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Nombres 10:35 Quan l'arca es posava en camí, Moisès deia: «Aixeca't, 
Senyor! Que els teus enemics es dispersin, i fugin del teu davant els qui 
t'odien.»

Deuteronomi 23:5 perquè no us van acollir amb menjar i amb aigua mentre 
fèieu camí, després de la sortida d'Egipte. A més, Moab va llogar Balaam, 
fill de Beor, originari de Petor, a Aram-Naharaim, perquè et maleís. 
(Nehemies 13:2)

Salms 44:4(43:5) Tu eres, rei meu i Déu meu, qui decretava les victòries de 
Jacob.

Isaïes 61:1 L'Esperit del Senyor, Déu sobirà, reposa sobre meu, perquè el 
Senyor m'ha ungit. M'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a curar 
els cors desfets, a proclamar als captius la llibertat i als presos el retorn 
de la llum, (Lluc 4:18)

Mateu 6:13 no permetis que caiguem en la temptació, i allibera'ns del mal.  
(Lluc 11:4)

Mateu 8:16 Al vespre li van portar molts endimoniats. Jesús va treure els 
esperits malignes només amb la seva paraula, i va curar tots els malalts.

Mateu 10:1 Jesús va cridar els seus dotze deixebles i els donà poder de 
treure els esperits malignes i de guarir malalties i xacres de tota mena. 
(Marc 3:14,15)

Mateu 10:8 Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu 
dimonis; de franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc.

Mateu 12:26-29 I si Satanàs treu fora Satanàs, vol dir que està dividit i lluita 
contra si mateix. Com podrà durar, doncs, el seu reialme? 27 I si jo trec 
els dimonis pel poder de Beelzebul, amb quin poder els treuen els vostres 
seguidors? Per això ells mateixos seran els vostres jutges. 28 Ara bé, si jo
trec els dimonis pel poder de l'Esperit de Déu, és que ha arribat a 
vosaltres el Regne de Déu. 29 »Com pot entrar algú a casa d'un que és fort
i prendre-li els seus béns si abans no el lliga? Tan sols així li podrà 
saquejar la casa. (Marc 3:23-27)

Mateu 12:43-45 »L'esperit maligne, quan surt d'un home, vaga pels llocs erms
buscant repòs, però no en troba. 44 Aleshores es diu: "Me'n tornaré a casa
meva, d'on he sortit." Hi arriba i la troba desocupada, escombrada i 
endreçada. 45 Llavors se'n va a buscar altres set esperits pitjors que ell, 
entren en aquell home i s'hi queden. Al final, l'estat d'aquell home és pitjor
que abans. Així passarà amb la gent d'aquesta generació dolenta.

Mateu 15:22,26,28 Una dona cananea, que era d'aquell territori, vingué a 
trobar-lo i es posà a cridar: --Senyor, Fill de David, tingues pietat de mi. La 



meva filla està endimoniada i sofreix molt. 26 Jesús contestà: --No està bé
de prendre el pa dels fills i tirar-lo als gossets. 28 Llavors Jesús li 
respongué: --Dona, és gran la teva fe! Que es faci tal com tu vols. I des 
d'aquell mateix moment es posà bona la seva filla.

Mateu 16:19 Et donaré les claus del Regne del cel; tot allò que lliguis a la 
terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra quedarà 
deslligat al cel. (Mateu 18:18)

Mateu 17:19-20 Quan van ser sols, els deixebles anaren a trobar Jesús i li 
preguntaren: --Per què nosaltres no l'hem pogut treure? 20 Ell els 
respongué: --Per la vostra poca fe. Us ho asseguro: només que tinguéssiu 
fe com un gra de mostassa, si dèieu a aquesta muntanya: "Vés-te'n allà", 
se n'hi aniria. Res no us seria impossible.

Marc 1:23-26 En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un esperit 
maligne, que es posà a cridar: 24 --Per què et fiques amb nosaltres, Jesús 
de Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: el Sant de 
Déu! 25 Però Jesús el va increpar dient: --Calla i surt d'aquest home. 26 
Llavors l'esperit maligne el sacsejà violentament, llançà un gran xiscle i 
en va sortir.

Marc 1:32-34 Al vespre, quan el sol s'havia post, li anaven portant tots els 
malalts i els endimoniats. 33 Tota la població s'havia aplegat davant la 
porta. 34 Ell va curar molts malalts que patien diverses malalties; també 
va treure molts dimonis i no els deixava parlar, perquè sabien qui era.

Marc 1:39 I anà per tot Galilea, predicant a les seves sinagogues i traient els 
dimonis.

Marc 5:8 És que Jesús li havia dit: «Esperit maligne, surt d'aquest home!»
Marc 6:7,13 Llavors va cridar els Dotze i començà a enviar-los de dos en dos. 

Els donà poder sobre els esperits malignes 13 Treien molts dimonis i 
curaven molts malalts, ungint-los amb oli.

Marc 9:23-25 Jesús li respongué: --Em dius si puc fer-hi res... Tot és possible 
al qui creu. 24 A l'instant el pare del noi exclamà: --Crec, però ajuda'm a 
tenir més fe. 25 Jesús, veient que hi acudia més gent, increpà l'esperit 
maligne amb aquestes paraules: --Esperit mut i sord, jo t'ho mano: surt 
d'aquest noi i no hi tornis més.

Marc 9:29 Ell els va respondre: --Esperits d'aquesta mena només es poden 
treure amb la pregària.

Marc 9:38,39 Joan digué a Jesús: --Mestre, n'hem vist un que es valia del teu 
nom per a treure dimonis i hem mirat d'impedir-ho, perquè no és dels qui 
vénen amb nosaltres. 39 Jesús respongué: --No li ho impediu. Ningú que en
nom meu faci miracles no podrà després malparlar de mi.

Marc 16:17 Els senyals que acompanyaran els qui hauran cregut seran 
aquests: en nom meu trauran dimonis, parlaran llenguatges que no 
coneixien,



Lluc 4:34-36 --Ah! Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? ¿Has 
vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: el Sant de Déu! 35 Però Jesús el 
va increpar dient: --Calla i surt d'aquest home! Llavors el dimoni el llançà 
allà al mig i en va sortir sense fer-li cap mal. 36 Tots quedaren molt 
sorpresos i comentaven entre ells: --Què és tot això? Dóna ordres amb 
autoritat i amb poder als esperits malignes i els fa sortir!

Lluc 4:41 De molts en sortien dimonis cridant i dient-li: --Tu ets el Fill de Déu! 
Però Jesús els increpava i no els deixava parlar, perquè sabien que era el 
Messies.

Lluc 7:21 Llavors mateix en va curar molts de malalties i sofriments o els 
alliberà d'esperits malignes, i donà la vista a molts cecs.

Lluc 8:29 És que Jesús manava a l'esperit maligne que sortís d'aquell home. 
Moltes vegades l'esperit se n'havia apoderat, i encara que el lliguessin 
amb cadenes i grillons, ell els trencava, i el dimoni se l'enduia cap als 
llocs despoblats.

Lluc 9:40 He demanat als teus deixebles que l'hi traguessin, però no han 
pogut.

Lluc 10:17-20 ls setanta-dos van tornar plens d'alegria i deien: --Senyor, fins 
els dimonis se'ns sotmeten pel poder del teu nom. 18 Jesús els digué: --Jo 
veia Satanàs que queia del cel com un llamp. 19 Us he donat poder de 
trepitjar serps i escorpins i de vèncer tota la potència de l'enemic, i res no
us farà mal. 20 Però no us alegreu perquè els esperits se us sotmeten; 
alegreu-vos més aviat perquè els vostres noms estan inscrits en el cel. 

Lluc 11:14 Jesús estava traient un dimoni d'un home que era mut. Així que el 
dimoni sortí, el mut començà a parlar, i la gent n'estava meravellada.

Lluc 11:20-22 Ara bé, si jo trec els dimonis pel poder de Déu, és que ha 
arribat a vosaltres el Regne de Déu. 21 »Quan un que és fort i va ben 
armat guarda casa seva, els seus béns estan segurs. 22 Però si l'ataca i el
venç un altre de més fort, li pren les armes que li donaven confiança i 
reparteix el seu botí.

Lluc 13:32 Ell els respongué: --Aneu a dir a aquella guineu: "Avui i demà trec 
dimonis i curo malalts, i el tercer dia arribaré al terme.

Joan 14:12 Us ho ben asseguro: qui creu en mi, també farà les obres que jo 
faig, i encara en farà de més grans, perquè jo me'n vaig al Pare.

Joan 17:15 No et demano que els treguis del món, sinó que els preservis del 
Maligne.

Fets Apòstols 10:38 Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va 
ungir amb l'Esperit Sant i amb poder, i com va passar fent el bé i guarint 
tots els oprimits pel diable, perquè Déu era amb ell.

Fets Apòstols 16:17,18 La noia començà a seguir-nos, a Pau i a nosaltres, tot
cridant: --Aquests homes són servidors del Déu altíssim i us anuncien el 
camí de la salvació. 18 Durant molts dies va anar fent el mateix, fins que 



Pau, enutjat, es girà i digué a l'esperit: --En nom de Jesucrist et mano que 
surtis d'aquesta noia. I a l'instant l'esperit en va sortir.

Fets Apòstols 19:11,12 Déu feia prodigis extraordinaris per mitjà de Pau; 12 
només calia aplicar als malalts un mocador o un cinturó que haguessin 
tocat el seu cos perquè les malalties els deixessin i els esperits malignes 
en sortissin.

Fets Apòstols 26:15-18 »Jo vaig preguntar: »--Qui ets, Senyor? »El Senyor em
respongué: »--Jo sóc Jesús, el qui tu persegueixes. 16 Però aixeca't, 
posa't dret: m'he aparegut a tu per destinar-te a ser servidor i testimoni 
del que has vist de mi i del que encara et faré veure. 17 Jo ara t'allibero 
del teu poble i de les nacions paganes; a ells t'envio 18 perquè els obris 
els ulls, i passin de les tenebres a la llum, del poder de Satanàs a Déu, i 
perquè, creient en mi, rebin el perdó dels pecats i l'heretat reservada als 
qui ell ha santificat.

Romans 16:20 I el Déu de la pau esclafarà ben aviat Satanàs sota els vostres
peus! Que la gràcia de Jesús, nostre Senyor, sigui amb vosaltres.

2a Corintis 2:11 No volem pas que Satanàs en tregui partit, que ja coneixem 
massa les seves intencions.

Gàlates 1:4 Ell, per voluntat de Déu, el nostre Pare, es va entregar per causa 
dels nostres pecats i així ens alliberà del poder maligne d'aquest món.

Efesis 4:27 no doneu ocasió al diable.
Efesis 6:11 Revestiu-vos amb l'armadura que Déu us dóna per a poder fer 

front als atacs astuts del diable.
2a Tesalonic 3:2,3 i perquè siguem alliberats dels homes malignes i dolents: 

no tothom arriba a creure. 3 El Senyor és fidel. Ell us enfortirà i us 
guardarà del Maligne.

2a Timoteu 2:26 i tornaran al bon seny, alliberats dels paranys del diable, que
els retenia captius i sotmesos al seu voler!

2a Timoteu 4:18 El Senyor m'alliberarà de totes les insídies i em salvarà per 
dur-me al seu Regne celestial. A ell la glòria pels segles dels segles. 
Amén.

1a Pere 5:8 Sigueu sobris, vetlleu! El vostre adversari, el diable, rugint com 
un lleó, ronda cercant qui engolir.

1a Joan 4:4 Vosaltres, fills meus, sou de Déu i heu vençut els falsos profetes,
perquè el qui està en vosaltres és més poderós que el qui està en el món.
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