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Metta 11:28-30 «Werin ba min, ey hemû yên westayî û bargiran, ezê rihetiyê 
bidim we. 29 Nîrê min deynin ser stûyê xwe û ji min hîn bibin, çimkî ez nerm û ji
dil nefsbiçûk im û hûnê rihetiyê ji bo canê xwe bibînin. 30 Çimkî nîrê min 
hêsanî û barê min sivik e.»

Destpêkirin 2:7 Xudan Xwedê Adem ji axa erdê çêkir û hilma jiyanê pif kir pozê wî.
Bi vî awayî Adem bû canê jîndar.

Destpêkirin 34:2,3,8 Çaxê Şexemê kurê Hamorê Hîwiyê axê herêmê ew dît, bi 
zorê pê re raza û ew xera kir. 3 Dilê wî ket keça Aqûb, wî ji wê hez kir û bi 
dilovanî pê re peyivî. 8 Lê Hamor ji wan re got: «Dilê kurê min Şexem ketiye 
keça we. Ji kerema xwe wê bidin wî.

1 Samûêl I. 18:1 Bi gotina Şawûl re, Yonatan bi Dawid ve hat girêdan. Wî bi dil û 
can, wekî nefsa xwe jê hez kir.

1 Padîşah I. 1:29 Padîşah sond xwar û got: «Bi navê Xudanê Jîndar yê ku canê 
min ji her tengasiyê rizgar kiriye,

Zebûr 6:3,4 Pirr dilerize canê min Ax, ya Xudan, heta kîngê? 4 Vegere, tu ey 
Xudan, azad bike li min can, Xelas bike min bi kereman.

Zebûr 7:1,2 Ez xwe dispêrim te ya Xudanê min, Xelas ke min ji wanên ku ketine 
pey min. Azad ke! 2 Eger ku nebe xelaskarekî min, Wek şêran, Wê perçe bi 
perçe bikin canê min.

Zebûr 17:13 Rabe ya Xudan, pêşî li wan bigre, wan hilweşîne! Canê min bi şûrê 
xwe ji xeraban, Bi destê xwe ji mirovan, ya Xudan, Ji zilamên dinê bifilitîne.

Zebûr 23:3 Teze dike canê min, Bi saya navê xwe min di riyên rast de dide meşîn.
Zebûr 25:20 Biparêze canê min, min azad ke! Min şermî neke, çimkî ez xwe 

dispêrim te.
Zebûr 33:19 Heta ku, ew xelas dike canê wan ji mirinê, Wan dide jiyîn dema xela 

û tunebûnê.
Zebûr 34:22 Ji bo evdên xwe xilaskar e Xudan, Yên ku xwe dispêrin wî, nastînin 

tu cezayan.
Zebûr 35:12,13 Di ber qenciya min de, dikin xerabî, Da ku canê min bêhêvî 

bihêlin. 13 Min ku di nexweşîna wan de şêl li xwe dikir, Bi rojîgirtinê xwe 
diêşand, Û hergav dua dikir.

Zebûr 41:4 Min got, «Li min were rehmê ya Xudan! Şîfa bide min, çimkî min li pêş 
te kir gunehan!»

Zebûr 42:5 Tu çima xemgîn î ey canê min, Bo çi dinale hundirê min? Hêviya xwe 
bi Xwedê ve girêde, Ezê dîsa jê re spas bikim; Çimkî ew e rizgarkar û Xwedayê
min. (Zebûr 42:6,11; 43:5)

Zebûr 56:13 Çimkî te canê min ji mirinê rizgar kir, Lingê min ji terpilînê parast; Va 
ye ez di ronahiya jînê de, Li pêş Xwedê rêve diçim.

Zebûr 69:10,18 Ez giriyam, min bi rojiyê cefa da xwe, Ev ji bo min eyib hat 
hesibandin. 18 Xwe nêzikî canê min bike, min bibexşîne, Dijminên min, ji ser 



serê min hilîne.
Zebûr 86:13 Çimkî mezin e, kerema te ya ji bo min, Ji diyarê miriyan ên kûr, te 

xelas kir canê min.
Zebûr 97:10 Ey hûn hezkirên Xudan, nefret bikin ji xerabiyan. Canê dilsozên xwe 

ew diparêze, Ew wan azad dike, ji destê xeraban.
Zebûr 107:9 Çimkî ew tiyan têr dike, Canê birçî bi qenciyê tije dike.
Zebûr 116:4,8 Hingê min bangî navê Xudan kir, «Eman, ya Xudan tu canê min 

azad ke!» 8 Te canê min ji mirinê, Çavên min ji hêsiran, Lingên min ji terpilînê 
rizgar kir.

Zebûr 119:28 Canê min ji kederê dihele, Li gor peyva xwe min hêzdar bike!
Zebûr 120:2 Ya Xudan, tu xelas ke canê min ji lêvên derewkar, Min azad ke ji 

zimanê hîlekar.
Zebûr 121:7 Xudan te diparêze ji her xerabiyê, Ew jiyana te diparêze.
Zebûr 124:7 Canê me, Wek çûkekê ji dahfika nêçîrvanan xelas bû, Dafik şikest, 

em xelas bûn.
Zebûr 138:3 Gava min bang kir, te ez bersîvandim, Te hêz da min, te ez wêrek 

kirim.
Metta 10:28 Ji wan ên ku bedenê dikujin, lê nikarin can bikujin netirsin. Hê bêtir ji 

wî bitirsin ê ku dikare hem can û hem bedenê di dojehê de helak bike.
Metta 16:26 Mirovek hemû dinyayê bi dest bixe jî, lê jiyana xwe winda bike, çi 

feyda wî heye? An dikare çi di ber jiyana xwe de bide?
Metta 22:37 Îsa lê vegerand û got: «‹Ji Xudan Xwedayê xwe bi hemû dilê xwe, bi 

hemû canê xwe û bi hemû hişê xwe hez bike.›
Metta 26:38 Hingê wî ji wan re got: «Dilê min gelek teng dibe, ez dikim bimirim. Li 

vir bin û bi min re hişyar bimînin.»
Marqos 8:36,37 Mirovek hemû dinyayê bi dest bixe jî, lê jiyana xwe winda bike, çi 

feyda wî heye? 37 Ma mirov dikare çi di ber jiyana xwe de bide?
Marqos 12:30 Ji Xudan Xwedayê xwe bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe, bi 

hemû fêmdariya xwe û bi hemû hêza xwe hez bike.›
Marqos 12:33 Û ‹hezkirina ji wî bi hemû dil, bi hemû fêmdariyê, bi hemû hêzê û 

hezkirina ji cîranê xwe wek xwe, di ser her goriyên şewitandinê û qurbanan re 
ye.› (Dubarekirina Şerîetê - Dubarekirin Qanûnê 4:29)

Marqos 14:34 Wî ji wan re got: «Dilê min gelek teng dibe, ez dikim bimirim. Li vir 
bin û hişyar bimînin.»

Lûqa 12:20 Û Îsa ji şagirtên xwe re got: «Ji ber vê yekê ez ji we re dibêjim, ji bo 
jiyana xwe xeman nexwin ka hûnê çi bixwin û ne jî ji bo bedena xwe ka hûnê çi 
li xwe bikin.

Lûqa 21:19 Hûnê bi bîhnfirehiya xwe canê xwe bi dest bixin.
Yûhenna 12:27 «Niha dilê min ketiye tengiyê. Ez çi bêjim? Ma ez bêjim: ‹Bavo, 

min ji vê saetê xilas bike›? Na, ji bo vê yekê ez hatime vê saetê.
Karên Şandiyan 14:22 Wan dilê şagirtan xurt dikir û ew dişidandin ku di baweriyê 

de bimînin û gotin: «Divê em di gelek tengahiyan re derbas bibin û bikevin 
Padîşahiya Xwedê.»

Karên Şandiyan 15:24 Me bihîst ku hin kesên ji nav me derketine, ku me li wan 



tembîh nekiriye, bi peyvên xwe hûn reht kirine û serê we tevlihev kirine.
1  Korîntî I. 15:45 Weha jî hatiye nivîsîn: «Mirovê pêşî Adem, bû canê jîndar.» Lê 

Ademê paşî bû ruhê ku jiyanê dide
1 Selanîkî I. 5:23 De bila Xwedayê aştiyê bi xwe we bi tevahî pîroz bike û hemû 

ruhê we, canê we û bedena we ji bo hatina Xudanê me Îsa Mesîh, bêqusûr bê 
parastin.

Îbranî 6:19 Ev hêviya me wek lengerê can ê saxlem û ewledar e û derbasî aliyê 
perdê yê hundir dibe.

Îbranî 10:39 Lê belê em ne ji wan in ên ku xwe bi şûn ve dikişînin û helak dibin; lê 
em ji wan in ên ku ji bo rizgariya canê xwe bawer dikin.

Aqûb 1:21 Ji ber vê yekê her cûreyê pîsîtiyê û xerabiya ku pirr bûye ji ser xwe 
bavêjin. Bi nermî peyva ku di dilê we de hatiye çandin û dikare canê we xilas 
bike, qebûl bikin.

Aqûb 5:20 bila bizane, yê ku gunehkar ji riya wî ya averê bizivirîne, wê canekî ji 
mirinê xilas bike û gelek gunehan binixumîne.

1 Petrûs I. 1:9 Çimkî hûn di dawiya baweriya xwe de, digihîjin xilasiya canê xwe.
1 Petrûs I. 1:22 Niha we bi ya rastiyê kir û canê xwe paqij kir, biraheziya we bê 

durûtî ye. Loma ji dil û can û bi germî ji hevdû hez bikin.
1 Petrûs I. 2:11 Hezkirîno, ez ji we hêvî dikim ku hûn xwe ji xwestekên nefsî yên 

ku li hember can şer dikin, dûr bixin, ji ber ku hûn li vê dinyayê xerîb û mêvan 
in.

1 Petrûs I. 4:19 Ji ber vê yekê, yên ku li gor daxwaza Xwedê cefayê dikişînin, bila 
bi qencîkirinê xwe bispêrin Afirandarê dilsoz.

2 Petrûs II. 2:7,8 Û mirovê rast Lût ê ku bi jiyana nepak a neheqan xemgîn bûbû 
rizgar kir. 8 Çimkî wî yê rast ê ku di nav wan de dijiya, kirinên wan ên neheq 
didît û dibihîst, roj bi roj cefa dida canê xwe yê rast. (Hukumdar 16:16)

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.

Hejmartin 21:4 Rûh discouraged.
2 Padîşah II. 4:27; Eyûb 19:2 Rûh vexed.
Eyûb 7:11 bitter Rûh.
Eyûb 14:22 Rûh mourn.
Eyûb 27:2 grieve Rûh.
Gotinên Silêman 6:32 adultery destroys Rûh.
Gotinên Silêman 22:24,25 angry man snares Rûh.
Yêremya 31:25 Xwedê satiate weary Rûh; replenish sorrowful Rûh.
Hezekiyêl 13:20,21 Xwedê Rizgariya the Rûh of Xwedê people from witchcraft.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


