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Лука 17:5 Элчилер Теңирге: Ишенимибизди арттыр, – дешти.
Римдиктер 10:17 Демек, ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот, ал эми уга 

турган сөз – Кудайдын сөзү.
Лука 11:1  Ыйса бир жерде сыйынып жатты. Сыйынып бүткөндөн кийин, 

шакирттеринин бири Ага: Теңир! Жакан өзүнүн шакирттерине 
үйрөткөндөй, бизге да сыйынууну үйрөтчү, – деди.

1 Тимотей 2:1-4 Ошентип, баарынан мурда суранарым: такыбаалык, тазалык
менен бейпил жана коогасыз жашашыбыз үчүн, 2 бардык адамдар үчүн, 
падышалар жана бардык башкаруучулар үчүн сыйынгыла, өтүнгүлө, 
жалынгыла жана ыраазычылык билдиргиле. 3 Анткени бул жакшы жана 
биздин Куткаруучубуз Кудайга жагат. 4 Анткени Ал бардык адамдардын 
куткарылышын, чындыкты таанып билишин каалайт.

Закария 3:1,2 Ал мага Теңирдин периштесинин алдында турган улуу ыйык 
кызмат кылуучу Жешуяны жана ага каршылык кылыш үчүн, анын оң кол 
тарабында турган шайтанды көрсөттү. 2 Ошондо Теңирдин периштеси 
шайтанга мындай деди: Сага Теңир тыюу салсын, шайтан! Сага 
Иерусалимди тандап алган Теңир тыюу салсын! Ал оттон чыгарып 
алынган чычала эмеспи?

Эфестиктер 6:12 анткени биз адамдарга каршы эмес, башчыларга, 
бийликтерге, бул караңгы дүйнөнүн башкаруучуларына жана асман 
астындагы жаман рухтарга каршы күрөшөбүз.

Эфестиктер 6:10,11 Акырында айтарым, Теңирден жана Анын кудуреттүү 
күчүнөн күч алгыла. 11 Шайтандын айла-амалдарына каршы тура алуу 
үчүн, Кудайдын бардык курал-жарагын кийгиле,

Эфестиктер 6:13-17 Ошондуктан кыйын күндөрдө каршы тура алышыңар 
үчүн, бардыгын жеңип, туруштук бере алышыңар үчүн, Кудайдын бардык 
курал-жарагын алгыла. 14 Ошентип, чындык менен курчанып, адилдикти 
соот кылып кийип, 15 бут кийимиңерди кийип, тынчтык жөнүндөгү Жакшы 
Кабарды таратууга даяр тургула. 16 Баарынан мурун амалкөйдүн оттуу 
жебелеринин баарын өчүрө алышыңар үчүн, ишенимди калкан кылып 
алгыла. 17 Ошондой эле куткарылгандыгыңарды туулга кылып кийип, 
Кудай Сөзүн – рухий кылычты алгыла.

Эврейлер 4:12 Себеби Кудайдын Сөзү тирүү жана таасирдүү, кош миздүү ар 
кандай кылычтан курч: ал жандан рухту ажыратып, муунга чейин, сөөктүн 
чучугуна чейин жетет, жүрөктөгү ойлорду, ниетти соттойт.

Лука 4:8 Ыйса ага: Кет жанымдан, шайтан! Ыйык Жазууда: Кудай-Теңириңе 
табын, Ага гана кызмат кыл, – деп жазылып турат, – деп жооп берди.

Эфестиктер 6:18  Жалынуу жана сурануу менен, бардык учурда Рухтун 



жетеги менен сыйынгыла. Дайыма сергек болуп, туруктуулук менен 
сыйынгыла, бардык ыйыктар үчүн,

1 Шемуел 17:45-47 Дөөт болсо пелиштиликке мындай деп жооп берди: Сен 
мага каршы найза, кылыч, калкан менен келе жатасың, мен болсо сага 
каршы өзүң шылдыңдаган Ысрайыл аскеринин Кудайынын, Себайот 
Теңирдин атынан келе жатам. 46 Бүгүн Теңир сени менин колума салып 
берет, мен сени өлтүрүп, башыңды кесип, пелиштилик аскерлердин 
өлүктөрүн асман куштары менен жер жырткычтарына берем, ошондо бүт 
жер жүзү Ысрайылда Кудай бар экенин билет. 47 Ошондо бул жерге 
чогулгандардын баары Теңирдин кылычсыз, найзасыз куткарарын билет, 
анткени бул – Теңирдин согушу. Ал силерди биздин колубузга салып 
берет.

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.

2 Коринф - 2 Корунттуктар 10:3-5 Бул дүйнөдө жашап жатканыбыз менен, 
адамдык кылып күрөшпөйбүз. 4 Анткени күрөшө турган куралдарыбыз 
адамдык куралдар эмес, алар – чептерди талкалаган Кудайдын күчүнө ээ 
куралдар. 5 Алар менен биз Кудайды таанып билүүгө каршы турган ар 
кандай ойлорду, менменсинүүчүлүктү талкалайбыз жана ар кандай ой 
жүгүртүүлөрдү Машайакка тил алдыруу үчүн туткундайбыз.

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.

2 Тимотей 1:7 Анткени Кудай бизге коркунучту эмес, күчтү, сүйүүнү жана өзүн
өзү башкара билүүнү берүүчү Рухту берген.

Матай 12:28,29 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.

Эфестиктер 1:13 Чындык сөзүн, куткарылууңар жөнүндөгү Жакшы Кабарды, 
угуп, Машайакка ишенгениңерде, силер да Ал аркылуу убадаланган Ыйык 
Рух менен мөөрлөнгөнсүңөр.

Элчилердин Иштери 19:6 Пабыл алардын үстүнө колдорун койгондо, аларга 
Ыйык Рух түштү. Ошондо алар ар кандай тилдерде сүйлөп, 
пайгамбарчылык кыла башташты.

Марк 16:15-18 Анан аларга мындай деди: Бүт дүйнөнү кыдырып, бардык 
адамдарга Жакшы Кабарды жарыя кылгыла. 16 Ким ишенип, сууга 



чөмүлдүрүлсө, ал куткарылат. Ал эми ким ишенбесе, ал айыпталат. 17 
Мага ишенгендерди бул белгилер коштоп жүрөт: Менин ысымым менен 
жиндерди кууп чыгарышат, жаңы тилдерде сүйлөшөт. 18 Эгерде колдору 
менен жыландарды кармап алышса, уулуу нерсе ичип алышса, алардан 
зыян тартышпайт. Колдорун оорулуулардын үстүнө коюшса, оорулуулар 
айыгышат.

1 Жахан 1:9 Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, 
ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди 
бардык адилетсиздиктен тазалайт.

Египеттен Чыгуу - Мисирден Чыгуу 20:5 Аларга табынба, кызмат кылба, 
анткени Кудай-Теңириң Менмин. Мени жек көргөндөрдүн балдарын ата-
бабаларынын күнөөсү үчүн үчүнчү, төртүнчү тукумуна чейин жазалаган 
кызганчаак Кудаймын.

Забур (109:17) 108:17 Каргышты жакшы көрдү, ал анын башына тийди. 
Батаны каалаган жок, андан ажырады.

Бийлер - Вашкаруучулар 16:16 Аял күн сайын аны кыйнап, жанын койбой 
койгондуктан, ал абдан кыйналып, чыдай албай кетти.

Эфестиктер 4:26 Ачууланганыңарда күнөө кетирбегиле: күн батканча, 
ачууңарды баскыла,

Римдиктер 14:12 Демек, Кудайдын алдында ар бирибиз өзүбүз үчүн жооп 
беребиз.

1 Жахан 2:23 Уулду четке каккан адамда Ата да жок, ал эми Уулду ачык 
тааныган адамда Ата да бар.

Жахан 14:6  Ыйса ага: Жол, чындык жана өмүр Менмин. Атама Мен аркылуу 
гана барууга болот, Менсиз эч ким бара албайт.

Матай 11:28-30 Чарчап-чаалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар 
Мага келгиле, Мен силерге тынчтык берем. 29 Менин моюнтуругумду 
алып, Менден үйрөнгүлө, анткени Мен жоошмун жана момунмун. Ошондо 
жаныңарга тынчтык табасыңар. 30 Анткени Менин моюнтуругум жакшы, 
жүгүм жеңил.

2 Коринф - 2 Корунттуктар 6:2 Себеби Ал мындай деген: Жакшы убакта Мен 
сени уктум, куткарылуу күнү сага жардам бердим. Мына азыр – жакшы 
убакыт, мына бүгүн – куткарылуу күнү.

Римдиктер 10:13 Анткени Теңирдин ысымын чакырган ар бир адам 
куткарылат.
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