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Zebûr 107:20 Peyva xwe şand, sihetê da wan, Ji çala ku ketinê, xelas kir wan.
Zebûr 146:8 Xudan çavên koran vedike, Xudan yên piştxûz rast dike, Xudan ji 

rastan hez dike.
Metta 4:23,24 Îsa li seranserê herêma Celîlê digeriya, di kinîştên wan de hîn dikir, 

Mizgîniya Padîşahiyê dida û hemû êş û nexweşiyên di nav xelkê de qenc dikirin.
24 Nav û dengê wî li seranserê Sûriyê belav bû û xelkê hemû nexweşên ku 
ketibûn êş û janên cûr bi cûr, cinoyî, atî û felcî anîn ba wî û wî hemû qenc kirin.

Metta 8:16,17 Gava ku bû êvar, gelek mirovên cinoyî anîn ba wî. Wî bi gotinekê cin
derxistin û hemû nexweş qenc kirin.17Ev çêbû da ku ew peyva ku bi devê Îşaya
pêxember hatibû gotin, bê cih: Wî êşên me kişandin Û nexweşiyên me hildan 
ser xwe. Metta 9:35 Îsa li hemû bajar û gundan digeriya, di kinîştên wan
de hîn dikir, Mizgîniya Padîşahiyê dida û hemû êş û nexweşî qenc dikirin.

Metta 10:1 Îsa her diwanzdeh şagirtên xwe gazî ba xwe kirin û desthilatî da wan ku
ruhên nepak derxin, her cûreyê êş û nexweşiyan qenc bikin. (Marqos 3:14,15)

Metta 10:8 Nexweşan qenc bikin, miriyan rakin, kotiyan paqij bikin û cinan derxin. 
We belaş stand, belaş bidin.

Metta 11:5 Kor dibînin, şil û şeht rêve diçin, kotî paqij dibin, kerr dibihîzin, mirî 
radibin û Mizgînî ji belengazan re tê dayîn. (Îşaya 35:5)

Metta 12:15 Ji ber ku Îsa bi vê yekê dizanibû, xwe ji wir da aliyekî. Elaleteke mezin 
li pey wî çûn û wî hemû nexweşên wan qenc kirin.

Metta 15:30 Elaleteke mezin hat ba wî. Bi xwe re şil û şeht, kor, seqet, kerr û lal û 
gelek nexweşên din anîn û ew li ber lingên wî dirêj kirin û wî ew qenc kirin.

Metta 17:20/21 Wî li wan vegerand: «Ji ber ku baweriya we kêm e. Bi rastî ez ji we 
re dibêjim, eger wek liba xerdelê baweriya we hebe, hûn ji vî çiyayî re bêjin: ‹Ji 
vir here wir›, ewê here. Tu tişt tune ku ji bo we çênebe.»

Marqos 1:34 Îsa gelek kesên bi nexweşiyên cûr bi cûr qenc kirin, gelek cin jî 
derxistin û nedihişt ku cin gotinekê bêjin. Çimkî wan dizanibû ku ew kî ye.

Marqos 3:10 Çimkî wî gelek kes qenc kiribûn, wisa ku yên êşên wan hebûn, ji bo 
ku destê xwe li wî bidin, li wî teng dikirin.

Marqos 6:5,6,13 Wî li wê derê nikaribû tu keramet bikira, bi tenê destên xwe danîn 
ser çend nexweşan û ew qenc kirin. 6 Îsa li bêbaweriya wan şaş ma. Îsa li 
gundên hawirdorê digeriya û hîn dikir. 13 Wan gelek cin derdixistin û rûn li gelek
nexweşan didan û ew qenc dikirin. Marqos 6:55,56 Xelk bi lez 
li seranserê herêmê geriya, cihê ku Îsa lê bû hîn bûn û hemû nexweş bi nivînên 
wan ve anîn. 56 Her cihên ku Îsa diçûyê, bajar be, gund be û gundik be, nexweş
li ser meydanan vedizelandin û ji bo ku bi tenê destê xwe li rêşiyên kirasê wî 
bidin, lava dikirin. Hemû yên ku destê xwe lê didan, qenc dibûn.

Marqos 8:23-25 Wî jî bi destê mirovê kor girt û ew derxist derveyî gund. Çaxê 
çavên wî bi tifa xwe şil kirin û destên xwe danîn ser wî, pirsî: «Ma tu tiştekî 
dibînî?» 24 Wî jî li jorê nêrî û got: «Ez mirovan dibijêrim, mîna daran in û rêve 
diçin.» 25 Careke din Îsa destên xwe danîn ser çavên wî, mirov bi baldarî nêrî û 
çavên wî vebûn û her tişt bi zelalî dît. Marqos 9:29 Îsa li wan 



vegerand: «Cinê bi vî cûreyî ji dua pê ve, bi tu riyên din dernakevin.»
Marqos 16:17,18 Û ev nîşanên ha wê bi yên ku baweriyê tînin re bin: Bi navê min 

wê cinan derxin, wê bi zimanên nû bipeyivin, 18 wê maran bi destê xwe bigirin û
eger ew tiştên bi jehr jî vexwin, qet ziyanê nabînin. Ewê destê xwe deynin ser 
nexweşan û nexweş wê qenc bibin.

Lûqa 4:18 «Ruhê Xudan li ser min e, Çimkî wî ez mesh kirime, Da ez Mizgîniyê 
bidim belengazan; Wî ez şandime, da ku ez ji girtiyan re azadiyê Û ji koran re 
vebûna çavan bidim bihîstin, Bindestan azad bikim

Lûqa 4:40 Çaxê roj çû ava, hemûyan nexweşên xwe yên ku ketibûn êş û janên cûr 
bi cûr, anîn ba wî. Wî jî destên xwe danîn ser her yekî ji wan û ew qenc kirin.

Lûqa 5:15 Dîsa jî nav û dengê Îsa hê bêtir belav dibû û elaleteke mezin li hev kom 
dibû, da ku guhdariya wî bikin û ji nexweşiyên xwe qenc bibin.

Lûqa 5:17-25 Rojekê, çaxê wî hîn dikir, Fêrisî û Şerîetzan jî li wir rûniştibûn. Ew ji 
her gundên Celîlê, Cihûstanê û ji Orşelîmê hatibûn. Hêza Xudan ji bo qenckirina
nexweşiyên wan pê re bû. 18 Hingê hin zilaman yekî felcî di nav nivînan de anî 
û dixebitîn ku wî bînin hundir û deynin ber Îsa. 19 Lê gava wan ji ber elaletê tu 
rê nedît ku wî bînin hundir, ew hilkişiyan ser bên, keremîtik rakirin û ew tevî 
nivînên wî daxistin navendê ber Îsa. 20 Gava wî baweriya wan dît, ji yê felcî re 
got: «Ey mirovo! Li gunehên te hat bihûrtin.» 21 Şerîetzan û Fêrisiyan dest pê 
kir, fikirîn û gotin: «Ma evê ku çêrî Xwedê dike kî ye? Ma ji Xwedê pê ve, kî 
dikare li gunehan bibihûre?» 22 Îsa bi fikrên wan hesiya, wî bersîv da û ji wan re
got: «Ma hûn çima tiştên weha di dilê xwe de dibêjin? 23 Ma kîjan hêsanîtir e? 
Ez bêjim: ‹Gunehên te li te hatin bihûrtin!› an ku ez bêjim: ‹Rabe û rêve here!› 
24 Lê ji bo ku hûn bizanin desthilatiya Kurê Mirov heye ku li ser erdê li gunehan 
bibihûre», ji yê felcî re got: «Ez ji te re dibêjim, rabe nivînên xwe hilîne û here 
mala xwe.» 25 Ew jî di cih de li pêş wan rabû ser xwe, rahişt wan nivînên ku ew 
di nav wan de bû, çû mala xwe û pesnê Xwedê da.

Lûqa 6:17-19 Û ew bi wan re hat xwarê û li nav deştekê rawesta. Û li wir komeke 
mezin a ji şagirtên wî û elaleteke mezin ji xelkê hebû. Ew ji seranserê 
Cihûstanê, ji Orşelîmê û ji ber keviya deryayê, ji Sûr û Saydayê hatibûn, da ku 
guhdariya wî bikin û ji nexweşiyên xwe qenc bibin. 18 Yên ku ji ruhên nepak jî 
cefa dikişandin, dihatin qenckirin. 19 Û tevahiya elaletê dixebitî ku destê xwe li 
wî bidin, çimkî hêz ji wî derdiket û hemû qenc dikirin.

Lûqa 7:21,22 Wê gavê Îsa gelek ji nexweşî, êş û ruhên xerab qenc kirin û çavên 
gelek koran vekirin. 22 Îsa li wan vegerand û got: «Herin û we çi dîtiye û çi 
bihîstiye ji Yûhenna re bêjin: Kor dibînin, şil û şeht rêve diçin, kotî paqij dibin, 
kerr dibihîzin, mirî radibin û Mizgînî ji belengazan re tê dayîn.

Lûqa 8:2 Herweha hin jinên ku ji ruhên xerab û nexweşiyan hatibûn qenckirin bi 
wan re bûn: Meryema ku jê re Mejdelanî digotin a ku heft cin jê derketibûn,

Lûqa 9:2 Wî ew şandin, da ku ew Padîşahiya Xwedê bidin bihîstin û nexweşan 
qenc bikin û ji wan re got:

Lûqa 9:11 Îcar gava elaletê ev bihîst, ew li pey wî çûn. Wî ew qebûl kirin û ji wan re
li ser Padîşahiya Xwedê peyivî. Wî yên hewcedarê saxbûnê, qenc dikirin.

Lûqa 13:12.32 Gava Îsa ew dît, gazî wê kir û ji wê re got: Jinê, tu ji nexweşiya xwe 



azad bûyî!  32 Û wî ji wan re got: «Herin, ji wî roviyî re bêjin: ‹Va ye, ez îro û 
sibê cinan derdixim, nexweşan qenc dikim û roja sisiyan karê min temam dibe.›

Yûhenna 5:8,14 Îsa jê re got: «Rabe, doşeka xwe rake û rêve here.» 14 Piştî vê 
yekê Îsa ew li Perestgehê dît û jê re got: «Binêre, tu sax bûyî! Êdî gunehan 
neke, da ku tiştekî hê xerabtir neyê serê te.»

Yûhenna 14:12 Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjim, yê ku baweriyê bi min bîne, 
karên ku ez dikim, ew bi xwe jî wê bike. Ewê yên hê mezintir jî bike, çimkî ez 
diçim ba Bav.

Karên Şandiyan 3:6 Lê Petrûs got: «Ne zêrê min û ne jî zîvê min heye; lê tiştê ku bi
min re heye, ezê bidim te. Bi navê Îsa Mesîhê Nisretî rêve here.»

Karên Şandiyan 5:15,16 Wisa ku xelkê nexweşên xwe derdixistin kuçeyan, ew li 
ser doşek û şeltan vedizelandin, da ku gava Petrûs derbas bibe, qet nebe siya 
wî bikeve ser hinekan. 16 Gelek mirov ji bajarên der û dora Orşelîmê jî civiyan, 
nexweş û yên ku ji ruhên nepak cefa dikişandin anîn, ew hemû jî sax bûn.

Karên Şandiyan 10:38 çawa Xwedê Îsayê Nisretî bi Ruhê Pîroz û bi hêzê mesh kir 
û çawa ew geriya, wî qencî kir û hemû yên ku di bin serdestiya Îblîs de bûn sax 
kirin. Çimkî Xwedê bi wî re bû.

Karên Şandiyan 19:11,12 Xwedê bi destê Pawlos gelek kerametên nedîtî kirin. 
12Heta, çaxê ew destmal û pêşmalên ku li wî ketibûn ji nexweşan re dibirin, 
nexweşiya wan diçû û ruhên xerab ji wan derdiketin.

Romayî 8:26 Bi vî awayî Ruh jî di qelsiya me de alîkariyê dike. Çimkî em nizanin 
ka divê em çawa dua bikin; lê belê Ruh bi xwe bi nalînên ku nayên îfadekirin ji 
bo me mehderê dike.

1  Korîntî I. 12:9,28 bi eynî Ruhî ji yekî re bawerî û bi Ruhê ku yek e ji yekî din re jî 
diyariyên qenckirina nexweşan tê dayîn. 28 Xwedê di civîna bawermendan de, 
pêşî Şandî, duwem pêxember, sêwem mamoste, piştre yên ku kerametan dikin, 
yên ku nexweşan qenc dikin, yên ku alîkariya kesên din dikin, yên ku dikarin 
îdare bikin û yên ku zimanên din dipeyivin destnîşan kir.

Filîpî 2:27 Ew wisa nexweş bû ku gihîşt ber mirinê. Lê belê Xwedê li wî hat rehmê; 
ne tenê li wî, li min jî hat rehmê, da ku ji min re xemgînî li ser xemgîniyê çênebe.

Aqûb 5:14 Eger di nav we de yek nexweş e, bila ew gazî rihspiyên civînê bike û ew
li ser wî dua bikin û bi navê Xudan rûn li wî bidin.

1 Petrûs I. 2:24 Wî li ser xaçê, gunehên me di bedena xwe de hilgirtin, da ku em li 
hember gunehan mirî bin û ji bo rastdariyê bijîn. We bi birînên wî şîfa dît. (Îşaya 
53:5)

3 Yûhenna III. 1:2 Hezkiriyo, wek ku canê te di rihetiyê de ye, ez dua dikim ku tu di 
hemû tiştan de di rihetî û di saxiyê de bî.

Derketin 15:26; Dubarekirina Şerîetê - Dubarekirin Qanûnê 7:15 not get diseases 
of Egypt.

Îşaya 58:8 Xwedê Qenckirina speedy.
Yêremya 30:17; Yêremya 33:6 Xwedê Qenckirina.
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