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Numeri 10:35 Když pak počínali jíti s truhlou, říkával Mojžíš: Povstaniž 
Hospodine, a rozptýleni buďte nepřátelé tvoji, a ať utíkají před Tváří 
tvou, kteříž tě v nenávisti mají.

Deuteronomium 23:5 (Ačkoli nechtěl Hospodin Bůh tvůj slyšeti Baláma, ale 
obrátil Hospodin Bůh tvůj tobě zlořečení v požehnání, nebo miloval tebe 
Hospodin Bůh tvůj.) (Nehemiaáš 13:2)

Žalmy 44:4(5) Ty jsi sám král můj, ó Bože, udílejž hojného spasení 
Jákobova.

Izajáš 61:1 Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, proto že pomazal 
mne Hospodin, abych kázal evangelium tichým. Poslal mne, abych 
uvázal rány skroušených srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu, a 
vězňům otevření žaláře, (Lukáš 4:18)

Matouš 6:13 I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest 
království, i moc, i sláva, na věky, Amen. (Lukáš 11:4)

Matouš 8:16 A když byl večer, přivedli k němu mnohé, kteříž ďábelství měli,
a on vymítal duchy slovem, a všecky, kteříž se zle měli, uzdravil,

Matouš 10:1 A svolav dvanácte učedlníků svých, dal jim moc nad duchy 
nečistými, aby je vymítali, a aby uzdravovali všelikou nemoc, i všeliký 
neduh. (Marek 3:14,15)

Matouš 10:8 Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, 
ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte.

Matouš 12:26-29 A jestližeť satan satana vymítá, proti sobě rozdělen jest. 
Kterak tedy stane království jeho? 27 A vymítám-liť já ďábly skrze 
Belzebuba, synové vaši skrze koho vymítají? Protož oni soudcové vaši 
budou. 28 Pakliť já Duchem Božím ďábly vymítám, přišloť jest jistě mezi 
vás království Boží. 29 Aneb kterak kdo může do domu silného vjíti a 
jeho nádobí pobrati, leč by prvé svázal toho silného, a teprv by dům jeho 
obloupiti mohl? (Marek 3:23-27)

Matouš 12:43-45 Když pak nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech
suchých, hledaje odpočinutí, ale nenalézá. 44 Tedy říká: Navrátím se do 
domu svého, odkudž jsem vyšel. A přijda, nalezne prázdný, vyčištěný a 
ozdobený. 45 Tedy jde a vezme s sebou sedm jiných duchů Horších, nežli
jest sám, a vejdouce, přebývají tam, i bývají poslední věci člověka toho 
Horší nežli první. Takť se stane i tomuto zlému pokolení.

Matouš 15:22,26,28 A aj, žena Kananejská z končin těch vyšedši, volala, 
řkuci jemu: Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův. Dceru mou hrozně 



trápí ďábelství. 26 On pak odpověděv, řekl: Není slušné vzíti chléb dětem
a vrci štěňatům. 28 Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jí: Ó ženo, veliká jest víra
tvá. Staniž se tobě, jakž chceš. I uzdravena jest dcera její v tu hodinu.

Matouš 16:19 A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal 
na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť 
rozvázáno i na nebi. (Matouš 18:18)

Matouš 17:19-21 Tedy přistoupivše učedlníci k Ježíšovi soukromí, řekli: 
Proč jsme my ho nemohli vyvrci? 20 Ježíš pak řekl jim: Pro nevěru svou. 
Amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru jako zrno horčičné, díte 
hoře této: Přejdi odsud tam, i přejde, a nebudeť vám nic nemožného. 21 
Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst.

Marek 1:23-26 I byl v škole jejich člověk, maje ducha nečistého. Kterýž 
zvolal, 24 Řka: Ach, což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi 
zatratiti nás. Znám tě, kdo jsi, že ten Svatý Boží. 25 I přimluvil mu Ježíš, 
řka: Umlkniž a vyjdi z něho. 26 I polomcovav jím duch nečistý a křiče 
hlasem velikým, vyšel z něho.

Marek 1:32-34 Večer pak při západu slunce, nosili k němu všecky nemocné 
i ďábelníky. 33 A bylo se všecko město zběhlo ke dveřím. 34 I uzdravoval
mnohé ztrápené rozličnými neduhy, a ďábelství mnohá vymítal, a 
nedopouštěl mluviti ďáblům; nebo znali ho.

Marek 1:39 I kázal v školách jejich ve Vší Galilei, a ďábelství vymítal.
Marek 5:8 (Nebo pravil jemu: Vyjdiž, duchu nečistý, z člověka tohoto.)
Marek 6:7,13 A svolav k sobě těch dvanácte, počal je posílati po dvou a 

dvou, a dal jim moc nad duchy nečistými. 13 A ďábelství mnohá vymítali,
a mazali olejem mnohé nemocné, i uzdravovali.

Marek 9:23-25 A Ježíš řekl jemu: Můžeš-li tomu věřiti; všeckoť jest možné 
věřícímu. 24 A i hned zvolav otec mládence toho s slzami, řekl: Věřím, 
Pane, spomoz nedověře mé. 25 Uzřev pak Ježíš, že se zbíhá zástup, 
přimluvil duchu tomu nečistému, řka jemu: Duchu němý a hluchý, já tobě
přikazuji, vyjdi z něho, a nevcházej více do něho.

Marek 9:29 I řekl jim: Toto pokolení nijakž nemůž vyjíti, jediné skrze 
modlitbu a půst.

Marek 9:38,39 I odpověděl mu Jan, řka: Mistře, viděli jsme jednoho, an ve 
jménu tvém ďábly vymítá, kterýž nechodí s námi; i bránili jsmemu, proto 
že s námi nechodí. 39 Ježíš pak řekl: Nebraňtež mu. Neboť není 
žádného, kterýž by divy činil ve jménu mém, aby mohl snadně zle mluviti 
o mně.

Marek 16:17 Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato mítibudou: Ve jménu mém 
ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti,

Lukáš 4:34-36 Řka: Ach, což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi 



zatraťiti nás? Znám tě, kdo jsi, že ten Svatý Boží. 35 I přimluvil jemu 
Ježíš, řka: Umlkniž a vyjdi od něho. A povrha jej ďábel mezi ně, vyšel od 
něho, a nic mu neuškodil. 36 I přišel strach na všecky, a rozmlouvali 
vespolek, řkouce: Jaké jest toto slovo, že v moci a síle přikazuje 
nečistým duchům, a vycházejí?

Lukáš 4:41 Od mnohých také ďábelství vycházela, křičící a říkající: Ty jsi 
Kristus, Syn Boží. Ale přimlouvaje, nedopouštěl jim mluviti; nebo věděli, 
že jest on Kristus.

Lukáš 7:21 A v touž hodinu mnohé uzdravil od neduhů, od nemocí a duchů 
zlých, a slepým mnohým zrak dal.

Lukáš 8:29 Nebo přikazoval tomu duchu nečistému, aby vyšel z toho 
člověka. Po mnohé zajisté časy jím lomcoval, tak že býval ukován řetězy,
a v poutech ostříhán, ale on polámaje okovy, býval od ďábelství puzen 
na poušť.

Lukáš 9:40 I prosil jsem učedlníků tvých, aby jej vyvrhli, ale nemohli.
Lukáš 10:17-20 Potom navrátilo se s radostí těch sedmdesáte, řkouce: 

Pane, také i ďáblové se nám poddávají ve jménu tvém. 18 I řekl jim: 
Viděl jsem satana jako blesk padajícího s nebe. 19 Aj, dávámť vám moc 
šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepřítele, a nic vám 
neuškodí. 20 A však z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové, 
ale raději se radujte, že jména vaše napsána jsou v nebesích.

Lukáš 11:14 I vymítal dábelství, a to bylo němé. Stalo se pak, když vyšlo 
ďábelství, mluvil ten němý. I divili se zástupové.

Lukáš 11:20-22 Pakliť prstem Božím vymítám ďábly, jistěť přišlo k vám 
království Boží. 21 Když silný oděnec ostříhá síně své, v pokoji jsou 
všecky věci, kteréž má. 22 Pakli by silnější než on přijda, přemohl jej, 
všecka odění jeho odejme, v něž úfal, a loupeže jeho rozdělí.

Lukáš 13:32 I řekl jim: Jdouce, povězte lišce té: Aj, vymítám ďábly, a 
uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dokonám.

Jan 14:12 Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve mne, skutky, kteréž já 
činím, i on činiti bude, a větší nad ty činiti bude; nebo já jdu k Otci 
svému.

Jan 17:15 Neprosímť, abys je vzal z světa, ale abys je zachoval od toho 
zlého.

Skutky 10:38 Kterak Ježíše od Nazaréta pomazal Bůh Duchem svatým a 
mocí. Kterýž chodil, dobře čině, a uzdravuje všecky posedlé od ďábla; 
nebo Bůh s ním byl.

Skutky 16:17,18 Ta šedši za Pavlem a za námi, volala, řkuci: Tito lidé jsou 
služebníci Boha Nejvyššího, kteříž zvěstují nám cestu spasení. 18 A to 
činívala za mnoho dní. Pavel pak těžce to nesa, a obrátiv se, řekl duchu 



tomu: Přikazuji tobě ve jménu Ježíše Krista, abys vyšel z ní. I vyšel hned 
té chvíle.

Skutky 19:11,12 A divy veliké činil Bůh skrze ruce Pavlovy, 12 Tak že i na 
nemocné nosívali od jeho těla šátky a fěrtochy, a odstupovaly od nich 
nemoci, a duchové nečistí vycházeli z nich.

Skutky 26:15-18 A já jsem řekl: I kdo jsi, Pane? A on řekl: Já jsem Ježíš, 
kterémuž ty se protivíš. 16 Ale vstaň a stůj na nohách svých; nebo 
protoť jsem se tobě ukázal, abych tebe učinil služebníkem a svědkem i 
těch věcí, kteréž jsi viděl, i těch, v kterýchž ukazovati se budu tobě, 17 
Vysvobozuje tebe z lidu tohoto, i z pohanů, k nimž tě nyní posílám, 18 
Otvírati oči jejich, aby se obrátili od temností k světlu, a z moci 
ďábelské k Bohu, aby tak hříchů odpuštění a díl s posvěcenými vzali 
skrze víru, Kteráž jest ve mne.

Římanům 16:20 Bůh pak pokoje potře satana pod nohy vaše brzo. Milost 
Pána našeho Jezukrista s vámi. Amen.

2 Korintským 2:11 Neboť nejsou nám myšlení jeho neznámá.
Galatským 1:4 Kterýž vydal sebe samého za hříchy naše, aby nás vytrhl z 

tohoto přítomného věku zlého, podlé vůle Boha a Otce našeho,
Efezským 4:27 Nedávejte místa ďáblu.
Efezským 6:11 Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti 

útokům ďábelským.
2 Tesalonickým 3:2,3 A abychom vysvobozeni byli od nezbedných a zlých 

lidí. Neboť ne všech jestvíra. 3 Ale věrnýť jest Pán, kterýž utvrdí vás, a 
ostříhati bude od zlého.

2 Timoteovi 2:26 Aby sami k sobě přijdouce, dobyli se z osídla ďáblova, od 
něhož jsou zjímáni k činění jeho vůle.

2 Timoteovi 4:18 A vysvobodíť mne Pán od každého skutku zlého, a 
zachovává k království svému nebeskému, jemuž sláva na věky věků. 
Amen.

1 Petra 5:8 Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí 
obchází, hledaje, koho by sežral.

1 Janův 4:4 Vy z Boha jste, Synáčkové, a svítězili jste nad nimi; nebo většíť
jest ten, kterýž v vás, nežli ten, kterýž jest v světě.
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