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Сандар 10:35  Келишим сандыгын көтөргөндөр жолго чыкканда, Муса мындай 
дечү: Теңир, ордуңан тур! Сен ордуңан турганда, Сенин душмандарың 
чачырап кетсин, Сени жек көргөндөр Сенин жүзүңдөн качсын!

Мыйзамды Кайталоо 23:5 Бирок Кудай-Теңириң Биламды уккусу келген жок. 
Кудай-Теңириң анын каргышын батага айлантты, анткени Кудай-Теңириң 
сени сүйөт. (Некемия 13:2)

Забур (44:4) 43:5  Кудайым, Сен Өзүң менин Падышамсың! Жакыпты куткар.
Иcаия - Ышайа 61:1 Теңирдин руху Менде, анткени Теңир Мени жакырларга 

жакшы кабар таратууга майлады. Мени жүрөгү кайгыргандарды 
айыктырууга, туткундарга эркиндик жарыя кылууга, камактагыларга 
зындандын ачылышын жарыя кылууга, (Лука 4:18)

Матай 6:13 Азгырылышыбызга жол бербе, бизди жамандыктан сакта. Анткени
Падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө Сага таандык. (Лука 11:4)

Матай 8:16 Кеч киргенде, Ыйсага жин оорусуна чалдыккан көп кишини алып 
келишти. Сөзү менен жиндерди кууп чыгарып, Ал бардык оорулууларды 
айыктырды.

Матай 10:1 Ыйса он эки шакиртин чакырып алып, аларга ар түрдүү 
ооруларды, ар кандай кеселдерди айыктырууга жана жиндерди кууп 
чыгарууга бийлик берди. (Марк 3:14,15)

Матай 10:8 Оорулууларды, пес оорулууларды айыктыргыла, өлгөндөрдү 
тирилткиле, жиндерди кууп чыгаргыла. Бекер алдыңарбы, бекер бергиле.

Матай 12:26-29, 43-45 Эгерде шайтан шайтанды кууп чыгарып жатса, анда ал 
өзүнө өзү каршы чыгып жаткан экен да?! Анда анын падышачылыгы кантип
турат? 27 Эгерде Мен жиндерди Белзебулдун күчү менен кууп чыгарып 
жаткан болсом, анда силердин уулдарыңар кимдин күчү менен кууп 
чыгарып жатышат? Ошондуктан силерди ошолор айыпташат. 28 Эгерде 
Мен жиндерди Кудайдын Руху менен кууп чыгарып жаткан болсом, анда 
силерге Кудайдын Падышачылыгы келди. 29 Күчтүү адамды байлап 
салмайынча, үйүнө кирип, мал-мүлкүн уурдоо мүмкүнбү? Аны байлап 
салгандан кийин гана үйүн тоноого болот. (Марк 3:23-27) 43-45 Жин 
адамдын ичинен чыккандан кийин, тынчтык издеп, кургак жерлерди 
кыдырат, бирок таппайт. 44 Ошондо: Чыккан жериме, өз үйүмө кайтайын, – 
дейт. Үйүнө келип, анын бош экенин, шыпырылып, жыйналганын көрөт. 45 
Анан барат да, өзүнөн да ашынган жети жинди ээрчитип келет. Бардыгы ал
үйгө кирип, жашай башташат. Ошондо ал адамдын абалы мурункусунан да
жаман болот. Бул жаман муунга да ошондой болот.

Матай 15:22,26,28 Ошол аймактардан канаандык бир аял чыгып, Ыйсага: 
Мага ырайым кылчы, Теңир, Дөөттүн Уулу! Кызым жин оорусунан катуу 
кыйналып жатат, – деп кыйкырды. 26 Ыйса ага: Балдардын нанын тартып 
алып, иттерге ыргыткан жакшы эмес, – деди. 28 Ыйса аялга: Оо, аял! 
Ишенимиң зор экен, тилегениңдей болсун, – деп жооп берди. Ошондо анын



кызы дароо айыгып калды.
Матай 16:19 Сага Асман Падышачылыгынын ачкычтарын берем. Жер үстүндө

эмнени байласаң, асманда да ошол байлануу болот. Жер үстүндө эмнени 
чечсең, асманда да ошол чечилүү болот. (Матай 18:18)

Матай 17:19-21 Ыйса жалгыз калганда, шакирттер келип: Эмне үчүн биз 
жинди кууп чыгара албай койдук?, – деп сурашты. 20 Ыйса аларга: 
Ишенимиңердин аздыгынан улам! Силерге чындыкты айтып коёюн, эгерде 
силердин сары кычы данындай эле ишенимиңер болсо, бул тоого: Бул 
жерден тиги жерге жыл, – десеңер, ал жылат. Силер үчүн мүмкүн болбогон 
эч нерсе болбойт. 21 Жиндерди сыйынуу жана орозо менен гана кууп 
чыгарууга болот, – деди.

Марк 1:23-26, 32-34 Алардын синагогасында жин оорулуу бир адам бар эле. 
Ал ошол замат: 24 Эй, назареттик Ыйса! Бизде эмне ишиң бар? Сен бизди 
жок кылганы келдиңби? Сенин Ким экениңди билем, Сен Кудайдын 
ыйыгысың! – деп кыйкырды. 25 Бирок Ыйса жинге: Үнүңдү бас да, анын 
ичинен чыгып кет! – деп тыюу салды. 26 Ошондо жин ал адамды 
калтыратып жана катуу кыйкыртып, анын ичинен чыгып кетти. 32-34 Күн 
батып, кеч киргенде, Ага бардык оорулууларды жана жин оорулууларды 
алып келишти. 33 Шаардын бардык эли эшиктин алдына чогулду. 34 Ыйса 
ар кандай оорудан азап чеккен көптөгөн адамдарды айыктырды, көптөгөн 
адамдардын ичинен жиндерди кууп чыгарды, алардын сүйлөшүнө жол 
берген жок. Анткени жиндер Анын Машайак экендигин билишчү.

Марк 1:39 Ошентип, Ал бүткүл Галилеяны аралап, алардын синагогаларында 
элди окутуп, жин оорулуу адамдардан жиндерди кууп чыгарып жүрдү.

Марк 5:8 Анткени Ыйса ага: Жин, бул адамдын ичинен чыгып кет! – деп 
айткан эле.

Марк 6:7,13 Анан Ал он эки шакиртин чакырып алып, аларга жиндердин 
үстүнөн бийлик берди да, эки-экиден кылып жөнөтө баштады. 13 Көптөгөн 
жин оорулуулардын ичинен жиндерди кууп чыгарып, көптөгөн 
оорулууларга май сыйпап, аларды айыктырып жатышты.

Марк 9:23-25,29, 38,39 Ыйса ага: Эгерде сен бир аз ишенсең, ишенген адамга 
баары мүмкүн, – деди. 24 Ошол замат баланын атасы көзүнө жаш алып: 
Ишенем, Теңир! Менин ишенимимди арттыра көр, – деп кыйкырып 
жиберди. 25 Ыйса чуркап келе жаткан элди көргөндө, жинге мындай деп 
тыюу салды: Эй, дудук, дүлөй жин! Мен сага буйрук кыламын: баланын 
ичинен чыгып кет, анын ичине кайра кирбе! 29 Ыйса аларга: Жиндер 
сыйынуусуз жана орозосуз чыкпайт, – деп жооп берди. 38,39 Ошондо 
Жакан: Устат, биз Сенин ысымың менен жиндерди кууп чыгарган адамды 
көрдүк. Ал биз менен чогуу жүрбөгөндүктөн, ага тыюу салдык, – деди. 39 
Ыйса аларга: Ага тыюу салбагыла. Анткени Менин ысымым менен керемет
көрсөткөн адам Мага дароо эле тил тийгизе албайт.

Марк 16:17 Мага ишенгендерди бул белгилер коштоп жүрөт: Менин ысымым 
менен жиндерди кууп чыгарышат, жаңы тилдерде сүйлөшөт.

Лука 4:34-36 Эй, назареттик Ыйса, бизде эмнең бар? Сен бизди жок кылуу 



үчүн келдиң. Сенин ким экениңди билем, Сен Кудайдын ыйыгысың, – деп 
кыйкырды. 35 Ыйса ага: Үнүңдү бас! Бул адамдын ичинен чыгып кет! – деп 
тыюу салды. Ошондо жин ал адамды элдин алдына жыгып, ага эч кандай 
зыян келтирбестен, анын ичинен чыгып кетти. 36 Ошондо бардыгынын 
үрөйлөрү учуп, өз ара: Бул эмне дегени? Ал жиндерге бийлик менен, күч 
менен буйрук берип жатат, алар чыгып кетип жатышат, – дешти.

Лука 4:41 Көптөрдүн ичинен жиндер: Сен Кудайдын Уулу Машайаксың! – деп 
кыйкырып чыгып жатышты. Бирок Ыйса аларга Өзүнүн Машайак экенин 
айтууга тыюу салды, анткени жиндер Анын Машайак экенин билишчү.

Лука 7:21 Азыр ачка жүргөндөр, бактылуусуңар, анткени тоёсуңар. Азыр 
ыйлап жүргөндөр, бактылуусуңар, анткени күлөсүңөр.

Лука 8:29 Анткени Ыйса жинге: Бул кишиден чык! – деп буйрук берген эле. 
Себеби ал бул кишини көптөн бери кыйнап жүргөн. Чынжыр менен байлап, 
кишендеп кайтарганга болбой, ал кишенди талкалап салчу. Жин аны ээн 
талаага айдап барчу.

Лука 9:40 Мен Сенин шакирттериңден жинди кууп чыгууну өтүнсөм, кууп чыга 
албай коюшту.

Лука 10:17-20 Ыйсанын жетимиш шакирти кубаныч менен кайтып келип: 
Теңир, Сенин атыңды атаганда, бизге жиндер да баш ийишти, – дешти. 18 
Ыйса аларга: Мен шайтандын чагылган түшкөн сыяктуу, асмандан кулап 
түшкөнүн көрдүм. 19 Мен силерге жыландарды, чаяндарды жана 
душмандын бардык күчүн тебелеп таштагыдай бийлик бергем. Эми эч 
нерсе силерге зыян келтире албайт. 20 Бирок жиндердин силерге баш 
ийгенине эмес, асманда ысымыңардын жазылганына кубангыла, – деди.

Лука 11:14 Бир күнү Ыйса бир адамдан дудук жинди кууп чыгарды. Жин 
чыккандан кийин, дудук киши сүйлөй баштады. Эл буга таң калды.

Лука 11:20-22 Эгерде Мен жиндерди Кудайдын күчү менен кууп чыгарып 
жатсам, анда силерге Кудайдын Падышачылыгы келди. 21 Күчтүү адам өз 
үйүн курал-жарак менен кайтарып турса, анда анын мал-мүлкү коопсуз 
болот. 22 Эгерде андан күчтүүрөөк адам ага кол салып, аны жеңсе, анда 
ал анын таянган бүт курал-жарагын тартып алып, андан олжолоп алганын 
бөлүштүрөт.

Лука 13:32 Ыйса аны көрүп, жанына чакырып: Аял, сен ооруңдан кутулдуң! – 
деди да, колун анын үстүнө койду.

Жахан 14:12 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Мен кылып жаткан 
иштерди Мага ишенген адам да кыла алат, атүгүл, алардан да чоң 
иштерди кыла алат. Анткени Мен Атама кетип жатам.

Жахан 17:15 Мен Сенден аларды бул дүйнөдөн алып кетүүңдү өтүнбөйм, 
шайтандан сактооңду өтүнөм.

Элчилердин Иштери 10:38 Кудай назареттик Ыйсаны Ыйык Рухка жана күчкө 
кандайча толтурганын, Ошол Ыйса эл аралап, жакшы иштерди жасап, 
шайтандын бийлиги астында кыйналып жүргөндөрдүн бардыгын 
айыктырганын билесиңер. Анткени Кудай Аны менен болчу.

Элчилердин Иштери 16:17,18 Ал Пабылдын жана биздин артыбыздан калбай,



мындай деп кыйкырып жүрдү: Бул адамдар – бардыгынан жогору турган 
Кудайдын кулдары, булар бизге куткарылуу жолун жарыялап жүрүшөт. 18 
Кыз көп күн ушинтип жүрдү. Пабылдын ачуусу келип, артына бурулду да, 
кыздын ичиндеги жинге: Ыйса Машайактын атынан буйрук кыламын: 
кыздын ичинен чык, – деди. Жин ошол замат чыгып кетти.

Элчилердин Иштери 19:11,12 Кудай Пабыл аркылуу көптөгөн кереметтерди 
көрсөтүп жатты. 12 Анын бет аарчылары менен алжапкычтарын 
оорулуулардын үстүнө коюшканда, алардын оорулары айыгып, ичтеринен 
жиндер чыгып жатты.

Элчилердин Иштери 26:15-18 Мен: Сен кимсиң, Теңир? – деп сурадым. Ал 
мага: Сен кубалап жаткан Ыйсамын. 16 Ордуңан тургун. Менин сага 
көрүнгөндүгүмдүн себеби мындай: Мен сени кызматчы кылам, сен өзүң 
көргөн нерселерди гана эмес, Мен көрсөтө турган нерселерди да 
күбөлөндүрөсүң. 17 Сени жүйүт элинин жана бутпарастардын колунан 
куткарып алам да, 18 алар көздөрү ачылып, караңгылыктан жарыкка жана 
шайтандын бийлигинен баш тартып, Кудайга бурулушу үчүн, Мага ишенүү 
аркылуу күнөөлөрү кечирилип, ыйыктар менен бирге мураска ээ болушу 
үчүн, Мен азыр сени аларга жиберем, – деп жооп берди.

Римдиктер 16:20 Тынчтыктын булагы болгон Кудай жакында силердин 
бутуңардын астында шайтанды тебелеп салат. Теңирибиз Ыйса Машайак 
силерге ырайымын төгө берсин! Оомийин.

2 Коринф - 2 Корунттуктар 2:11 Шайтан бизге зыян келтирбеши үчүн 
кечирдим. Анткени анын арам ойлору бизге белгилүү.

Галатаиялыктар 1:4 Машайак бизди бул жаман дүйнөдөн куткарыш үчүн, 
Кудайыбыздын жана Атабыздын каалоосу боюнча биздин күнөөлөрүбүз 
үчүн Өзүн курмандык кылган.

Эфестиктер 4:27 шайтанга орун бербегиле.
Эфестиктер 6:11 Шайтандын айла-амалдарына каршы тура алуу үчүн, 

Кудайдын бардык курал-жарагын кийгиле,
2 Салоника - 2 Тесалоникалыктар 3:2,3 Адепсиз, жаман адамдардан 

кутулушубуз үчүн да сыйынгыла, анткени баарында эле ишеним жок. 3 
Бирок Теңир ишенимдүү, Ал силерди бекемдейт жана амалкөйдөн сактайт.

2 Тимотей 2:26 алар өзүнүн эркине баш ийдирүү үчүн туткундап алган 
шайтандын торунан бошонушар.

2 Тимотей 4:18 Теңир мени ар кандай жамадыктан куткарып, Өзүнүн 
Асмандагы Падышачылыгы үчүн сактайт. Ал түбөлүккө даңктала берсин! 
Оомийин.

1 Петир 5:8 Эстүү жана сергек болгула. Силердин душманыңар шайтан кимди
жутуп жиберсем деп, айкырган арстан сыяктуу тегеренип жүрөт.

1 Жахан 4:4 Балдарым, силер Кудайдансыңар, ошондуктан аларды жеңдиңер.
Анткени силердин ичиңердеги Рух бул дүйнөдөгү рухтан чоң.
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