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Zebûr 44:4 Ey Xwedê, tu yî padîşahê min, Emir bike, rizgarbûna Aqûb!
Zebûr 68:1 Bila Xwedê rabe, dijminê wî belav bibin, Yên ku jê nefret dikin, ji ber wî 

birevin! (Hejmartin 10:35)
Metta 6:13 Û me nebe ceribandinê, Lê me ji Yê Xerab xilas bike. Çimkî padîşahî, 

karîn û rûmet her û her ên te ne! Amîn. (Lûqa 11:4)
Metta 8:16 Gava ku bû êvar, gelek mirovên cinoyî anîn ba wî. Wî bi gotinekê cin 

derxistin û hemû nexweş qenc kirin.
Metta 10:1,8 Îsa her diwanzdeh şagirtên xwe gazî ba xwe kirin û desthilatî da wan 

ku ruhên nepak derxin her cûreyê êş û nexweşiyan qenc bikin.8Nexweşan qenc
bikin miriyan rakin kotiyan paqij bikin û cinan derxin. We belaş stand belaş bidin.

Metta 12:26-29 Eger Îblîs Îblîs derxe, di nav wî de dubendî heye. Êdî padîşahiya wî
wê çawa bimîne? 27 Eger ez bi Belzebûl cinan derxim, ma kurên we wan bi kê 
derdixin? Ji ber vê yekê ewê bibin dadgerên we. 28 Îcar eger ez bi Ruhê Xwedê
cinan derdixim, hingê Padîşahiya Xwedê gihîştiye we. 29 Nexwe çawa yek 
dikare bikeve mala mêrxasekî û tiştên wî talan bike? Eger pêşî wî girêde, hingê 
dikare mala wî talan bike. (Marqos 3:23-27) Metta 12:43-45 «Çaxê ku ruhê 
nepak ji mirov derdikeve, ew di cihên bêav re derbas dibe, ku li rihetiyê bigere, 
lê nabîne. 44 Hingê ew dibêje: ‹Ezê vegerim mala xwe ya ku ez jê derketime.› 
Îcar tê û dibîne ku ew vala, maliştî û xemilandî ye. 45 Hingê ew diçe, heft cinên 
din ên ji xwe hê xerabtir tîne ba xwe û dikevinê û li wê derê rûdinin. Êdî halê wî 
mirovî yê dawî ji yê pêşî xerabtir dibe. Wê weha bê ser vî nifşê xerab jî.»

Metta 15:22,26,28 Jineke Kenanî ya ku ji wê herêmê bû hat ba wî, gazî kir û got: 
«Ya Xudan, Kurê Dawid, li min were rehmê! Keça min ji destê cinan êşeke 
mezin dikişîne.» 26 Wî lê vegerand û got: «Ne rast e ku mirov nanê zarokan 
bistîne û bavêje ber kûçikan.» 28 Hingê Îsa got: «Ya sitiyê, baweriya te xurt e! 
Bila wek ku tu dixwazî ji te re bibe.» Ji wê gavê ve keça wê qenc bû.

Metta 16:19 Ezê mifta Padîşahiya Ezmanan bidim te, tu her çi li ser erdê girêdî, 
ewê li ezmanan jî bê girêdan û tu her çi li ser erdê vekî, ewê li ezmanan jî bê 
vekirin. (Metta 18:18)

Metta 17:19-21 Hingê şagirt bi serê xwe hatin ba Îsa û jê pirsîn: «Çima me nikaribû
em cin derxin?» 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 1:23-26 Hema hingê di kinîşta wan de mirovek hebû ku ruhê nepak ew gir-
tibû. Wî bi qîrîn got: 24 «Ya Îsayê Nisretî, te çi ji me ye? Ma tu hatî ku me helak 
bikî? Ez dizanim tu kî yî: Tu Pîrozê Xwedê yî!» 25 Îsa lê hilat û got: «Deng neke 
û derkeve!» 26 Ruhê nepak jî ew vehejand û bi dengekî bilind qîriya û jê derket.

Marqos 1:32-34,39 Êvarê, piştî ku roj çû ava, xelkê hemû nexweş û yên cinoyî anîn
ba wî. 33 Hemû xelkê bajêr li ber derî civiyabû. 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. 39 Îcar ew li hemû herêma Celîlê 
digeriya û di kinîştên wan de hîn dikir û cin derdixistin.



Marqos 5:8 Çimkî Îsa gotibû: «Hey ruhê nepak, ji vî mirovî derkeve!»
Marqos 6:7,13 Wî her diwanzdeh gazî ba xwe kirin û dest pê kir, ew cot bi cot 

şandin û li ser ruhên nepak desthilatî da wan. 13 Wan gelek cin derdixistin û rûn
li gelek nexweşan didan û ew qenc dikirin.

Marqos 9:23-25 Îsa ji wî re got: «Te got: ‹Eger tu bikarî›! Ji bo yê ku bawer dike her
tişt çêdibe.» 24 Wê gavê bavê kurik qîriya û got: «Ez bawer dikim. Alîkariya 
bêbaweriya min bike!» 25 Gava Îsa dît ku elalet bi bez li wê derê dicive, li ruhê 
nepak hilat û got: «Hey ruhê kerr û lal, ez li te emir dikim: Ji kurik derkeve û 
careke din nekeve wî!» Marqos 9:29 Îsa li wan vegerand: «Cinê bi vî 
cûreyî ji dua pê ve, bi tu riyên din dernakevin.» Marqos 9:38,39 Yûhenna ji 
Îsa re got: «Mamoste, me mirovek dît ku bi navê te cin derdixistin. Lê me nehişt,
çimkî li pey me nedihat.» 39 Lê Îsa got: «Rê lê negirin, çimkî tu kes tune ku bi 
navê min kerametekê bike û zû bikare li ser min bi xerabî bipeyive.

Marqos 16:17 Û ev nîşanên ha wê bi yên ku baweriyê tînin re bin: Bi navê min wê 
cinan derxin, wê bi zimanên nû bipeyivin,

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 (Îşaya 61:1)

Lûqa 4:34-36,41 «Ax, Îsayê Nisretî, ma te çi ji me ye? Ma tu hatiyî, da ku tu me 
helak bikî? Ez dizanim tu kî yî, tu Pîrozê Xwedê yî.» 35 Îsa lê hilat û got: «Devê 
xwe bigire û ji wî derkeve!» Cin ew mirov di navendê de avêt erdê, ji wî derket û 
ziyanek nedayê. 36 Û hemû heyirî man û tirsiyan, ew di nav hev de peyivîn û 
gotin: «Gelo ev çi gotin e, çimkî ew bi hêz û desthilatî emir li ruhên nepak dike û 
ew derdikevin?» 41 Û ji gelekan jî cin derdiketin, dikirin qîrîn û digotin: «Tu Kurê 
Xwedê yî.» Wî li wan hilat û nedihişt ku deng ji wan derkeve, çimkî wan dizanibû
ku ew Mesîh e.

Lûqa 7:21 Wê gavê Îsa gelek ji nexweşî, êş û ruhên xerab qenc kirin û çavên gelek
koran vekirin.

Lûqa 8:29 Çimkî Îsa emir li ruhê nepak kiribû, ku ji wî mirovî derkeve. Wî cinî pirr 
caran ew digirt. Bi ser ku ew bi qeyd û zincîran girêdayî dihat girtin jî, lê dîsa wî 
qeyd dişikandin û cin ew diajot çol û çolistanan.

Lûqa 9:40 Min lava ji şagirtên te kir, da ku ew wî derxin, lê wan nikaribû.
Lûqa 10:17-20 Her heftê bi şahî vegeriyan û gotin: «Ya Xudan, cin jî bi navê te bi 

ya me dikin.» 18 Wî ji wan re got: «Min dît ku çawa Îblîs wek birûskê ji ezmên 
ket. 19 Va ye, min desthilatî daye we, ku hûn pê li mar û dûpişkan û hemû hêza 
dijmin bikin û tu tişt qet ziyanê nade we. 20 Lê belê bi vê şa nebin ku cin bi ya 
we dikin, lê bi vê şa bin ku navên we li ezmanan hatine nivîsîn.»

Lûqa 11:14,20-22 Îsa cinekî lal derdixist û gava ku cin derket, yê lal peyivî û elalet 
şaş ma. 20-22 Lê eger ez bi tiliya Xwedê cinan derdixim, nexwe hingê Padîşah-
iya Xwedê gihîştiye we. 21 Çaxê yekî çekdar û bi hêz qesra xwe diparêze, tiştên
wî di ewlehiyê de dimînin. 22 Lê çaxê yekî ji wî bihêztir bavêje ser wî û bikare 
wî, wê hemû çekên wî yên ku ew li wan ewle dibû, bistîne û talanê leva bike.

Lûqa 13:32 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 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.

Yûhenna 17:15 Ez dua dikim, ne ji bo ku tu wan ji dinyayê rakî, lê ji bo ku tu wan ji 
Yê Xerab biparêzî.

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 16:17,18 Keçik li pey me û Pawlos dihat û bi qîrîn digot: Ev mirov-
ên ha xizmetkarên Xwedayê Herî Berz in, ew riya xilasiyê bi we didin zanîn. 18 
Keçikê bi rojan ev yek kir. Lê li zora Pawlos çû, zivirî û ji ruh re got: Ez bi navê 
Îsa Mesîh li te emir dikim, ji wê derkeve. Û hema wê gavê ruh ji wê derket.

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.

Karên Şandiyan 26:15-18 Min got: ‹Tu kî yî, ya Xudan?› Xudan bersîv da û got: 
‹Ez Îsa me yê ku tu tengahiyê didiyê. 16 Lê belê rabe û li ser lingan raweste; 
çimkî ez ji te re xuya bûm, da ku ez hem ji bo tiştên ku te dîtin û hem jî ji bo wan
ên ku ezê bi wan xwe nîşanî te bidim, te şahid û xizmetkar destnîşan bikim. 17 
Ezê te ji gelê te û ji miletên ku ezê te bişînim nav wan, xilas bikim, 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.›

Romayî 16:20 Xwedayê aştiyê wê di demeke kurt de Îblîs di bin lingên we de 
biperçiqîne. Kerema Xudanê me Îsa li ser we be.

2Korîntî II. 2:11 Da ku keysa Îblîs li me neyê, çimkî em ji gêrûfenên wî ne bêhay in.
Galatî 1:4 Wî xwe di ber gunehên me de feda kir, da ku me ji dinya xerab xilas 

bike. Bi wî awayî wî daxwaza Bavê me Xwedê pêkanî.
Efesî 4:27 Ne jî rê bidin Îblîs. Efesî 6:11 Ji bo ku hûn 

bikarin li hember hîleyên Îblîs rawestin, hemû çekên Xwedê li xwe bikin.
2 Selanîkî II. 3:2,3 Dua bikin, da ku em ji mirovên dijraber û xerab xilas bibin, çimkî 

hin hene ku baweriya wan tune. 3 Lê Xudan dilsoz e, ewê we qayîm bike û ji Yê 
Xerab biparêze.

2 Tîmotêyos II. 2:26 û bi ser hişê xwe ve bên, wisa ku ji xefika Îblîsê ku ji bo 
daxwaza xwe ew girtine, xilas bibin.

2 Tîmotêyos II. 4:18 Xudan wê min ji her tiştê xerab rizgar bike û ji bo Padîşahiya 
xwe ya ezmanî xilas bike. Rûmet her û her ji wî re be. Amîn.

1 Petrûs I. 5:8 Li ser hişê xwe bin û hişyar bin. Neyarê we Îblîs, wek şêrekî ku 
dihumîne digere, ka ewê kê daqurtîne.

1 Yûhenna I. 4:4 Zarono, hûn ji Xwedê ne û hûn li hember pêxemberên derewîn bi 
ser ketin. Çimkî yê ku bi we re ye, ji yê ku di dinyayê de ye mezintir e.

Dubarekirina Şerîetê - Dubarekirin Qanûnê 23:5 Xwedê turn curse into blessing 
(Nehemia 13:2) Pastor T. John Franklin
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