
Azerbaijani - Deliverance Scriptures

Nömrələr - Saylar 10:35 Sandıq yola düşəndə Musa deyirdi: «Ya Rəbb qalx! 
Qoy düşmənlərin dağılsın, Sənə nifrət edənlər Sənin hüzurundan qaçsın».

Qanunun Təkrarı 23:5 Lakin Jehovahınız Rəbb Bilamı dinləmək istəmədi. Ona 
görə də Jehovahınız Rəbb bu lənəti xeyir-duaya çevirdi, çünki O sizi sevir. 
(Nehemya 13:2)

Zəbur 44:4 Ey mənim Jehovahım, Sənsən Padşahım, Əmr et, Yaqub nəsli 
qələbə çalsın.

Yeşaya 61:1 Xudavənd Rəbbin Ruhu üzərimdədir, Çünki fəqirlərə müjdəni 
bildirmək üçün O məni məsh etdi. Qəlbi sınıq olanlar üçün, yaralarını sarımaq
üçün, Əsirlərə azadlıq, Dustaqlara sərbəstlik elan etmək üçün, (Luka 4:18)

Matta 6:13 Bizi sınağa çəkmə, Lakin bizi şər olandan xilas et. Çünki padşahlıq, 
qüdrət və izzət Əbədi olaraq Sənindir. Amin”. (Luka 11:4)

Matta 8:16 Axşam olduqda isə cinə tutulmuş bir çox adamı İsanın yanına 
gətirdilər. O, sözlə ruhları çıxartdı və xəstələrin hamısına şəfa verdi

Matta 10:1 İsa On İki şagirdini yanına çağırıb onlara natəmiz ruhlar üzərində 
səlahiyyət verdi ki, bunları qovsunlar, hər cür xəstəliyə və hər cür naxoşluğa 
şəfa versinlər. (Mark 3:14,15)

Matta 10:8 Xəstələrə şəfa verin, ölüləri dirildin, cüzamlıları pak edin, cinləri 
çıxarın. Müftə aldınız, müftə verin.

Matta 12:26-29 Əgər Şeytan Şeytanı qovarsa, özü daxilindən bölünmüş olur. Bu
vəziyyətdə onun padşahlığı necə davam gətirər? 27 Əgər Mən cinləri Baal-
Zevulun gücü ilə qovuramsa, bəs sizin adamlarınız kimin gücü ilə qovur? 
Buna görə də onlar sizin hakimləriniz olacaq. 28 Lakin Mən cinləri Jehovahın 
Ruhu ilə qovuramsa, deməli, Jehovahın Padşahlığı üzərinizə gəlib. 29 Bir 
kimsə güclü adamın evinə girib əvvəlcə onun əl-qolunu bağlamadan onun 
malını necə qarət edə bilər? Gərək o adamın əvvəlcə əl-qolunu bağlasın, 
sonra evini qarət etsin. (Mark 3:23-27)

Matta 12:43-45 Natəmiz ruh adamdan çıxdıqdan sonra quraq yerlərdə dolaşar, 
rahatlıq axtarar, lakin tapmaz. 44 O zaman deyər: “Çıxdığım evə dönüm”. 
Evə qayıdanda onu boş, süpürülmüş və səliqə-sahman içində görər. 45 Bu 
vaxt o gedib özündən daha betər yeddi başqa ruhu özü ilə götürər. Onlar da 
oraya girib məskunlaşar. Onda bu adamın axırı əvvəlkindən daha pis olar. Bu
pis nəslin də başına belə iş gələcək».

Matta 15:22,26,28 Budur, Kənanlı bir qadın o diyardan çıxıb «ya Rəbb, ey 
Davud Oğlu, mənə rəhm elə. Qızım ağır bir halda cinə tutulub» deyə çığırırdı.
26 İsa cavab verib dedi: «Uşaqların çörəyini götürüb itlərə atmaq düzgün 
olmaz». 28 O zaman İsa cavab verib qadına dedi: «Ey qadın! İmanın 



böyükdür; sənə istədiyin kimi olsun». Onun qızı o saatda sağaldı.
Matta 16:19 Səmavi Padşahlığın açarlarını sənə verəcəyəm. Yer üzündə 

bağlayacağın hər şey göylərdə bağlanmış olacaq və yer üzündə açacağın 
hər şey göylərdə açılmış olacaq». (Matta 18:18)

Matta 17:19-21 O zaman şagirdlər İsaya təklikdə yaxınlaşıb dedilər: «Nə üçün 
biz o ruhu qova bilmədik?» 20 İsa da onlara dedi: «İmanınız az olduğu üçün. 
Çünki sizə doğrusunu deyirəm: bir xardal toxumu qədər imanınız olarsa və 
siz bu dağa “b.uradan oraya köç” desəniz, o köçər və sizin üçün mümkün 
olmayan heç bir şey olmaz». 21 Bu cür ruhlar yalnız dua və orucla çıxar

Mark 1:23-26 Həmin vaxt onların sinaqoqunda natəmiz ruha tutulmuş bir nəfər 
var idi. O çığırdı: 24 «Ey Nazaretli İsa, bizdən nə istəyirsən? Bizi məhv 
etməyəmi gəlmisən? Mən bilirəm, Sən Kimsən: Jehovahın Müqəddəsisən!» 
25 Amma İsa ona qadağan edib dedi: «Sus və bu adamdan çıx!» 26 Natəmiz
ruh bu adamı sarsıdıb bərkdən çığıraraq ondan çıxdı.

Mark 1:32-34 Axşam gün batanda bütün xəstələri və cinə tutulmuşları İsanın 
yanına gətirdilər. 33 Bütün şəhər əhalisi qapının yanına yığıldı. 34 İsa 
müxtəlif xəstəliyə tutulan çox adama şəfa verdi və bir çox cinləri qovdu. 
Amma cinlərə danışmağa izin vermədi, çünki onlar İsanın Kim olduğunu 
bilirdilər.

Mark 1:39 Beləliklə, İsa onların sinaqoqlarında vəz edərək və cinləri qovaraq 
bütün Qalileyanı gəzib-dolaşdı.

Mark 5:8 Çünki İsa ona demişdi: «Ey natəmiz ruh, bu adamdan çıx!»
Mark 6:7,13 İsa On İki şagirdi yanına çağırıb onları iki-iki göndərməyə başladı və

onlara natəmiz ruhlar üzərində səlahiyyət verdi. 13 Çoxlu cin çıxartdılar, 
yağla məsh edərək çox xəstəyə şəfa verdilər.

Mark 9:23-25 İsa ona dedi: «“Bacarırsansa” nə sözdür? İman edən üçün hər şey
mümkündür!» 24 Uşağın atası dərhal fəryad qopararaq dedi: «İman edirəm, 
kömək et ki, imansızlığım yox olsun!» 25 İsa camaatın qaçıb gəldiyini 
görəndə natəmiz ruha qadağan edib dedi: «Ey lallıq və karlıq ruhu, Mən sənə
əmr edirəm, bu uşağın içindən çıx və bir daha ora girmə!»

Mark 9:29 İsa onlara cavab verdi: «Bu cür ruhlar yalnız dua ilə çıxa bilər».
Mark 9:38,39 Yəhya Ona dedi: «Müəllim, biz Sənin adınla cinləri qovan bir nəfəri

gördük, amma bizim ardımızca gəlmədiyinə görə ona mane olduq». 39 İsa 
onlara dedi: «Ona mane olmayın! Elə bir adam yoxdur ki, Mənim adımla 
möcüzə göstərsin və sonra Məni pisləsin.

Mark 16:17 İman edənləri isə bu əlamətlər müşayiət edəcək: Mənim adımla 
cinləri qovacaqlar, yeni dillərdə danışacaqlar,

Luka 4:34-36 «Nə olub? Ey Nazaretli İsa, bizdən nə istəyirsən? Bizi məhv 
etməyəmi gəlmisən? Mən bilirəm Sən Kimsən: Jehovahın Müqəddəsisən!» 
35 Amma İsa ona qadağan edib dedi: «Sus və bu adamdan çıx!» Cin bu 
adamı hamının qabağında yerə yıxıb heç bir zərər vermədən ondan çıxdı. 36 



Hamı heyrətə düşdü və bir-birinə dedi: «Bu söz nədir? O, natəmiz ruhlara 
səlahiyyət və qüdrətlə əmr edir, onlar da çıxır!»

Luka 4:41 Bir çoxlarındansa cinlər «Sən Jehovahın Oğlusan!» deyə bağıraraq 
çıxırdı. O isə onlara qadağan edir, danışmağa izin vermirdi. Çünki onlar 
İsanın Məsih olduğunu bilirdilər.

Luka 7:21 Həmin vaxt İsa bir çox xəstəliklərə, azarlara və şər ruhlara tutulmuş 
insanlara şəfa verdi, həm də bir çox korların gözlərini açdı.

Luka 8:29 Çünki İsa natəmiz ruha əmr etmişdi ki, həmin adamdan çıxsın. Bu ruh
o adamı çoxdan tutmuşdu. Buna görə də o adamı qorumaq üçün onu zəncir 
və buxovlarla bağlamışdılar. O isə zəncirləri qıraraq cin tərəfindən çölə 
qovulurdu.

Luka 9:40 Mən şagirdlərindən xahiş etdim ki, bu ruhu qovsunlar, amma 
bacarmadılar».

Luka 10:17-20 Yetmiş şagird sevinə-sevinə qayıtdı və dedi: «Ya Rəbb, Sənin 
adınla cinlər belə, bizə tabe olur!» 18 İsa onlara belə cavab verdi: «Mən 
Şeytanın ildırım kimi göydən düşməyini görmüşdüm. 19  Baxın Mən sizə 
səlahiyyət vermişəm ki, ilanları, əqrəbləri və düşmənin bütün gücünü ayaq 
altında əzəsiniz və heç nə sizə zərər vurmayacaq. 20 Bununla belə, ruhların 
sizə tabe olduğuna görə sevinməyin, amma sevinin ki, adlarınız göylərdə 
yazılıb».

Luka 11:14 İsa bir adamdan lal olan bir cini qovurdu. Cin çıxandan sonra lal 
danışmağa başladı və camaat heyrətləndi.

Luka 11:20-22 Lakin Mən cinləri Jehovahın qüdrəti ilə qovuramsa, deməli, 
Jehovahın Padşahlığı üzərinizə gəlib. 21 Əgər güclü bir adam təpədən-
dırnağadək silahlanıb öz evini qoruyursa, onun əmlakı əmin-amanlıqdadır. 22
Amma ondan güclüsü ona hücum edib qalib gələrsə, onda onun güvəndiyi 
silahları əlindən alıb talan mallarını bölüşdürər.

Luka 13:32 İsa onlara dedi: «Gedin o tülküyə deyin: “Budur, Mən bu gün və 
sabah cinləri qovub camaatı sağaldacağam və üçüncü gün işimi bitirəcəyəm”.

Yәhya 14:12 Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: Mənə iman edən şəxs Mənim
etdiyim işləri özü də edəcək, hətta bunlardan da artığını edəcək. Çünki Mən 
Atanın yanına gedirəm

Yәhya 17:15 Onları dünyadan götürməyi deyil, şər olandan qorumağı Səndən 
xahiş edirəm.

Hәvarilәrin Işlәri 10:38 Jehovah Nazaretli İsanı Müqəddəs Ruhla və qüdrətlə 
məsh etdi. İsa xeyirxahlıq edərək hər yanı gəzib iblisin təzyiqinə məruz 
qalanların hamısını sağaltdı. Çünki Jehovah Ona yar idi.

Hәvarilәrin Işlәri 16:17,18 O, Paulun və bizim ardımızca düşərək qışqıra-qışqıra 
deyirdi: «Bu adamlar Jehovah-Taalanın qullarıdır. Sizə xilas yolunu 
bildirirlər». 18 Bunu günbəgün təkrar etdi. Bu, Paulu çox bezdirdi. Nəhayət, o 
çevrilib ruha dedi: «İsa Məsihin adı ilə sənə əmr edirəm, bu qızdan çıx!» Ruh 



dərhal qızdan çıxdı.
Hәvarilәrin Işlәri 19:11,12 Jehovah Paul vasitəsilə fövqəladə möcüzələr 

yaradırdı. 12 Belə ki Paulun bədəninə toxunan dəsmallar və belinə bağladığı 
önlüklər belə, götürülüb xəstələrin üstünə qoyulanda insanların xəstəlikləri 
yox olur, şər ruhlar çıxırdı.

Hәvarilәrin Işlәri 26:15-18 Mən dedim: “Ey Ağam, Sən kimsən?” Rəbb cavab 
verdi: “Mən sənin təqib etdiyin İsayam. 16 Qalx ayağa və dur. Mən ona görə 
sənə göründüm ki, səni xidmətçi və haqqımda gördüyün, sənə göstərəcəyim 
şeylərin şahidi olmağa təyin edim. 17 Səni öz xalqından, həm də başqa 
millətlərin əlindən qurtaracağam. Səni o millətlərin yanına göndərirəm ki, 18 
onların gözlərini açıb qaranlıqdan işığa, Şeytanın hakimiyyətindən Jehovaha 
tərəf döndərəsən. Belə ki onlar günahlarının bağışlanmasına və Mənə iman 
etməklə təqdis olunanlar arasında irsə nail olsunlar”.

Romalilara 16:20 Sülh qaynağı olan Jehovah Şeytanı tezliklə ayaqlarınızın 
altında əzəcək. Rəbbimiz İsanın lütfü sizə yar olsun!

2 İkinci Korinflilәrә 2:11 Şeytan bizdən mənfəət qazanmasın. Çünki onun 
niyyətlərindən xəbərsiz deyilik.

Qalatiyalilara 1:4 Atamız Jehovahın iradəsinə görə Məsih günahlarımız üçün 
Özünü fəda etdi ki, bizi indiki şər dövründən qurtarsın.

Efeslilәrә 4:27 iblisə yer verməyin.
Efeslilәrә 6:11 İblisin hiylələrinə qarşı dura bilmək üçün Jehovahın verdiyi bütün 

zireh və silahlara bürünün
2 Saloniklilәrә 3:2,3 pis və şər adamlardan xilas olaq. Çünki iman hamıya 

məxsus deyil. 3 Amma Rəbb etibarlıdır. O sizi möhkəmləndirib şər olandan 
qoruyacaq.

2 İkinci Timoteyә 2:26 ayıq ola bilərlər və istəyini yerinə yetirmək üçün onları 
əsir edən iblisin torundan çıxarlar

2 İkinci Timoteyә 4:18 Rəbb məni hər cür pis əməldən qurtaracaq və Öz Səmavi
Padşahlığı üçün xilas edəcək. Ona əbədi olaraq izzət olsun! Amin.

1 Birinci Peter 5:8 Ayıq durun, oyaq olun. Çünki düşməniniz olan iblis nərildəyən
və kimisə aşırmaq istəyən aslan kimi dolaşır.

1 Birinci Yәhya 4:4 Sizsə, ey övladlar, Jehovahdansınız və yalançı 
peyğəmbərlərə qalib gəlmisiniz. Çünki sizdə olan Ruh dünyada olandan 
üstündür.
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