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Saylar 10:35 Sandık yola çıkınca Musa, Ya RAB, kalk! Düşmanların dağılsın, 
Senden nefret edenler önünden kaçsın! diyordu.

Yasa Tekrari 23:5 Ne var ki Tanrınız RAB Balam'ı dinlemek istemedi. Sizin için
laneti kutsamaya çevirdi. Çünkü Tanrınız RAB sizi seviyor. (Nehemiya 13:2)

Mezmurlar 44:4 Ey Tanrı, kralım sensin, Buyruk ver de Yakup soyu kazansın!
Yesaya 61:1 Egemen RAB'bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara 

müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, 
Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Zindanlarda bulunanlara 
kurtulacaklarını, RAB'bin lütuf yılını, Tanrımız'ın öç alacağı günü ilan 
etmek, Yas tutanların hepsini avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım 
sağlamak -Kül yerine çelenk, Yas yerine sevinç yağı, Çaresizlik ruhu yerine 
Onlara övgü giysisini vermek- için RAB beni gönderdi. Öyle ki, RAB'bin 
görkemini yansıtmak için, Onlara RAB'bin diktiği doğruluk ağaçları densin. 
(Luka 4:18)

Matta 6:13 Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü 
egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Amin'. (Luka 11:4)

Matta 8:16 Akşam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü
ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi.

Matta 10:1 İsa on iki öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde 
yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti 
iyileştireceklerdi. (Markos 3:14,15)

Matta 10:8 Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri 
kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.

Matta 12:26-29 Eğer Şeytan Şeytan'ı kovarsa, kendi içinde bölünmüş 
demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? 27 Eğer ben 
cinleri Baalzevul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle 
kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. 28 Ama ben 
cinleri Tanrı'nın Ruhu'yla kovuyorsam, Tanrı'nın Egemenliği üzerinize 
gelmiş demektir. 29 Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl 
çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. (Markos 3:23-27)

Matta 12:43-45 Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar, 
ama bulamaz. 44 O zaman, 'Çıktığım eve, kendi evime döneyim' der. Eve 
gelince orayı bomboş, süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. 45 Bunun üzerine 
gider, yanına kendisinden kötü yedi ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. 
Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın başına 
gelecek olan da budur.

Matta 15:22,26,28 O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, Ya Rab, ey Davut 
Oğlu, halime acı! Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda diye feryat etti. 26 



İsa ona, Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir dedi. 28 
O zaman İsa ona şu karşılığı verdi: Ey kadın, imanın büyük! Dilediğin gibi 
olsun. Ve kadının kızı o saatte iyileşti.

Matta 16:19 Göklerin Egemenliği'nin anahtarlarını sana vereceğim. 
Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; 
yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. (Matta 18:18)

Matta 17:19-21 Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, Biz cini neden 
kovamadık? diye sordular. 20/21 İsa, İmanınız kıt olduğu için karşılığını 
verdi. Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu 
dağa, 'Buradan şuraya göç' derseniz, göçer; sizin için imkânsız bir şey 
olmayacaktır.

Markos 1:23/24-26 Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir 
adam, Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun? diye bağırdı. Bizi mahvetmeye 
mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı'nın Kutsalı'sın sen! 25 İsa, 
Sus, çık adamdan! diyerek kötü ruhu azarladı. 26 Kötü ruh adamı sarstı ve 
büyük bir çığlık atarak içinden çıktı.

Markos 1:32-34 Akşam olup güneş batınca, bütün hastaları ve cinlileri İsa'ya 
getirdiler. 33 Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. 34 İsa, çeşitli 
hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin 
konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu 
biliyorlardı.

Markos 1:39 Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak 
bütün Celile bölgesini dolaştı.

Markos 5:8 Çünkü İsa, Ey kötü ruh, adamın içinden çık! demişti.
Markos 6:7,13 On iki öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk 

arasına göndermeye başladı. Onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. 13 
Birçok cin kovdular; birçok hastayı, üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.

Markos 9:23-25 İsa ona, Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey 
mümkün! dedi. 24 Çocuğun babası hemen, İman ediyorum, imansızlığımı 
yenmeme yardım et! diye feryat etti. 25 İsa, halkın koşuşup geldiğini 
görünce kötü ruhu azarlayarak, Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, 
çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme! dedi.

Markos 9:29 İsa onlara, Bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir yanıtını verdi.
Markos 9:38,39 Yuhanna O'na, Öğretmenim dedi, Senin adınla cin kovan birini 

gördük, ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık. 39 
Ona engel olmayın! dedi İsa. Çünkü benim adımla mucize yapıp da ardından
beni kötüleyecek kimse yoktur.

Markos 16:17 İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: Benim 
adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle 
tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar görmeyecekler. Ellerini 
hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.

Luka 4:33/34 Havrada cinli, içinde kötü ruh olan bir adam vard . Adam yüksek sesle,  Ey ı



Nas ral  sa, b rak bizi! Bizden ne istiyorsun? diye ba rd . Bizi  mahvetmeye mi geldin? Seninı ı İ ı ğı ı
kim oldu unu biliyorum, Tanr 'n n Kutsal 's n  sen!ğ ı ı ı ı  35 İsa, Sus, çık adamdan! diyerek 
cini azarladı. Cin adamı herkesin önünde yere vurduktan sonra, ona hiç 
zarar vermeden içinden çıktı. 36 Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine, Bu 
nasıl söz? Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da 
çıkıyor! diyorlardı.

Luka 4:41 Birçoğunun içinden cinler de, Sen Tanrı'nın Oğlu'sun! diye bağırarak
çıkıyordu. Ne var ki, İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü 
kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı.

Luka 7:21 Tam o sırada İsa, çeşitli hastalıklara, illetlere ve kötü ruhlara 
tutulmuş birçok kişiyi iyileştirdi, birçok körün gözünü açtı.

Luka 8:29 Çünkü İsa, kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Kötü 
ruh adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam zincir ve kösteklerle bağlanıp 
başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız 
yerlere sürülüyordu.

Luka 9:40 Ruhu kovmaları için öğrencilerine yalvardım, ama başaramadılar.
Luka 10:17-20 Yetmişler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler, Senin adını 

andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. 18 İsa onlara şöyle dedi: 
Şeytan'ın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. 19 Ben size, yılanları ve 
akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için 
yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. 20 Bununla birlikte, 
ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte yazılmış 
olmasına sevinin.

Luka 11:14 İsa adamın birinden dilsiz bir cini kovuyordu. Cin çıkınca adamın 
dili çözüldü. Halk hayret içinde kaldı.

Luka 11:20-22 Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam, Tanrı'nın 
Egemenliği üzerinize gelmiş demektir. 21 Tepeden tırnağa silahlanmış 
güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece, malları güvenlik içinde olur. 22
Ne var ki, ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde güvendiği bütün 
silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür.

Luka 13:32 İsa onlara şöyle dedi: Gidin, o tilkiye söyleyin, 'Bugün ve yarın 
cinleri kovup hastaları iyileştireceğim ve üçüncü gün hedefime 
ulaşacağım.'

Yuhanna 14:12 Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman 
eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya 
gidiyorum.

Yuhanna 17:15 Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı 
istiyorum.

Elci Isleri 10:38(37)  Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak 
bütün Yahudiye'de  meydana gelen olayları, Tanrı'nın, Nasıralı İsa'yı nasıl 
Kutsal Ruh'la  ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak 
iyilik  yapıyor, İblis'in baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu.  



Çünkü Tanrı O'nunla birlikteydi.
Elci Isleri 16:17,18 Pavlus'u ve bizleri izleyerek, Bu adamlar yüce Tanrı'nın 

kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar! diye bağırıp durdu. 18 Ve 
günlerce sürdürdü bunu. Sonunda, bundan çok rahatsız olan Pavlus 
arkasına dönerek ruha, İsa Mesih'in adıyla, bu kızın içinden çıkmanı 
buyuruyorum dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı.

Elci Isleri 19:11,12 Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. 
12 Şöyle ki, Pavlus'un bedenine değen peşkir ve peştamallar hasta olanlara
götürüldüğünde, hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu.

Elci Isleri 26:15-18 Ben de, 'Ey Efendim, sen kimsin?' dedim. "'Ben senin 
zulmettiğin İsa'yım' diye yanıt verdi Rab. 16 'Haydi, ayağa kalk. Seni 
hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine, hem de
kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. 17/18 Seni kendi 
halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni, ulusların gözlerini 
açmak ve onları karanlıktan ışığa, Şeytan'ın hükümranlığından Tanrı'ya 
döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki, bana iman ederek günahlarının 
affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar.'

Romalilar 16:20 Esenlik veren Tanrı çok geçmeden Şeytan'ı ayaklarınızın 
altında ezecektir. Rabbimiz İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun.

2 Korintliler 2:11 Öyle ki, Şeytan'ın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun 
düzenlerini bilmez değiliz.

Galatyalilar 1:4 Mesih, Babamız Tanrı'nın isteğine uyarak bizi şimdiki kötü 
çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti.

Efesliler 4:27 İblis'e de fırsat vermeyin.
Efesliler 6:11 İblis'in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün 

silahları kuşanın.
2 Selanililer 3:2,3 Ahlaksız, kötü insanlardan kurtulmamız için de dua edin. 

Çünkü herkes iman etmiş değildir. 3 Ama Rab güvenilirdir. O sizi 
pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır.

2 Timoteos 2:26 Böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini
tutsak eden İblis'in tuzağından kurtulabilirler.

2 Timoteos 4:18 Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel 
egemenliğine ulaştıracak. Sonsuzlara dek O'na yücelik olsun! Amin.

1 Petrus 5:8 Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak
birini arayarak dolaşıyor.

1 Johanna 4:4 Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. 
Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.
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