
Tukmence - Deliverance Scriptures

Çölde 10:35 Her sapar Äht sandygy ýola düşende, Musa şeýle diýerdi: 
«Galkyn, eý, Reb! Goý, duşmanlaryň dargasyn, Seni ýigrenýänler Seniň 
öňüňden gaçsyn».

Kanun Taglymaty 23:5 (Hudaýyňyz Reb Bilgamy diňlemekden ýüz öwürdi. 
Hudaýyňyz Reb siziň üçin näleti alkyşa öwürdi, sebäbi Hudaýyňyz Reb sizi 
söýýär). (Nehemýa 13:2)

Zebur 44:4(43:5) Sensiň meniň Patyşam hem-de Hudaýym. Ýakup üçin 
ýeňişleri Sen buýur.

Işaýa 61:1 Hökmürowan Rebbiň Ruhy üstümdedir. Pukaralara hoş habary 
bildirmegim üçin, Ol meni mesh etdi; göwni synyklara şypa bermäge, 
tussaglara azatlygy yglan etmäge, zyndandakylary boşatmaga iberdi meni. 
(Lukanyň Hoş Habary 4:18)

Mattanyň Hoş Habary 6:13 Bizi synaga salma, bizi iblisden halas et. Çünki 
patyşalyk, gudrat we şöhrat Ebedilik Seniňkidir. Omyn". (Lukanyň Hoş 
Habary 11:4)

Mattanyň Hoş Habary 8:16 Agşam düşende, jyn-arwah uran köp adamlary 
Onuň ýanyna getirdiler. Ol hem bir söz bilen erbet ruhlary çykardy, 
syrkawlaryň hemmesini sagaltdy.

Mattanyň Hoş Habary 10:1 Isa on iki şägirdini ýanyna çagyryp, olara al-arwahy
kowmaga, her hili syrkawlygy, her hili hassalygy bejermäge ygtyýar berdi. 
(Markusyň Hoş Habary 3:14,15)

Mattanyň Hoş Habary 10:8 Syrkawlary sagaldyň, heýwere kesellileri tämiz 
ediň, ölüleri direldiň, jynlary çykaryň. Mugt aldyňyz, mugt beriň.

Mattanyň Hoş Habary 12:26-29 Şeýtan şeýtany kowýan bolsa, onda içinde 
bölünişik bardyr, onsoň onuň patyşalygy nähili durar? 27 Men jynlary 
Beýelzebul arkaly kowýan bolsam, onda siziň adamlaryňyz olary kim arkaly 
kowýarlar? Şoňa görä-de, olar size kazylyk ederler. 28 Men jynlary Hudaýyň
Ruhy arkaly kowýan bolsam, onda Hudaýyň Patyşalygy size-de gelendir. 29 
Biri bir güýçli adamyň öýüne girip, nähili onuň malyny talap biler? Öňürti 
ony baglamaly bolar, onsoň öýüni talar. (Markusyň Hoş Habary 3:23-27)

Mattanyň Hoş Habary 12:43-45 Al-arwah adamdan çykansoň, gurak ýerlere 
aýlanyp, dynçlyk gözleýär, ýöne tapmaýar. 44 Onsoň: „Çykan öýüme 
öwrüleýin" diýip gelende, öýüň boş, süpürilgi, ýerbe-ýerdigini görýär. 45 
Onsoň gidip, özünden hem erbet ýedi ruhy ýanyna alýar-da, şol ýere baryp 
mesgen tutýar. Şeýlelikde, ol adamyň soňky ýagdaýy öňküsinden-de erbet 
bolýar. Bu erbet nesle-de şeýle bolar».

Mattanyň Hoş Habary 15:22,26,28 Ine, şol jelagaýda bolýan bir kenganly aýal 
gelip: «Ýa Reb, eý Dawut Ogly, maňa rehim et, jyn uranlygy sebäpli, gyzym 
ejir çekýär» diýdi. 26 Isa: «Çagalaryň çöregini alyp, itlere zyňmak dogry 



däldir» diýip jogap berdi. 28 Şonda Isa oňa: «Eý aýal, seniň imanyň uly! 
Saňa isleýşiň ýaly bolsun» diýdi. Ol aýalyň gyzy şol sagadyň özünde 
sagaldy.

Mattanyň Hoş Habary 16:19 Gögüň Patyşalygynyň açarlaryny saňa bererin. 
Ýer ýüzünde baglan her zadyň Gökde bagly bolar. Ýer ýüzünde açan her 
zadyň Gökde açyk bolar». (Mattanyň Hoş Habary 18:18)

Mattanyň Hoş Habary 17:19-21 Onsoň şägirtler Isanyň ýanyna gelip, öz-
özlerikä Oňa: «Biz näme üçin ony çykaryp bilmedik?» diýdiler. 20 Isa hem 
olara diýdi: «Imanyňyzyň ýoklugy üçin. Men size dogrusyny aýdýaryn, bir 
gorçisa dänesi ýaly-da imanyňyz bolup, şu daga: „Bu ýerden ol ýere göç" 
diýseňiz, ol göçer, size başartmajak zat bolmaz. 21 Bu hili jynlary doga we 
orazadan başga hiç zat bilen çykaryp bolýan däldir».

Markusyň Hoş Habary 1:23-26 Şol wagt olaryň sinagogasynda arwaha sataşan
bir adam bardy. Ol: 24 «Biziň bilen Seniň näme işiň bar, eý, Nasyraly Isa? 
Bizi heläk etmäge geldiňmi? Men Seniň kimdigiňi bilýärin, Sen Hudaýyň 
Mukaddesisiň» diýip gygyrdy. 25 Isa arwaha käýäp: «Sem bol-da, ondan 
çyk!» diýdi. 26 Arwah hem ol adamy sandyratdy-da, bagyryp, ondan çykdy.

Markusyň Hoş Habary 1:32-34,39 Gün ýaşyp, agşam düşende, ähli syrkawlary, 
arwah-jyn uran adamlary Onuň ýanyna getirdiler. 33 Bütin şäher halky 
gapynyň agzyna ýygnanyşypdy. 34 Isa dürli syrkawçylyklara ýolugan 
ençeme adamy sagaltdy, ençeme jyny kowup çykardy. Ol jynlary 
gepletmeýärdi, çünki olar Onuň kimdigini bilýärdiler. 39 Şeýlelikde, 
sinagogalarynda wagyz edip, jynlary kowup, bütin Jeliläni gezdi.

Markusyň Hoş Habary 5:8 Çünki Isa oňa: «Eý arwah, bu adamdan çyk» diýipdi.
Markusyň Hoş Habary 6:7,13 Ol Onkileri ýanyna çagyryp, olary iki-ikiden 

ýollamaga başlady, olara al-arwahlary kowmaga ygtyýar berdi. 13 Olar köp 
jynlary kowup çykardylar, köp syrkawlary ýag çalyp sagaltdylar.

Markusyň Hoş Habary 9:23-25 Isa oňa: «Imanyň bar bolsa, iman edýän üçin 
hemme zat mümkindir!» diýdi. 24 Şol bada oglanyň kakasy aglap gygyrdy: 
«Iman edýärin, imansyz bolmazlygym üçin maňa kömek et!» 25 Isa 
märekäniň ylgaşyp gelýänini görüp: «Eý, güň hem lal ruh! Saňa buýurýaryn, 
oglandan çyk, oňa gaýdyp girme!» diýip, arwaha käýedi.

Markusyň Hoş Habary 9:29 Isa olara: «Bu hili ruhlary dogadan, orazadan başga
hiç bir zat bilen çykaryp bolýan däldir» diýdi.

Markusyň Hoş Habary 9:38,39 Ýahýa Oňa şeýle diýdi: «Mugallym! Biz Seniň 
adyň bilen jynlary çykarýan, ýöne biziň yzymyza eýermeýän bir adamy 
görüp, ony bökdedik, çünki ol biziň yzymyza eýerenok». 39 Isa oňa şeýle 
diýdi: «Ony bökdemäň! Çünki Meniň adym bilen mugjyza edip-de, derrew 
yzysüre Meni ýamanlap biljek adam ýokdur.

Markusyň Hoş Habary 16:17 Şu alamatlar iman edýänleriň hemrasy bolar: 
Meniň adym bilen jynlary kowup çykararlar, täze dillerde geplärler.

Lukanyň Hoş Habary 4:34-36 «Goý, biziň bilen näme işiň bar, eý, Nasyraly Isa?



Bizi heläk etmäge geldiňmi? Men Seniň kimdigiňi bilýärin, Sen Hudaýyň 
Mukaddesisiň». 35 Isa oňa käýäp: «Sesiňi çykarma-da, çyk!» diýdi. Jyn hem
ol adamy sinagoganyň ortasynda ýere ýykdy-da, hiç bir zyýan ýetirmän, 
ondan çykdy. 36 Hemmeler haýran galyşyp, biri-birlerine: «Bu nähili söz? Ol 
ygtyýar hem gudrat bilen al-arwahlara buýruk berýär. Olar hem çykýarlar» 
diýişdiler.

Lukanyň Hoş Habary 4:41 Köpüsinden jynlar: «Sen Hudaýyň Ogly Mesihsiň!» 
diýip, gygyryşyp çykýardy. Isa hem käýäp, olary gepletmeýärdi. Çünki Onuň
Mesihdigini bilýärdiler.

Lukanyň Hoş Habary 7:21 Edil şol wagt Isa birtopar adamlary syrkawlyklar-
dan, dertlerden we erbet ruhlardan sagaltdy. Köp körleriň gözüni açdy.

Lukanyň Hoş Habary 8:29 Çünki Isa arwaha ol adamdan çykmagy buýrupdy, 
sebäbi arwah ony ýygy-ýygydan tutýardy. Munuň üçin ol adamy zynjyrlap, 
kündeläp saklardylar. Emma ol baglary gyrardy, jyn ony çöllere çekerdi.

Lukanyň Hoş Habary 9:40 Ony çykarmaklary üçin, Seniň şägirtleriňe 
ýalbardym, ýöne olar başarmadylar».

Lukanyň Hoş Habary 10:17-20 Ol ýetmiş şägirt şatlyk bilen öwrülip: «Ýa Reb! 
Seniň adyňy agzanymyzda, jynlar hem bize boýun bolýarlar» diýdiler. 18 Isa 
olara şeýle diýdi: «Men şeýtanyň Gökden ýyldyrym ýaly bolup aşak inenini 
gördüm. 19 Ine, size ýylanlary, içýanlary we duşmanyň bütin güýjüni 
depelemäge ygtyýar berdim, hiç zat size zyýan ýetirmez. 20 Ýöne ruhlaryň 
size boýun bolmagyna däl-de, atlaryňyzyň Gökde ýazylmagyna begeniň».

Lukanyň Hoş Habary 11:14 Bir gezek Isa bir lal jyny kowýardy. Jyn çykan 
badyna, lal adam geplemäge başlady, halaýyk muňa geňirgendi.

Lukanyň Hoş Habary 11:20-22 Men jynlary Hudaýyň barmagy arkaly kowýan 
bolsam, onda Hudaýyň Patyşalygy size gelendir. 21 Doly ýaraglanan bir 
güýçli adam öz öýüni goraýan bolsa, onuň mal-mülki howpsuzlykdadyr. 22 
Emma özünden güýçli adam hüjüm edip, ony ýeňse, onda onuň buýsanýan 
hemme ýaraglaryny alyp, oljasyny paýlar.

Lukanyň Hoş Habary 13:32 Isa olara şeýle diýdi: «Gidiň-de, ol tilkä aýdyň, ine, 
Men bu gün we ertir jynlary kowup, şypa bererin, üçünji güni işimi bitirerin.

Ýahýanyň Hoş Habary 14:12 Men size hakykatyny aýdýaryn, Maňa iman eden 
Meniň bitiren işlerimi-de bitirer, bulardan has ulularyny-da eder, çünki Men 
Atama barýaryn.

Ýahýanyň Hoş Habary 17:15 Olary dünýäden almagyňy däl-de, ýamanlykdan 
goramagyňy dileýärin.

Resullaryň Işleri 10:38 Hudaýyň Mukaddes Ruh we gudrat berip, Nasyraly 
Isany wezipä bellänini, Onuň hem aýlanyp, ýagşylyk edip, iblisiň golastynda
ezilenleriň baryna şypa berenini siz bilýänsiňiz, çünki Hudaý Onuň bilendi.

Resullaryň Işleri 16:17,18 Bu gyz Pawlus dagymyzyň yzymyza düşüp: «Bu 
adamlar hemmelerden beýik Hudaýyň gullary, olar bize gutulma ýoluny 
wagyz edýärler!» diýip gygyrýardy. 18 Ol gygyrmasyny ençeme günläp 



dowam edensoň, Pawlus gaty tolgundy, yzyna öwrülip, ruha: «Onuň içinden 
çykmagy Isa Mesihiň adyndan saňa buýurýaryn!» diýdi. Ruh şol sagadyň 
özünde daşary çykdy.

Resullaryň Işleri 19:11,12 Hudaý Pawlusyň eli bilen görlüp-eşidilmedik 
mugjyzalar etdi. 12 Şeýlelikde, onuň bedenine degen elýaglykdyr guşaklary 
alyp, syrkawlaryň üstüne örtenlerinde, olaryň dertleri aýrylyp, içlerinden 
erbet ruhlar çykdy.

Resullaryň Işleri 26:15-18 Men: „Ýa Reb, Sen kimsiň?" diýdim. Reb şeýle diýdi: 
„Men seniň azar berýän Isaň. 16 Hany, dikel-de, aýak üstüne gal; çünki Men
saňa gören zatlaryňa hem-de içinde aýan boljak zatlaryma hyzmatkär hem 
güwä edip bellemek üçin göründim. 17 Men seni öz halkyň we başga 
milletleriň içinden çykaryp halas ederin. 18 Olar tümlükden nura, şeýtanyň 
gol astyndan Hudaýa döner ýaly, şeýle hem Maňa bolan iman bilen günäleri 
bagyşlanyp, mukaddeslenenleriň arasyndan miras alar ýaly, gözlerini 
açmak üçin, seni olara ýollaýaryn".

Pawlusyň Rimlilere Haty 16:20 Parahatlyk Hudaýy haý diýmän, şeýtany 
aýaklaryňyzyň astynda mynjyradar. Rebbimiz Isa Mesihiň merhemeti siziň 
bilen bolsun!

2 Korintoslylara Haty 2:11 Muny şeýtan bizden üstün çykmasyn diýip etdim, 
çünki biz onuň ýaman niýetlerinden habarsyz däldiris.

Galatýalylara Haty 1:4 Atamyz hem Hudaýymyzyň islegine görä, bizi häzirki 
ýaman çagdan gutarjak bolup, Ol Özüni biziň günälerimiz üçin pida etdi.

Efeslilere Haty 4:27 Iblise ýol bermäň.
Efeslilere Haty 6:11 Iblisiň hilelerine garşy durup biler ýaly, Hudaýyň ähli 

ýaraglaryny dakynyň.
2 Selaniklilere Haty 3:2,3 Erbet, ýaman adamlardan gutulmagymyz üçin doga 

ediň. Çünki hemmesi iman getiren däldir. 3 Emma Reb ynamdardyr. Ol sizi 
berkider, iblisden gorar.

2 Timoteosa Haty 2:26 Şeýdip, olar aýylyp, islegini ýerine ýetirmekleri üçin 
özlerini tussag eden iblisiň duzagyndan gutular.

2 Timoteosa Haty 4:18 Reb hem meni ähli ýamanlykdan gutaryp, Gökdäki 
Patyşalygynda saklar. Ebedi şöhrat Onuňky bolsun! Omyn.

1 Petrusyň Birinji Haty 5:8 Hüşgär boluň, oýanyň. Ýagyňyz bolan iblis arlaýjy 
arslan kimin aýlanyp, ýuwutjagyny agtaryp ýörendir.

1 Ýahýanyň Birinji Haty 4:4 Eý balalar, siz Hudaýdansyňyz, ýalan pygamberleri
ýeňensiňiz, çünki sizde Bolýan dünýäde bolýandan uludyr.
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