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Cаны 10:35 Иећоваһы сандыгы юлга чыккан саен, Муса: «Әй Раббы, күтәрел! 
Дошманнарың таралып бетсен, Сине өнәмәүчеләр алдыңнан качып 
китсен!» – дип әйтә иде.

Второзакониa 23:5 Әмма Раббы Иећовагыз Билгам сүзләренә колак салырга 
теләмәде һәм аның  каргышын фатихага әверелдерде, чөнки Раббы 
Иећовагыз сезне ярата. (Hexемия 13:2)

Зәбурда 44:4(43:5) И Иећоваһы, патшам минем! Ягъкуб балаларына Син җиңү
бүләк итәсең! Маттай 6:13 Безне сынауга дучар итмә, ә явыздан сакла.

Маттай 8:16 Ә инде кич ђиткәч, Гайсә янына ђенле булган күп кешеләрне 
китерделәр. Ул үзенењ сүзе белән явыз рухларны куып чыгарды ћәм бµтен
авыруларны савыктырды.

Маттай 10:1,8 Гайсә үзенењ янына унике шәкертен чакырып алып, аларга 
шакшы рухларны куып чыгару ћәм тµрле авырулардан, тµрле чирләрдән 
савыктыру вәкаләте бирде. (Марк 3:14,15) 8 Авыруларны савыктырыгыз, 
үлгәннәрне терелтегез, махаулыларны тазартыгыз, ђеннәрне куып 
чыгарыгыз. Бушлай алдыгыз – бушлай бирегез.

Маттай 12:26-29 Әгәр шайтан шайтанны куып чыгара икән, димәк, ул үзен-үзе
тарката. Аныњ патшалыгы ничек торыр икән? 27 Ә инде Мин ђеннәрне 
Белзебул кµче белән куып чыгарам икән, сезнењ иярченнәрегез кемнењ 
кµче белән куып чыгара соњ? Шунлыктан, сезнењ хаклы булмавыгызны 
алар үзләре күрсәтерләр. 28 Ә инде Мин Иећоваћы Рухы белән ђеннәрне 
куып чыгарам икән, димәк, сезгә Иећоваћы Патшалыгы инде килеп ђитте, –
диде. 29 – Кем дә булса кµчле кешенењ µенә кереп, башта аны бәйләп 
куймыйча, аныњ малын талый алыр микән? Шулай эшләгәннән соњ гына 
ул аныњ µен талап чыгар. (Марк 3:23-27)

Маттай 12:43-45  Шакшы рух, кеше эченнән чыкканнан соњ, сусыз урыннарда 
үзенә сыеныр урын эзләп йµри, әмма таба алмый. 44 Ћәм ул: «Элекке 
йортыма әйләнеп кайтыйм әле», – ди. Кире кайткач, ул аны иясез, 
себерелгән ћәм ђыештырылган хәлдә таба. 45 Аннары ул үзеннән дә 
явызрак ђиде рухны ияртеп кайта, ћәм алар шунда яши башлыйлар. Ћәм 
ул кешенењ бу хәле элеккегә караганда да начаррак була. Бу явыз буын 
белән дә шулай булыр.

Маттай 15:22,26,28 Аныњ янына шул ђирләрдә яшәүче кәнганлы хатын 
килде. – Әфәнде, Давыт Улы! Кызган мине: минем кызым ђенле ћәм бик 
нык газаплана! – дип кычкырды ул. 26 – Икмәкне балалардан алып, 
кµчекләргә ташлау яхшы түгел, – диде Гайсә. 28 Гайсә ања: – Әй, хатын! 
Синењ иманыњ нык! Сиња теләгәнењчә булсын, – диде. Ћәм шул ук 
вакытта аныњ кызы савыкты.

Маттай 16:19 Мин сиња Күкләр Патшалыгыныњ ачкычларын бирермен. Син 
ђирдә тыйганны Иећоваћы күкләрдә тыячак, ә ђирдә рµхсәт иткәнне 
Иећоваћы күкләрдә рµхсәт итәчәк. (Маттай 18:18)



Маттай 17:19-22 Шәкертләре Гайсә белән ялгыз гына калгач, Аныњ янына 
килделәр ћәм: – Ни µчен без аны куып чыгара алмадык? – дип сорадылар. 
20 Гайсә ђавап бирде: – Чµнки инануыгыз аз. Сезгә хак сүз әйтәм: сезнењ 
горчица орлыгы кадәр генә инануыгыз булса ћәм менә бу тауга: «Моннан 
тегендә күчеп кит», – дип әйтсәгез, ул урыныннан күчәр иде; сезгә мµмкин 
булмаган ћичнәрсә булмас иде. 21/22 Алар Гәлиләядә бергә ђыелгач, 
Гайсә аларга әйтте: – Адәм Улы кешеләр кулына тотып бирелергә ћәм 
үтерелергә тиеш,

Марк 1:23-26 Шушы вакытта гыйбадәтханәгә эчендә шакшы рух булган кеше 
килеп керде ћәм кычкырды: 24 – Насаралы Гайсә! Сиња бездән нәрсә 
кирәк? Син безне ћәлак итәргә килдењме? Мин Синењ Кем икәнењне 
беләм! Син – Иећоваћыныњ Изгесе. 25 Әмма Гайсә шакшы рухка боерды: 
– Эндәшмә, чык аннан! 26 Шакшы рух, кешене калтыратып, кµчле тавыш 
белән кычкырып, чыкты.

Марк 1:32-34 Ә инде кич ђитеп, кояш баегач, Гайсәгә барлык авыруларны, 
ђенле кешеләрне китерделәр. 33 Бµтен шәћәр халкы Шимун ћәм Әндри 
µенењ ишек тµбенә ђыелды. 34 Гайсә күп кешеләрне тµрле авырулардан 
савыктырды ћәм күп ђеннәрне куып чыгарды. Әмма ђеннәр Аныњ Кем 
икәнен белгәнгә күрә, Гайсә аларга сµйләргә рµхсәт итмәде.

Марк 1:39 Гайсә шулай ђеннәрне куып, гыйбадәтханәләрдә Яхшы хәбәрне 
сµйләп, бµтен Гәлиләя ђирендә йµрде. Марк 5:8 Ул шулай әйтте, 
чµнки Гайсә ања: «Шакшы рух, бу кешенењ эченнән чык!» – дигән иде.

Марк 6:7,13 Ул үзе янына унике шәкертен чакырып, аларга шакшы рухларны 
куып чыгарырга вәкаләт биреп, икешәрләп-икешәрләп кешеләр янына 
ђибәрде. 13 күп ђеннәрне куып чыгардылар ћәм, зәйтүн мае сµртеп, күп 
авыру кешеләрне савыктырдылар.

Марк 9:23-25 Ул ни дигән сүз: «әгәр эшли алсањ»? Ышанган кешегә ћәммәсе 
дә мµмкин. 24 Ћәм малайныњ атасы кычкырып ђибәрде: – Ышанам! 
Ышанычым аз булганга күрә, миња ярдәм ит! 25 Гайсә, халыкныњ 
ђыелуын күреп, шакшы рухка боерды: – Телсезлек ћәм чукраклык рухы, 
Мин сиња боерам: аныњ эченнән чык ћәм башка кермә!

Марк 9:29 Мондый ђеннәрне тик дога белән генә куып чыгарып була, – диде 
Гайсә. Марк 9:38,39 Остаз, – диде Яхъя, – 
без бер кешенењ, Синењ исемењне кулланып, ђеннәрне куып чыгаруын 
күрдек. Безнењ белән бергә йµрмәгәнгә күрә, без ања туктарга куштык. 39 
Гайсә ђавап бирде: – Аны туктатмагыз. Минем исемемнән кодрәтле эш 
булдыра алган кеше Мине начар сүзләр белән тиз генә хурламас.

Марк 16:17 Иман китергәннәр мондый галәмәт билгеләре күрсәтерләр: алар 
Минем исемемне әйтеп, ђеннәрне куып чыгарырлар, яња телләрдә 
сµйләшерләр,

Лүк 4:18/19 «Раббыныњ Рухы Минем µстемдә, Чµнки Ул Мине майлап махсус 
эшкә сайлады. Ул Мине фәкыйрьләргә Яхшы хәбәрне ђиткерергә, 
Әсирләргә – азатлык, сукырларга – күрә башлауны игълан итәргә, 
Ђәберләнгәннәрне иреккә чыгарырга, Раббыныњ шәфкать күрсәтә торган 



елын хәбәр итәргә ђибәрде». (Ишагыйя 61:1)
Лүк 4:34-36 И, насаралы Гайсә, Сиња бездән нәрсә кирәк? Син безне ћәлак 

итәргә килдењме? Мин Синењ кем икәнењне беләм. Син – Иећоваћыныњ 
Изгесе, – дип кычкырды. 35 Ә Гайсә ања каты итеп боерды: – Эндәшмә, 
аныњ эченнән чык! Ђен, теге кешене бар халык алдында егып ташлап, 
ања ћичбер зыян китермичә, аныњ эченнән чыкты. 36 Барысы да тањ 
калып: – Нинди сүзләр бу? Ул шакшы рухларга хакимлек ћәм кодрәт белән
боерык бирә ћәм алар чыгалар, – диделәр.

Лүк 4:41  Шулай ук күпләрдән: «Син Иећоваћы Улы», – дип кычкыра-кычкыра 
ђеннәр чыкты. Ә Гайсә аларны сµйләүләреннән тыйды, чµнки алар Аныњ 
Мәсих икәнлеген беләләр иде.

Лүк 7:21 Ул вакытта Гайсә күпләрне сырхаулардан, кµчле авырулардан, явыз 
рухлардан савыктырган ћәм күп сукырларны күзле иткән иде.

Лүк 8:29  Чµнки Гайсә шакшы рухка ул кешедән чыгарга боерган иде. Шакшы 
рух аны инде күптәннән газаплаган. Чылбырлар ћәм богаулар белән 
бәйләп саклаганда да ул кеше богауларны µзгән, ђен аны чүлләргә куып 
алып китә торган булган.

Лүк 9:40 Шәкертләрењнән аны куып чыгаруларын үтенгән идем, чыгара 
алмадылар.

Лүк 10:17-20 Ђитмеш ике шәкерт, шатлана-шатлана Гайсә янына әйләнеп 
кайттылар ћәм Ања: – Раббыбыз, без Синењ исемењне кулланганда, безгә
хәтта ђеннәр дә буйсына, – диделәр. 18 Ул исә аларга әйтте: – Мин 
шайтанныњ күктән яшен кебек егылып тµшүен күрдем. 19 Мин сезгә 
еланнарныњ, чаяннарныњ µстенә басу ћәм барлык дошманнарныњ 
кµчләрен ђињеп чыгу µчен хакимлек бирдем, сезгә ћичнәрсә зыян китерә 
алмас. 20 Әмма рухларныњ сезгә буйсынуына түгел, бәлки 
исемнәрегезнењ күкләрдә язылганлыгына шатланыгыз.

Лүк 11:14 Гайсә бер телсез кешенењ эченнән ђенне куып чыгарды. Ђен 
чыкканнан соњ телсез кеше сµйләшә башлады, халык моња хәйран калды.

Лүк 11:20-22 Ә инде Мин ђеннәрне Иећоваћы кµче белән куып чыгарам икән, 
димәк, Иећоваћы Патшалыгы сезгә инде килеп ђитте. 21 Кµчле кеше үз 
йортын корал белән саклаган вакытта, аныњ милке иминлектә булыр. 22 Ә
инде аннан кµчлерәк берәү, ања ћµђүм итеп, аны ђињсә, аныњ таянычы 
булган коралын тартып алыр, ћәм ањардан талап алганнарны бүләр.

Лүк 13:32 Ул аларга болай дип ђавап бирде: – Барыгыз, ул тµлкегә әйтегез: 
«Бүген ћәм иртәгә ђеннәрне куып чыгарам, авыруларны савыктырам ћәм 
берсекµнгә эшемне тәмамлармын».

Яхъя 14:12 Сезгә хак сүз әйтәм: Миња иман итүче Мин башкарган эшләрне 
ћәм аларга караганда да бµегрәк эшләрне башкарыр, чµнки Мин Атам 
янына барам.

Яхъя 17:15 Аларны дµньядан алуыњны түгел, бәлки явызлыктан саклавыњны
үтенәм.

Рәсүлләр 10:38 Иећоваћыныњ насаралы Гайсәне Изге Рух ћәм кодрәт белән 
майлаганын, Иећоваћы Гайсә белән булганга күрә, Аныњ, яхшы эшләр 



кылып, иблис кулындагыларны савыктырып йµргәнен сез беләсез.
Рәсүлләр 16:17,18 Кыз, Паул артыннан ћәм безнењ арттан: – Бу кешеләр – 

Иећоваћы Тәгалә коллары, алар сезгә котылу юлын күрсәтәләр, – дип 
кычкырып барды. 18 Ул берничә кµн шулай эшләде. Паулныњ ачуы килде 
ћәм ул, борылып, рухка: – Гайсә Мәсих вәкаләте белән сиња аныњ 
эченнән чыгарга боерам, – диде. Ћәм рух шундук чыкты.

Рәсүлләр 19:11,12 Иећоваћы исә Паулныњ куллары белән искитәрлек 
кодрәтле эшләр кылды. 12 Паул тиеп алган кулъяулыкларны, билбауларны
алып китеп авырулар µстенә салдылар ћәм шуннан соњ авырулар 
савыкты, алардан явыз рухлар чыкты.

Рәсүлләр 26:15-18 «Син кем, Әфәнде?» – дип сорадым мин. Ул миња әйтте: 
«Мин – син эзәрлекли торган Гайсә. 16 Тор, аякларыња бас! Мин сине 
хезмәтче итеп куяр µчен, хәзер күргәннәрењә ћәм Минем тарафтан сиња 
киләчәктә күрсәтеләчәк әйберләргә сине шаћит итәр µчен сиња күрендем. 
17 Сине яћүд халкыннан да, башка халыклар кулыннан да коткарырмын. 
Мин сине алар янына ђибәрәм. 18 Гµнаћлары кичерелсен µчен, Миња 
булган иман аркылы изге ителгәннәр арасында урын алсыннар µчен син 
аларныњ күзләрен ачарга, аларны карањгылыктан яктылыкка, шайтан 
хакимиятеннән Иећоваћыга таба борырга тиешсењ», – диде миња Раббы.

Римлыларга 16:20 Иминлек бирүче Иећоваћы шайтанны тиздән аякларыгыз 
астында изәчәк. Раббыбыз Гайсәнењ мәрхәмәте сезнењ белән булсын!

2 Кѳринтлеләргә 2:11 Шулай итеп, шайтан, зыян китереп, бездән файдалана 
алмас. Шайтанныњ ниятләре безгә билгеле бит.

Гәләтиялеләргә 1:4 Безне хәзерге начар заманнан коткарам дип, Атабыз 
Иећоваћы ихтыяры буенча безнењ гµнаћларыбыз µчен Мәсих үзен корбан 
итте.         Эфеслеләргә 4:27  Ћәм иблискә урын бирмәгез.

Эфеслеләргә 6:11 Иблиснењ мәкерле ниятләренә каршы тора алу µчен, 
Иећоваћы биргән махсус хәрби киемнәр белән коралланыгыз.

2 Тессалуникәлеләргә 3:2,3 Шулай ук бозык ћәм явыз кешеләрдән арынсак 
иде, чµнки бар кешеләр дә иман итмиләр бит. 3 Ә Раббы Ул – тугры. Ул 
сезне ныгытыр ћәм явыздан саклар.

2 Тимутегә 2:26 бәлки алар акылга утырырлар ћәм иблис үзенењ ихтыярын 
үтәсеннәр µчен эләктергән тозактан котылып калырлар.

2 Тимутегә 4:18 Раббы мине ћәрбер явыз эшләрдән йолып алыр ћәм, 
коткарып, үзенењ Күктәге Патшалыгына алып китәр. Ања мәњгедән 
мәњгегә дан. Амин.

1 Петер 5:8 Аек ћәм уяу булыгыз, сезнењ дошманыгыз иблис, үкерүче 
арыслан кебек, кемне йотарга дип эзләнеп йµри.

1 Яхъя 4:4 Сез исә Иећоваћыдан, балаларым. Ћәм ялган пәйгамбәрләрне 
ђињдегез, чµнки сездә Торучы Иећоваћы Рухы дµньяда булган рухтан 
бµек.
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