarşı günah etmişəm».

Zəbur 42:5,11 Mənim qəlbim, niyə qırılmısan? Axı niyə bu köksümdə 
təlaşlanırsan? Ümidini yenə Jehovaha bağla, Qoy Jehovahıma – məni 
qurtarana şükür edim. 11 Mənim qəlbim, niyə qırılmısan? Axı niyə bu 
köksümdə təlaşlanırsan? Ümidini yenə Jehovaha bağla, Qoy 
Jehovahıma – məni qurtarana şükür edim. (Zəbur 42:6,11; 43:5)

Zəbur 56:13 Çünki canımı ölümdən qurtardın, Ayaqlarımı büdrəməyə 
qoymadın, Belə ki Jehovahın hüzurunda, Həyatın nurunda dolanım.

Zəbur 69:10 Oruc tutub ağlamağımı belə, Mənə rüsvayçılıq saydılar.
Zəbur 69:18 Yetiş, canımı azad et, Məni düşmənlərimdən xilas et.
Zəbur 86:13 Çünki mənə olan məhəbbətin böyükdür, Canımı ölülər diyarına

enməkdən qurtardın.
Zəbur 97:10 Ey Rəbbi sevənlər, şərə nifrət edin! O, möminlərinin canını 

qoruyar, Onları pislərin əlindən qurtarar.
Zəbur 107:9 Çünki O, susuzlara doyunca su verər, Acları bol nemətlərlə 

bəslər.
Zəbur 116:4 O zaman Rəbbin adını çağırdım: «Ya Rəbb, amandır, canımı 

qurtar!»
Zəbur 116:8 Ya Rəbb, canımı ölümdən, Gözlərimi göz yaşından, ayağımı 

büdrəməkdən qurtardın.
Zəbur 119:28 Kədərdən canım üzülüb, Öz sözünə görə mənə güc ver.



Zəbur 120:2 Dedim: «Ya Rəbb, yalançı dodaqlardan, Fitnəkar dillərdən 
canımı qurtar».

Zəbur 121:7 Rəbb səni hər cür şərdən saxlayar, Canını qoruyar.
Zəbur 124:7 Bizi ovçunun tələsindən bir quş kimi qurtardı, Tələ qırıldı, 

canımız azad oldu.
Zəbur 138:3 Səni çağıranda mənə cavab vermisən, Canıma taqət verib 

məni ürəkləndirmisən.
Süleymanın Məsəlləri 6:32 Qadınla zina edən qanmazdır, Özünü məhv 

etmək istəyən belə edər.
Süleymanın Məsəlləri 22:25 Yoxsa onun yollarına alışarsan, Canını tələyə 

salarsan.
Yeremya 20:13 Rəbbi tərənnüm edin, əbbə həmd edin! Çünki fəqiri 

alımların əlindən qurtardı.
Yeremya 31:25 Çünki Mən yorğun adama su verəcəyəm, taqətsiz adamı 

doyduracağam».
Yezekel 13:20,21 Buna görə də Xudavənd Rəbb belə deyir: “İndi Mən sizin 

ovsun yastıqçalarınıza qarşıyam. Həmin yastıqçalarla siz orada adamları
quş kimi ovlayırsınız. Mən onları qollarınızdan qoparacağam. Quş kimi 
ovladığınız adamları azad edəcəyəm. 21 Örtüklərinizi də yırtacaq və 
xalqımı əlinizdən qurtaracağam. Onlar daha bir ov kimi sizin əlinizdə əsir 
olmayacaq. Onda biləcəksiniz ki, Rəbb Mənəm.

Matta 10:28 Bədəni öldürüb canı öldürə bilməyənlərdən qorxmayın. Həm 
canı, həm bədəni cəhənnəmdə məhv edə bilən Jehovahdan qorxun.

Matta 16:26 İnsan bütün dünyanı qazanıb canını itirərsə, ona nə xeyri var? 
Yaxud insan öz canının əvəzinə nə verə bilər? (Mark 8:36,37)

Matta 22:37 İsa ona dedi: «“Jehovahın Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün 
varlığınla və bütün düşüncənlə sev”.

Matta 26:38 Onlara belə dedi: «Ürəyimi elə dərin kədər bürüyüb, az qalır ki, 
ölüm. Burada qalın və Mənimlə birlikdə oyaq olun». (Mark 14:34)

Mark 12:30 Jehovahın Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün varlığınla, bütün 
düşüncənlə və bütün gücünlə sev”.

Luka 12:20 Amma Jehovah ona dedi: “Ay axmaq, bu gecə canını səndən 
alacaqlar. Bəs hazırladığın kimə qalacaq?”

Luka 21:19 Dayanıb dözməklə canlarınızı qurtarın.
Yәhya 12:27 İndi ürəyim təlaş keçirir. Nə deyim? “Ey Ata, Məni bu andan 

xilas et” deyimmi? Lakin Mən elə bu an üçün gəldim.
Hәvarilәrin Işlәri 14:22 Şagirdləri ruhən möhkəmləndirdilər və imanda 

dönməz olsunlar deyə onları həvəsləndirərək dedilər: «Jehovahın 
Padşahlığına çox əziyyətlərdən keçərək girməliyik».



Hәvarilәrin Işlәri 15:24 Eşitdik ki, bizlərdən bəzi adamlar yanınıza gəlib 
sözləri ilə sizi lərzəyə salaraq düşüncələrinizi qarışdırıblar. Lakin bunu 
onlara biz tapşırmamışdıq.

1 Birinci Korinflilәrә 15:45 Necə ki yazılıb: ilk insan Adəm «canlı bir varlıq 
oldu». Sonuncu Adəm isə həyat verən ruh oldu.

1 Birinci Saloniklilәrә 5:23 Qoy sülh qaynağı olan Jehovahın Özü sizi 
tamamilə təqdis etsin və Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunda ruhunuz, 
canınız və bədəniniz nöqsansız olaraq qorunsun.

Ibranilәrә 6:19 Can lövbərimiz kimi möhkəm və sarsılmaz olan bu ümid 
məbədin pərdəsinin arxasındakı iç otağa daxil olur.

Ibranilәrә 10:39 Bizsə geri çəkilib həlak olanlardan deyilik; iman edib 
canlarının xilasına nail olanlardanıq.

Yaqub 1:21 Buna görə də hər cür murdarlığı və dolub-daşan pisliyi kənara 
ataraq ürəyinizə əkilən, canlarınızı xilas etməyə qadir olan kəlamı 
həlimliklə qəbul edin.

Yaqub 5:20 qoy bilsin ki, günahkarı azdığı yolundan qaytaran onun canını 
ölümdən xilas edər və bir çox günahın üstünü örtər.

1 Birinci Peter 1:9 Çünki imanınızın nəticəsində canınızın xilasına nail 
olursunuz.

1 Birinci Peter 1:22 Həqiqətə itaət edərək ürəklərinizi saflaşdırıb riyasız 
qardaşlıq məhəbbətinə sahib oldunuz. Buna görə bir-birinizi var 
gücünüzlə səmimi qəlbdən sevin.

1 Birinci Peter 2:11 Sevimlilər, sizə yalvarıram, cana qarşı mübarizə aparan
cismani ehtiraslardan uzaqlaşın. Çünki siz bu dünyada qərib və 
gəlməsiniz.

1 Birinci Peter 4:19 Bunun üçün qoy Jehovahın iradəsinə görə əzab 
çəkənlər yaxşılıq edərək həyatlarını sadiq olan Yaradana həvalə etsinlər.

2 İkinci Peter 2:7,8 Pozğun insanların əxlaqsız həyat tərzindən əziyyət 
çəkən saleh Lutu isə qurtardı. 8 Çünki onların arasında yaşayan bu 
saleh insan günbəgün onların qanunsuz əməllərini görüb-eşidib öz saleh
ruhunda iztirab çəkirdi.

3 Üçüncü Yәhya 1:2 Ey sevimli, dua edirəm ki, canın uğurlu olduğu kimi 
özün də hər cəhətdən uğurlu və sağlam olasan.
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