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Лұқа 17:5 Сонда елшілері Иеміз Исадан: — Сенімімізді арттыра көріңіз, — 
деп өтінді.

Римдіктерге 10:17 Сонымен, сенім хабарды естуден келеді, ал естудің өзі 
Мәсіхтің сөзін жариялаудан болады.

Лұқа 11:1 Бірде Иса бір жерде мінажат етіп отырды. Онысын аяқтаған кезде 
шәкірттерінің бірі Оған: — Мырза, Жақия шәкірттеріне мінажат етуді 
үйреткендей, Сіз де бізге үйретсеңізші, — дегенде,

1 Тімотеге 2:1-4 Her zatdan öň şuny ündeýärin: biz takwa hem agras, aram we 
gep-gürrüňsiz ýaşar ýaly, bütin adamlar, 2 patyşalar we häkimiýet eýeleriniň 
bary üçin dilegler, dogalar, ýalbaryşlar hem şükürler edilsin. 3 Çünki bu oňat we
Halasgärimiz Hudaýyň halaýan zadydyr. 4 Ol bütin adamlaryň gutulmagyny, 
hakykat bilimine ýetmegini isleýändir.

Зәкәрия 3:1,2 Бұдан кейін періште маған Жаратқан Иенің періштесінің 
алдында тұрған бас діни қызметкер Ешуаны көрсетті. Ал шайтан Ешуаны 
айыптау үшін оның оң жағында тұрды. 2 Жаратқан Ие шайтанға: «Саған 
Жаратқан Ие тыйым салады, шайтан! Иә, Иерусалимді таңдап алған 
Жаратқан Ие саған тыйым салады! Осы адам жанып кетпей тұрып от 
ішінен құтқарылып алынған отындық ағаш сияқты емес пе?» — деп зекіді.

Ефестіктерге 6:12 Біз адам баласына қарсы емес, қазіргі қара түнектің 
әкімдері мен күштілеріне әрі дүниені билеп-төстеушілеріне: көзге 
көрінбейтін дүниедегі зұлым рухтарға қарсы күресудеміз.

Ефестіктерге 6:10,11 Соңында айтарым мынау, бауырластарым: Иемізбен 
тығыз байланыста жүріп, Оның құдіретінен қуат алып, нығая беріңдер! 11 
Шайтанның қастық іс-әрекетіне тойтарыс бере алуларың үшін Құдай 
берген «рухани қару-жарақпен» түгел жабдықталыңдар!

Ефестіктерге 6:13-17 Сондықтан Құдай берген «рухани қару-жарақтың» бәрін
асыныңдар! Сөйтіп зұлым күштер шабуыл жасаған күні қарсы тұрып, 
ақырына дейін күресіп, жеңіп шыға аласыңдар. 14 Сонымен, шындықпен 
«белді бекем буып», әділдікті «сауыт қылып киіп», табанды тұрыңдар! 15 
«Аяқкиімдеріңді де киіп», татуласу туралы Ізгі хабарды таратуға дайын 
болыңдар! 16 Бұларға қоса сенімдеріңді «қалқан қылыңдар», онымен 
шайтанның барлық «отты жебелерін» өшіріп тастай аласыңдар; 17 
құтқарылғандықтарыңды «дулыға етіп киіп» қорғаныңдар; Құдай сөзін 
«рухани семсер қылып ұстаңдар»!

Еврейлерге 4:12 Себебі Құдайдың сөзі тірі, әсері де күшті. Ол екі жүзді 
семсердің қайсысынан да өткір! Құдайдың сөзі бойымызға терең еніп, жан 
мен рухты айырып, буын мен жұлынға жеткен іспетті, жүрегіміздің 
түкпіріндегі ой-ниетімізді де әшкерелеп, бағалайды.

Лұқа 4:8 Иса оған былай деп жауап қатты: — (Кет қасымнан, шайтан!) «Құдай
Иеңді терең қастерлеп, жалғыз Оған ғана қызмет ет!» деп (Тауратта) 
жазылған ғой!



Ефестіктерге 6:18 Киелі Рух арқылы әрдайым Құдайға сиынып, барлық 
өтініштеріңді айтып, рухани сергек те шыдамды болыңдар: Құдайдың бүкіл
халқы үшін мінажат ете беріңдер!

1 Царств 17:45-47 Дәуіт оған былай деп жауап қайырды: — Сен маған қарсы 
семсер, сүңгі, найзамен келесің. Ал мен саған Әлемнің Иесінің атымен, иә,
өзің масқаралап отырған исраилдік әскери саптарының Құдайының 
атымен келе жатырмын! 46 Бүгін Жаратқан Ие сені қолыма түсіреді. Сені 
өлтіріп, басыңды шауып тастаймын, әрі філістір әскерінің өліктерін 
жыртқыш құс пен аңға жемтік қылып беремін. Сонда бүкіл әлем Исраилде 
(шынайы) Құдайдың бар екенін білетін болады! 47 Мұнда жиналғандардың
бәрі де Жаратқан Иенің құтқару үшін семсер мен сүңгіні керек 
қылмайтынына көз жеткізетін болады! Себебі бұл соғысты Жаратқан Иенің
Өзі жүргізіп, сендерді біздің қолымызға тапсырады!

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.

2 Қорынттықтарга 10:3-5 Біз осы күнәкар дүниеде өмір сүргенмен, оның 
салты бойынша күреспейміз: 4 қолданып жүрген қаруларымыз осы 
дүниелік емес, оларда Құдайдың құдіреті бар. Солармен жау бекіністерін 
талқандаймыз; оның дәлелдемелерінің қате екенін әшкерелеп, 5 
адамдардың Құдайды тануларына бөгет болатын тәкаппарлық атаулыны 
құртып, күллі ой-пікірлерін Мәсіхке бағындырамыз.

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

2 Тімотеге 1:7 Өйткені Құдай бізге қорқыныш емес, күш, сүйіспеншілік және 
ұстамдылықты дарытатын Киелі Рухын сыйлады.

Матай 12:28,29 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.

Ефестіктерге 1:13 Басқа ұлттық сендер де шындық туралы сөзді: өздеріңді 
құтқарған Ізгі хабарды естіп, Мәсіхке сенім артқанда Онымен тығыз 
байланысқа түстіңдер. Уәде етілген Киелі Рух сол кезде бойларыңа кірді, 
Ол — сендердің Құдайдың меншігі екендіктеріңнің белгісі.

Елшілердің Iстері 19:6 Пауыл үстеріне қолын қойғанда, оларға Киелі Рух 
қонды; содан бұлар бөтен тілдерде сөйлеп, Құдайдың хабарларын жеткізе
бастады.



Марқа 16:15-18 Иса оларға тағы былай деді: «Бүкіл жер бетіндегі күллі 
адамдарға барып, Ізгі хабарды жариялаңдар! 16 Кім сеніп, шомылдыру 
рәсімінен өтсе, сол құтқарылады. Ал кім сенбесе, сотталады. 17 
Сенушілер Құдайдың құдіретін көрсететін мынадай кереметтерді істемек: 
олар Менің атыммен жындарды қуып шығарып, жаңа тілдерде сөйлейді. 
18 Егерде қолдарымен улы жылан ұстап не у ішіп қойса, содан ешқандай 
зақым көрмейді. Ауру адамдардың үстіне қолдарын қойса, олар сауығып 
кетеді».

1 Жоханның 1:9 Егер де күнәларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де 
әділетті болғандықтан оларды кешіріп, бізді барлық әділетсіздігімізден 
тазартады.

Исход 20:5 Сондайларға бас иіп табынып, құлшылық етпе! Мен сенің Құдай 
Иеңмін, Өзімнен басқа тәңірлеріңнің болуына еш төзбеймін. Мені 
менсінбейтіндерді немерелері мен шөберелеріне дейін жазалаймын,

Жыры 109:17(108:17) Ол қарғыс айтуды сондай ұнатты, Ендеше өзіне қонсын
қарғысы, Оң бата дегенді ол менсінбейтін, Ендеше оң бата оған қонбай 
кетсін.

Судей 16:16 Ақыры, күн сайын Далида қыспақтап сұрай бергендіктен, 
Самсонның жаны түңіліп, өмірден қатты налыды.

Ефестіктерге 4:26 «Ашуланғанда күнә жасамаңдар!» деп (Забурда) 
жазылған. Күн батпай тұрып, ашуларыңды басыңдар,

Римдіктерге 14:12 Демек, әрқайсымыз Құдай алдында өз іс-әрекетіміз үшін 
есеп береміз.

1 Жоханның 2:23 Кім Ұлды мойындамаса, оның Әкеге қатысы жоқ. Ал кім 
Ұлды мойындаса, соның Әкеге де қатысы болады.

Жохан 14:6 Иса оған: — Жол, шындық және шынайы өмір Менмін. Мен 
арқылы болмаса, ешкім де Әкеге бара алмайды.

Матай 11:28-30 Қиналып қатты шаршап-шалдыққандар, Еңселерін тым ауыр 
жүк басқандар, Менің қасыма келіңдер, бәрің, Жандарыңды Мен рақатқа 
бөлеймін! 29 Қамытымды бірге киісіп, үйреніңдер Өзімнен, Өйткені жуас, 
кішіпейілмін шын жүректен, Тыныштық табады сонда көңілдерің. 30 Себебі
ыңғайлы — қамытым Менің, Әрі жеңіл — жүктейтін міндеттерім».

2 Қорынттықтарга 6:2 Себебі Ол мынадай сөздерді айтқан: Мен мейірім 
көрсететін кезімде саған құлақ салдым, халқымды құтқаратын күнім 
келгенде сені қамқорладым. Тыңдаңдар: Оның мейірім көрсететін кезі осы,
құтқаратын күні, міне, бүгін!

Римдіктерге 10:13 Себебі: «Иеміздің атын атап Оған сиынған әркім 
құтқарылады» деп те жазылған.
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