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Тооллого 10:35 Авдрыг хөдлөх үед Мосе — ЭЗЭН, босооч! Таны дайснууд 
бутран тарж,Таныг үзэн ядагчид нь Таны өмнөөс зугтах болтугай гэж 
хэлэв.

Дэд Хууль 23:5 Гэсэн хэдий ч ЭЗЭН Бурхан чинь чамайг хайрладаг учир 
Балаамыг сонсохыг хүссэнгүй, харин тэр хараалыг чиний төлөө ерөөл 
болгон хувиргасан. (Нехемиа 13:2)

Дуулал 44:4 Бурхан, Та бол миний Хаан. Иаковд ялалтыг тушаагаач.
Isaiah 61:1 Эзэн БУРХАНы Сүнс миний дээр байна. Учир нь ЭЗЭН намайг 

зовогсдод сайн мэдээг дэлгэрүүлэхийн тулд томилсон юм. Тэр намайг 
шаналсан зүрхтэй хүмүүсийг эдгээн,олзлогдогсдод эрх чөлөөг тунхаглаж, 
хүлээстэй хүмүүсийг чөлөөлөхийн тулд, (Лук 4:18)

Матай 6:13 Биднийг сорилтод бүү оруулаач, Харин бузар муугаас гэтэлгээч. 
[Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр үүрд Таных. Амен]” (Лук 11:4)

Матай 8:16 Орой болоход тэд чөтгөр шүглэсэн олон хүнийг Түүн уруу 
авчрахад, Есүс сүнснүүдийг үгээр хөөн зайлуулж, өвдсөн бүгдийг 
эдгээжээ.

Матай 10:1 Есүс арван хоёр шавиа дуудаад, тэдэнд бузар сүнснүүдийг 
захирах эрх мэдлийг өгсөн нь сүнснүүдийг зайлуулах, бүх төрлийн өвчин 
эмгэгийг эдгээхийн тулд ажээ. (Марk 3:14,15)

Матай 10:8 Өвчнийг эдгээ, үхэгсдийг босго, уяман өвчтөнг цэвэрлэ, чөтгөрийг
зайлуул. Үнэгүйгээр авснаа үнэгүйгээр өг.

Матай 12:26-29 Хэрэв Сатан нь Сатаныгаа зайлуулбал, тэр өөрийнхөө эсрэг 
хуваагдаж байгаа хэрэг болох нь. Тэгвэл түүний хаанчлал хэрхэн тогтнох 
билээ? 27 Хэрэв Би Беелзебулээр чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулдаг юм бол, 
танай хөвгүүд хэнээр чөтгөрүүдийг зайлуулдаг байх вэ? Тэгэхээр тэд та 
нарын шүүгч болно. 28 Харин хэрвээ Би Бурханы Сүнсээр чөтгөрүүдийг 
зайлуулдаг бол Бурханы хаанчлал та нарт ирчихээд байна. 29 Бяртай 
эрийг эхлээд хүлэхгүй бол хэн түүний гэрт нь ороод эд хөрөнгийг нь 
булааж чадах билээ? Хүлсний дараа л гэрийг нь дээрэмдэнэ шүү дээ. 
(Марk 3:23-27)

Матай 12:43-45 Бузар сүнс хүнээс гарахдаа, усгүй ангамал газраар хэрэн 
хэсэж амралтыг хайвч түүнийгээ олдоггүй. 44 Тэгээд тэр “Би хаанаас 
гарлаа, тэр гэртээ эргэж очъё” гэж хэлдэг. Буцаж ирэхэд нь, түүнийг хэн ч 
эзлээгүй бөгөөд шүүрдсэн, цэгцтэй болсон байхыг тэр хардаг. 45 Тэгээд 
тэр явж, өөрөөсөө дор өөр долоон сүнсний хамт тийшээ орж, тэндээ 
амьдардаг аж. Өнөөх хүний хувьд сүүлчийнх нь байдал анхныхаасаа бүр 
дорддог. Энэ муу үеийнхэн ч мөн тийм байх болно гэж айлдав.

Матай 15:22,26,28 Нэгэн Канаан эмэгтэй тэр мужаас ирж, — Давидын Хүү 
Эзэн, намайг өршөөгөөч. Охиныг маань чөтгөр хэрцгийгээр эзэмдэж байна
гэж орилов. Есүс — Хүүхдүүдийн талхыг авч, нохдод хаяж өгөх нь сайн 
хэрэг бишээ гэв. Есүс — Эмэгтэй ээ, итгэл чинь агуу юм. Чиний хүссэнээр 



бүтэг гэхэд, охин нь тэр дороо эдгэрчээ.
Матай 16:19 Би чамд тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр 

юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдоно. Газар дээр юуг тайлна, тэр нь 
тэнгэрт тайлагдах болно гэлээ. (Матай 18:18)

Матай 17:19-21 Тэгтэл шавь нар нь Есүс уруу хэдүүлхнээ ирж, — Бид яагаад 
түүнийг хөөн гаргаж чадсангүй вэ? гэж асуусанд, 20 Есүс — Итгэл чинь 
бага учраас. Үнэнээр Би та нарт хэлье. Хэрэв гичийн үр төдийхөн итгэл та 
нарт байвал, энэ ууланд “Эндээс тийшээ нүү” гэж хэлбэл тэр нь нүүнэ. Та 
нарт боломжгүй юм гэж байхгүй болно. 21 [Гэвч энэ төрлийн чөтгөр нь 
мацаг барилт, залбирлаар л гардаг хэмээн айлдав.]

Марk 1:23-26 Тэр үед тэдний синагогт бузар сүнстэй хүн байжээ. Тэр хүн 
хашхиран — 24 Назарын Есүс ээ! Бид Танд ямар хамаатай билээ? Та 
биднийг устгахаар ирэв үү? Таныг хэн болохыг, Бурханы Ариун Нэгэн 
гэдгийг чинь би мэднэ гэв. 25 Есүс түүнийг буруушааж, — Дуугүй бай. 
Түүнээс гар гэв. 26 Бузар сүнс тэр хүнийг унагааж татвалзуулаад, чанга 
дуугаар орилон түүнээс гарав.

Марk 1:32-34,39 Орой болж, нар жаргасны дараа хүмүүс өвчтэй болон чөтгөр
шүгэлсэн бүх хүнийг Түүн уруу авчрав. 33 Хотынхон бүгдээрээ үүдэнд нь 
цугласан байлаа. 34 Есүс төрөл бүрийн өвчтэй олон хүнийг эдгээсэн 
бөгөөд олон чөтгөрийг зайлуулан, чөтгөрүүдэд ярихыг зөвшөөрсөнгүй. 
Учир нь тэд Түүнийг хэн болохыг мэдсэн юм. 39 Есүс бүх Галил даяар 
синагогуудад нь очиж тунхаглан, чөтгөрүүдийг зайлуулж байлаа.

Марk 5:8 Учир нь Есүс — Бузар сүнс чи энэ хүнээс гар гэж айлдсан ажээ.
Марk 6:7,13 Есүс арван хоёрыгоо дуудаж, бузар сүнсийг захирах эрх мэдэл 

өгөөд, хоёр хоёроор нь илгээв. 13 Тэд олон чөтгөрийг зайлуулж, өвчтэй 
олон хүнийг тосоор тослон эдгээжээ.

Марk 9:23-25,29 Есүс түүнд — “Хэрэв Та чаддаг бол” гэв үү? Итгэлтэй хүнд 
бүх юм боломжтой гэхэд, 24 хүүгийн эцэг тэр дороо хашхирч — Би итгэж 
байна. Итгэлгүй байгаад минь туслаач гэсэнд, 25 Есүс олон түмнийг 
хурдан цуглаж байгааг хараад, бузар сүнсийг зэмлэж, түүнд — Хэлгүй, 
дүлий сүнс ээ. Би чамд тушааж байна. Түүнээс гар. Дахиж түүнд бүү ор 
гэж айлдав. 29 Тэр — Энэ төрөл нь зөвхөн залбирлаар л гарч чадна гэв.

Марk 9:38,39 Иохан Түүнд — Багш аа, Таны нэрээр чөтгөрүүдийг зайлуулж 
байсан хүнийг бид хараад түүнийг болиулахыг оролдсон. Учир нь тэр 
биднийг дагаж байгаагүй шүү дээ гэхэд, 39 Есүс — Түүнд бүү саад бол. 
Миний нэрээр гайхамшгийг бүтээж буй хүн дараа нь удалгүй Намайг 
муугаар хэлж чадахгүй.

Марk 16:17 Итгэгчдэд энэ тэмдгүүд дагалдана. Миний нэрээр тэд 
чөтгөрүүдийг зайлуулж, шинэ хэлээр ярина.

Лук 4:34-36 Хүүе, Назарын Есүс ээ, бид Танд ямар хамаатай билээ? Та 
биднийг хөнөөхөөр ирсэн үү? Би Таны хэн болохыг, Бурханы Ариун Нэгэн 
гэдгийг мэднэ гэхэд 35 Есүс түүнийг зэмлэж, — Дуугүй бай. Түүнээс зайл! 
гэлээ. Тэгтэл чөтгөр түүнийг хүмүүсийн дунд унагаагаад, хөнөөлгүйгээр 
түүнээс гарч одов. 36 Тэд бүгдээрээ гайхширч, өөр хоорондоо — Энэ юун 



сургаал вэ? Тэр эрх мэдэл хийгээд хүчээр бузар сүнснүүдэд тушаахад тэд 
гарцгаав гэж ярилцаж эхлэв.

Лук 4:41 Чөтгөрүүд олон хүмүүсээс гарч, — Та бол Бурханы Хүү мөн хэмээн 
хашхирч байв. Түүнийг Христ гэдгийг нь тэд мэдэж байсан тул Тэр тэднийг
зэмлэж, тэдэнд ярихыг зөвшөөрөхгүй байлаа.

Лук 7:21 Яг тэр үед Есүс олон хүмүүсийг өвчин эмгэгээс нь ангижруулж, бузар
сүнсийг нь зайлуулж байлаа. Сохорсон олон хүнд Тэр хараа оруулжээ.

Лук 8:29 Учир нь Есүс бузар сүнснүүдийг тэр хүнээс гарахыг тушаасан байж. 
Бузар сүнс түүнийг олон удаа эзэмдсэн тул тэр хүн гинжлэгдэж, 
дөнгөлөгдөөд харуулын хяналтан дор байсан авч дөнгөө тастан хаяад 
чөтгөрөөр хөтлүүлэн цөл уруу явдаг байлаа.

Лук 9:40 Энэ сүнсийг зайлуулаач гэж би Таны шавь нараас гуйхад тэд 
чадсангүй гэхэд

Лук 10:17-20 Мөнөөх далан хүн баяртайгаар буцан ирж, — Эзэн, чөтгөрүүд 
хүртэл Таны нэрээр бидний эрхшээлд орсон шүү хэмээхэд 18 Тэр тэдэнд 
— Би Сатаныг аянга адил тэнгэрээс буухыг нь харав. 19 Харагтун, Би та 
нарт могой, хилэнцэт хорхойнуудад халдах, дайсны хамаг хүчээс дээгүүрх 
эрх мэдэл өгсөн. Та нарт юу ч хор учруулахгүй. 20 Гэсэн хэдий ч сүнснүүд 
эрхшээлд чинь орсон гэдэгт та нар бүү баярла, харин нэрс чинь тэнгэрт 
бичигдсэн гэдэгт баярлагтун гэв.

Лук 11:14 Тэр хэлгүй чөтгөрийг зайлуулжээ. Чөтгөрийг гарч одоход хэлгүй 
байсан тэр хүн ярьж эхлэв. Олон түмэн ихэд гайхацгаажээ.

Лук 11:20-22 Харин хэрвээ Би Бурханы хуруугаар чөтгөрүүдийг зайлуулдаг 
бол Бурханы хаанчлал та нарт ирчихээд байна. 21 Бүрэн зэвсэглэсэн, 
хүчтэй эр эдлэн газраа хамгаалбал, өмч хөрөнгө нь амар тайван байна. 22
Харин түүнээс илүү хүчтэй нэг нь ирж, түүнийг довтлон дийлэхдээ, 
өөрийнхөө найдварыг тавьж байсан бүх зэвсгийг нь түүнээс булаан авч, 
олзоо тараах болно.

Лук 13:32 Есүс тэдэнд — Явж, тэр үнэгэнд “Үзэгтүн, Би өнөөдөр, маргааш 
чөтгөрүүдийг зайлуулж, өвчинд нэрвэгдэгсдийг эдгээнэ. Гурав дахь өдөр 
нь Би Өөрийн зорилгоо гүйцээнэ” гэж хэл.

Иохан 14:12 Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье. Надад итгэдэг хүн Миний 
хийдэг ажлуудыг бас хийх бөгөөд эдгээрээс агуу ажлуудыг ч хийх болно. 
Яагаад гэвэл Би Эцэгтээ очно.

Иохан 17:15 Би Танаас тэднийг ертөнцөөс аваач гэж гуйхгүй, харин тэднийг 
муугаас хамгаалаач гэж гуйж байна.

Үйлс 10:38 Энэ нь Назарын Есүсийн тухай бөгөөд Бурхан хэрхэн Түүнийг 
Ариун Сүнс ба хүч чадлаар тосолсон хийгээд Тэрээр диаволд дарлагдсан 
бүгдийг эдгээн, сайныг үйлдэж явсан тухай юм. Учир нь Бурхан Түүнтэй 
хамт байсан.

Үйлс 16:17,18 Тэрээр Паул болон биднийг дагаж, — Эдгээр хүмүүс бол 
Хамгийн Дээд Бурханы зарц нар бөгөөд та нарт авралын замыг тунхаглаж 
байна гэж хашхирч гарлаа. 18 Тэр эмэгтэй олон өдрийн турш ингэсээр 
байлаа. Үүнд ихэд төвөгшөөсөн Паул эргэж хараад, сүнсэнд — Түүнээс 



гарахыг Есүс Христийн нэрээр би чамд тушааж байна гэхэд мөнөөх сүнс 
тэр даруй зайлжээ.

Үйлс 19:11,12 Бурхан Паулын гараар дамжуулан ер бусын гайхамшгуудыг 
бүтээж байлаа. 12 Алчуур, бүсийг нь түүнээс авч өвчтэй хүмүүст хүргэхэд 
өвчин нь эдгэж, муу сүнснүүд зайлж байв.

Үйлс 26:15-18 Тэгээд би “Эзэн, Та хэн бэ?” гэхэд Эзэн “Би бол чиний хавчиж 
мөшгөөд байгаа Есүс байна. 16 Гэвч босож, хөл дээрээ зогс. Зөвхөн саяын
харсан зүйлийн чинь төдийгүй, мөн хожим Миний чамд үзүүлэх зүйлсийн 
гэрч, үйлчлэгч болгон Би чамайг томиллоо. Энэ зорилгын үүднээс Би чамд
үзэгдсэн юм. 17 Чамайг энэ ард түмэн, харь үндэстнүүдээс чөлөөлөн 
аваад, Би тэдэн уруу илгээж байгаа нь 18 тэдний нүдийг нээлгэж, тэднийг 
харанхуйгаас гэрэл уруу, Сатаны эрхшээлээс Бурхан уруу эргүүлэхийн 
тулд юм. Тэгснээрээ тэд Надад итгэх итгэлээр ариусгагдсан хүмүүсийн 
дунд нүглийн уучлал ба өвийг хүртэх болно” гэсэн.

Ром 16:20 Амар амгалангийн Бурхан та нарын хөл дор Сатаныг удахгүй 
бяцална. Бидний Эзэн Есүсийн нигүүлсэл та нартай хамт байх болтугай.

2 Коринт 2:11 Ингэсэн нь биднийг Сатан мэхэлж далимдуулах вий гэсэндээ 
юм. Учир нь түүний хөнөөх санааг бид ямар мэдэхгүй биш.

Галат 1:4 Бидний Бурхан ба Эцэгийн хүслээр одоогийн бузар булай энэ үеэс 
биднийг гэтэлгэхийн тулд бидний нүглийн төлөө Есүс Христ Өөрийгөө 
өгсөн юм.

Ефес 4:27 Диаволд байр бүү өг.
Ефес 6:11 Та нар диаволын заль мэхний эсрэг бат зогсох чадвартай байхын 

тулд Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг өмс.
2 Тесалоник 3:2,3 Тэрчлэн гажууд болон хорон муу хүмүүсээс биднийг 

гэтэлгэхийн төлөө залбир. Учир нь бүх хүн итгэлтэй биш аж. 3 Эзэн бол 
итгэмжит. Тэр та нарыг муу нэгнээс хамгаалан хүчтэй болгоно.

2 Тимот 2:26 тэд ухаан орж, диаволын торноос чөлөөлөгдөх буй. Учир нь 
диавол өөрийн хүслээр тэднийг хөдөлгөхийн тулд тэднийг олзлон авсан 
байжээ.

2 Тимот 4:18 Эзэн намайг алив бузар муу үйлээс гэтэлгэж, Өөрийнхөө 
тэнгэрлэг хаанчлалд аваачих болно. Түүнд алдар нь үеийн үед байх 
болтугай. Амен.

1 Петр 5:8 Эрүүл ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох 
диавол нь хэн нэгнийг залгихаар хайж буй архирах арслан мэт гэтэн явдаг.

1 Иохан 4:4 Бяцхан хүүхдүүд ээ, та нар Бурханых бөгөөд тэднийг дийлсэн. 
Учир нь та нарын дотор байгаа Тэр бол дэлхийд байгч нэгнээс аугаа.
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