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Числа 10:35 Келісім сандығы көшпен бірге жолға шыққан сайын Мұса 
былай деп сиынатын: — Уа, Ием, көтерілші, жауларың шашырасын, 
Өзіңді жек көретіндер алдыңнан қашсын!

Второзаконие 23:5 Алайда Құдайларың Жаратқан Ие сендерді сүйгендіктен
Балағамның айтқанына құлақ аспай, қарғысты жарылқауға айналдырды. 
(Нехемия 13:2)

Жыры 44:4(43:4) Сен менің Патшам әрі Құдайымсың, Жақыптың халқына 
құтқарылу сыйлайсың,

Ишая 61:1 Маған Жаратушы Тәңір Ие Өзінің Рухын қондырды. Жаратқан 
Ие мені жарлыларға ізгі хабар жеткізуге және жаралы жүректерді 
жұбатып орнықтыруға тағайындады, сондай-ақ тұтқындарға 
босатылатындарын, бұғаудағыларға азат болатындарын жар салуға 
жіберді. (Лұқа 4:18)

Матай 6:13 Азғырылуымызға жол бермей, Бізді жамандықтан сақтай гөр. 
(Патшалық, құдірет және ұлылық Мәңгі бақи Сенікі! Аумин.) (Лұқа 11:4)

Матай 8:16 Күн батқанда жұрт жын соққан талайларды Исаға алып келді. 
Ол айтқан бұйрығымен жындарды қуып шығып, барлық науқастарды 
сауықтырып жіберді.

Матай 10:1 Иса он екі шәкіртін тағы да қасына шақырып алып, оларға 
жындарды қуып шығаратын әрі барлық ауру-сырқауды сауықтыратын 
билік берді. (Марқа 3:14,15)

Матай 10:8 Ауруларды сауықтырып, өлгендерді қайта тірілтіңдер, 
алапестерді құлантаза айықтырып, жындарды қуып шығарыңдар. Тегін 
алдыңдар, тегін беріңдер де!

Матай 12:26-29 Сол сияқты, егер шайтан өзін қуып шығарса, оның өзіне-өзі 
қарсы соғысқаны! Олай болса, оның патшалығы қалайша жойылмай, 
берік тұра алады? 27 Ендеше Мені жындарды белзебүлдің күшімен қуып
шығарады десеңдер, онда сендердің шәкірттерің оларды кімнің күшімен 
қуып шығады?! Сондықтан айтқандарыңның бұрыстығын өз шәкірттерің-
ақ әшкерелейді! 28 Бірақ шынында Мен жындарды Құдайдың Киелі 
Рухының құдіретімен қуып шығарамын. Демек, араларыңда Құдайдың 
Патшалығы орнаған! 29 Немесе күштінің үйіне кірген біреу алдымен 
соның өзін байлап тастамай, дүние-мүлкін қалайша тонар еді? Тек 
күштіні жеңіп, байлап-матап тастағаннан кейін ғана оның үйін тонай 
алады. (Марқа 3:23-27)

Матай 12:43-45 Жын адамнан шыққаннан кейін шөл даланы кезіп, баспана 



іздеп, таппайды. 44 Сонда ол: «Шыққан үйіме қайта оралайын» дейді. 
Қайтып келгенде қараса, үй сыпырылып, жиналыпты, алайда бос тұр 
екен. 45 Содан жын барып, өзінен бетер жауыз тағы жеті жынды ертіп 
келіп, үйге кіріп, сонда тұрып қалады. Осылайша әлгі адамның кейінгі 
жағдайы бұрынғысынан да мүшкіл болады. Біліп қойыңдар, осы күнәлі 
ұрпақтың жағдайы да сол секілді болады!

Матай 15:22,26,28 Бұл өңірден шыққан бір қанахандық әйел Оған: «Тақсыр,
Дәуіттің Ұрпағы, рақым етіңіз! Қызымды жын соғып, қатты қинап жатыр!» 
— деп айқайлады. 26 Иса оған астарлап: — «Балалардың нанын алып 
қойып, үй күшіктеріне тастау дұрыс емес», — деді. Әйел: 28 Иса: — 
Қарындас, сенімің ғаламат зор екен! Тілегенің болсын! — деді. Сол 
сәтте-ақ оның қызы сауығып кетті.

Матай 16:19 Саған Құдай Патшалығына жол ашатын кілттерді тапсырамын;
жер бетінде тыйым салғаныңды да, рұқсат еткеніңді де көктегі Әкем 
бекітпек, — деді. (Матай 18:18) 

Матай 17:19-21 Кейінірек шәкірттері оңашада Исаның қасына келіп: — 
Неліктен біз жынды қуып шығара алмадық? — деп сұрады. 20 Иса 
оларға былай деді: — Сенімдеріңнің жеткіліксіздігінен. Сендерге 
шындығын айтайын: тіпті тарының түйіріндей ғана сенімдерің болса, 
мына тауға: «Бұл жерден ана жаққа көш!» десеңдер, ол көшер еді. 
Қолдарыңнан келмейтін ештеңе де болмас еді. 21 (Мұндай жындарды 
тек Құдайға сиынып мінажат етіп, ораза ұстаумен ғана қуып шығаруға 
болады.)

Марқа 1:23-26 Сол кезде мәжілісханада жын соққан бір кісі де болды. Ол 
қатты дауыстап: 24 — Назареттік Иса, бізде нең бар? Бізді құртуға келдің
ғой! Кім екеніңді білемін: Сен Құдайдың Киелісісің! — деп айқайлады. 25 
Бірақ Иса жынға: — Үніңді өшір, шық одан! — деп қатаң бұйырды. 26 
Сонда жын сол адамды қалшылдатып, қатты дауыспен айқай салып, 
денесінен шығып кетті.

Марқа 1:32-34 Күн батып, кеш түсе жұрт науқастар мен жын соққандардың 
барлығын Исаға алып келді. 33 Күллі қала халқы сыртта, есік алдына 
жиналды. 34 Иса алуан түрлі аурулармен азап шеккен талай 
науқастарды сауықтырып, көптеген жындарды қуып шығарды. Өзінің 
Мәсіх екенін жындар білгендіктен, Иса оларды сөйлетпей тастады.

Марқа 1:39 Бірде алапеспен ауырған бір кісі Исаның қасына келді. Сол 
адам тізе бүгіп тағзым етіп Исадан: — Егер қаласаңыз, мені құлантаза 
сауықтыра аласыз, — деп өтінді.

Марқа 5:8 Себебі Иса: — Жын, шық бұл кісіден! — деп бұйырған еді.
Марқа 6:7,13 Бірде Ол он екі елшісін қасына шақырып алды. Оларды екі-

екіден жібермек болып, оларға жындарды қуып шығаратын билік берді. 



13 Олар адамдардан қыруар жындарды қуып шығарып, көптеген 
науқастарға май жағу рәсімін жасап сауықтырды.

Марқа 9:23-25 Иса оған: — «Қолыңыздан келсе» деген не сөз? Сенушіге 
бәрі де мүмкін, — деп жауап берді. 24 Баланың әкесі (көзіне жас алып) 
дереу: — Мен сенемін. Сенімім жетіспегенде оны нығайта көріңіз! — деп 
дауыстап жіберді. 25 Иса тағы көбірек халықтың жүгіріп келіп, жиналып 
жатқанын байқаған соң, жынға қатаң бұйрық беріп: «Саңырау, мылқау 
қылатын жын, саған бұйырамын: бұдан шық! Енді қайтып еш уақытта 
оған жолама!» — деді.

Марқа 9:29 — Мұндай жындарды тек Құдайға сиынып мінажат ету (және 
ораза ұстау) арқылы ғана қуып шығаруға болады.

Марқа 9:38,39 Сонда Жохан: — Ұстаз, Сіздің атыңызбен адамдардың 
жындарын қуып шығарып жатқан біреуді көрдік. Оған тыйым салдық. Ол 
бізге еріп жүрген жоқ қой, — деді. 39 Бірақ Исаның жауабы мынау болды:
— Оған тыйым салмаңдар! Менің атыммен керемет істеген ешкім де 
жуыр маңда Мені қаралап, жамандай қоймас.

Марқа 16:17 Сенушілер Құдайдың құдіретін көрсететін мынадай 
кереметтерді істемек: олар Менің атыммен жындарды қуып шығарып, 
жаңа тілдерде сөйлейді.

Лұқа 4:34-36 — Тоқта, назареттік Иса, бізде нең бар? Құртуға келдің ғой 
бізді. Кім екеніңді білемін: Сен Құдайдың Киелісісің, — деп айқайлады. 
35 Бірақ Иса жынға: — Үніңді өшір, шық одан! — деп қатаң бұйырды. 
Сонда жын сол кісіні мәжілісхананың ортасына құлатып тастады, алайда
оған еш зиян келтірместен денесінен шығып кетті! 36 Барлық жұрт 
үрейлері ұшып: «Бұл не деген сөз? Ол жындарға билікпен және 
құдіретпен бұйрық беріп, олар шығып кетеді ғой!» — деп таңғалысты.

Лұқа 4:41 Көп адамның бойындағы жындар шығып: «Сен Құдайдың рухани 
Ұлысың», — деп айқайлады. Өзінің Мәсіх екендігін білгендіктеріне бола, 
Иса жындарға тыйым салып, сөйлетпей тастады.

Лұқа 7:21 Сол сәтте Иса көптеген адамдарды ауру-сырқауларынан 
сауықтырып, қинаған жындарынан арылтып, көп соқырларға рақым 
көрсетіп көздерін ашып жатты.

Лұқа 8:29 Себебі Иса жынға: «Шық бұл кісіден!» — деп бұйырған болатын. 
Жын сол адамды көптен бері қинап келген еді. Жұрт оны 
шынжырлармен, кісендермен бұғаулап тастаса да, ол бұғауларын үзіп, 
жын айдап елсіз далаға кететін еді.

Лұқа 9:40 Шәкірттеріңізден жынды шығарып тастаңдар деп өтінген едім, 
бірақ қолдарынан келмеді.

Лұқа 10:17-20 Жетпіс хабаршы Исаға қайтып келгенде қуана-қуана: — 
Иеміз, Сіздің атыңызды атағанда тіпті жындар да бізге бағынады! — 



деді. 18 Сонда Иса оларға былай деп жауап берді: — Әзәзіл шайтанның 
найзағайша көктен құлап түскенін көрдім. 19 Естеріңде болсын: Мен 
сендерге жыландар мен шаяндарды таптап басып, жаудың барлық күшін
жеңетін билік бердім. Енді сендерге еш нәрсе де зиянын тигізе алмайды.
20 Дегенмен жындардың өздеріңе бағынғандығына емес, есімдеріңнің 
көктегі кітапқа тіркелгендігіне қуаныңдар.

Лұқа 11:14 Бір күні Иса біреуді мылқау қылып қойған жынды сол кісіден 
қуып шығарды. Жын шыққан соң, мылқау сөйлей бастады! Көптеп 
жиналған халық бұған қайран қалды.

Лұқа 11:20-22 Бірақ шынында Мен жындарды Құдайдың құдіретімен қуып 
шығарамын. Демек, араларыңда Құдайдың Патшалығы орнаған! 21 
Күшті біреу үйін қару-жарақпен күзеткенде, оның дүние-мүлкі қауіпсіз. 22 
Бірақ одан да күшті басқа Біреу шабуыл жасап, жеңсе, әлгінің сеніп 
жүрген бүкіл қару-жарағын тартып алып, қолға түскен олжасын үлестіріп 
жібереді.

Лұқа 13:32 Иса оларға былай жауап берді: — Барып, ол «түлкіге» мынаны 
айтыңдар: «Мен бүгін және ертең жындарды қуып шығып, ауруларды 
сауықтырамын, ал үшінші күні ісімді аяқтаймын».

Жохан 14:12 Сендерге өте маңызды шындықты айтайын: Мен жасаған 
кереметтер сияқтыларды Маған сенуші де істейді, тіпті одан да 
зорларын істейді, себебі Мен Әкеме барамын.

Жохан 17:15 Сенен оларды осы дүниеден әкете гөр деп емес, әзәзіл 
шайтаннан қорғай гөр деп сұрап тұрмын.

Елшілердің Iстері 10:38 Құдай Өзінің Киелі Рухы мен құдіретін назареттік 
Исаға дарытты. Ол игі істер жасап, шайтанның құрсауындағы 
адамдарды азат етіп сауықтырып, ел аралап жүрді, өйткені Құдай Оған 
жар болды.

Елшілердің Iстері 16:17,18 Қыз Пауыл мен бізден қалмай: «Мына кісілер — 
Құдай Тағаланың құлдары, олар сендерге құтқарылу жолын 
уағыздайды!» — деп айқайлап жүрді. 18 Ол бірнеше күн осылай етті. 
Ақырында Пауыл ашуланып, артына бұрылып, жынға: «Иса Мәсіхтің 
атынан саған бұйырамын: шық оның бойынан!» — деді. Сол сәтте-ақ 
жын қыздан шығып кетті.

Елшілердің Iстері 19:11,12 Құдай Пауыл арқылы айрықша құдіретті 
кереметтер де жасады: 12 адамдар тіпті Пауылдың жұмысқа киген 
алжапқышын немесе беторамалын алып, науқастардың үстіне жапқанда,
олар ауруларынан айығып, бойларын буған жындарынан құтылды.

Елшілердің Iстері 26:15-18 Мен: «Сен кімсің, Ием?» — деп сұрадым. Иеміз 
маған: «Мен сен қудалап жүрген Исамын. 16 Орныңнан тұр! Мен сені 
Өзіме нөкер қылу үшін келдім. Бұдан былай сен Менен көргеніңе және 



саған кейін көрсететіндеріме басқалар үшін куә болуға тиістісің. 17 Сені 
өз халқыңа да, басқа ұлттарға да жіберемін әрі олардың жасайтын 
қастандықтарынан құтқарамын: 18 олар қара түнектен нұрға, әзәзіл 
шайтанның құлдығынан Құдайға бет бұрулары үшін сен олардың 
көздерін аш! Сонда олар Маған сеніп, күнәлары кешіріліп, Құдай 
халқының арасынан өз орындарын алады», — деді.

Римдіктерге 16:20 Тыныштық сыйлайтын Құдай жуық арада әзәзіл 
шайтанды аяқтарыңа жығып бермек. Иеміз Иса Мәсіх сендерге жар 
болып, рақымын жаудыра көрсін! Аумин.

2 Қорынттықтарга 2:11 Әзәзіл шайтан бізден амалын асырмау үшін осылай 
істедім, оның зымиян ниетін жақсы білеміз.

Ғалаттықтарга 1:4 Иса Мәсіх бізді қазіргі зұлым дүниенің құлдығынан 
құтқару үшін Құдай Әкеміздің еркі бойынша күнәларымыздың құнын өтеп
жанын құрбан етті.

Ефестіктерге 4:27 сөйтіп шайтанның жамандыққа түрткі салуына жол 
бермеңдер!

Ефестіктерге 6:11 Шайтанның қастық іс-әрекетіне тойтарыс бере алуларың 
үшін Құдай берген «рухани қару-жарақпен» түгел жабдықталыңдар!

2 Салониқалықтарга 3:2,3 Иеміз бізді қара ниетті, зұлым адамдардың 
шабуылынан құтқара көрсін. Өйткені жұрттың бәрі бірдей сенуші емес. 3 
Ал Жаратқан Ие сенімді, Ол сендерге күш-жігер беріп, әзәзілдің 
әрекетінен сақтайды.

2 Тімотеге 2:26 Осылайша олар ақылға келіп, өзінің еркіне бағындыру үшін 
ұстап алған шайтанның тұзағынан босап, құтыла алмақ.

2 Тімотеге 4:18 Иеміз мені болашақта да жамандық атаулыдан сақтап, 
Өзінің көктегі Патшалығына апармақ. Оның ұлылығы мәңгі мадақтала 
берсін! Аумин.

1 Петірдің 5:8 Салауатты да сергек болыңдар! Сендердің қас жауларың, 
шайтан, ақырған арыстандай қауымды айнала шарлап, кімді жалмасам 
деп торуылдап жүр.

1 Жоханның 4:4 Ал, балаларым менің, сендер Құдайдансыңдар, жалған 
пайғамбарларды жеңіп шықтыңдар. Өйткені сендердегі Киелі Рух 
күнәкар дүниені билеп тұрған шайтаннан құдіретті.

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

COS-HAD.org


