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4 Mooses 10:35 Ja kun arkki lähti liikkeelle, niin Mooses lausui: "Nouse Herra
hajaantukoot sinun vihollisesi, ja sinun vihamiehesi paetkoot sinua".

5 Mooses 23:5 Mutta Herra, sinun Jumalasi, ei tahtonut kuulla Bileamia, vaan
Herra, sinun Jumalasi, muutti kirouksen sinulle siunaukseksi, sillä Herra, 
sinun Jumalasi, rakasti sinua. (Nehemia 13:2)

Psalmit44:4(5)Sinä Jumala sinä olet minun kuninkaani toimita Jaakobille apu
Jesaja 61:1 Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut 

minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan 
särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille 
kirvoitusta, (Luukas 4:18)

Matteus 6:13 äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, 
<sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. (Luukas 11:4)

Matteus 8:16 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän 
ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;

Matteus 10:1 Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi 
heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja
kaikkinaista raihnautta. (Markus 3:14,15)

Matteus 10:8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia,
ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.

Matteus 12:26-29 Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut 
itsensä kanssa; kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? 27 Ja 
jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten 
teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän 
tuomarinne. 28 Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos 
riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. 29 Taikka 
kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen 
tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää? Vasta sitten hän ryöstää 
tyhjäksi hänen talonsa. (Markus 3:23-27)

Matteus 12:43-45 Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita
paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. 44 Silloin se sanoo: ‘Minä palaan 
huoneeseeni, josta lähdin'. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja 
lakaistuna ja kaunistettuna. 45 Silloin se menee ja ottaa mukaansa 
seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja 
asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin 
ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle."

Matteus 15:22,26,28 Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja 
huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa 
kauheasti minun tytärtäni." 26 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Ei ole 
soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille". 28 Silloin Jeesus 
vastasi ja sanoi hänelle: "Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon 



sinulle, niinkuin tahdot". Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve.
Matteus 16:19 Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja 

minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä 
päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." (Matteus 18:18)

Matteus 17:19,20 Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja 
sanoivat: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?" 20 Niin hän sanoi heille:
"Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi
uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: 
‘Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta".

Markus 1:23-26 Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli 
saastainen henki; ja se huusi 24 sanoen: "Mitä sinulla on meidän 
kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä 
tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä." 25 Niin 
Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". 26 Ja saastainen 
henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä.

Markus 1:32-34 Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tyk-
önsä kaikki sairaat ja riivatut, 33 ja koko kaupunki oli koolla oven edessä. 
34 Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon rii-
vaajia hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet.

Markus 1:39 Ja hän meni ja saarnasi heidän synagoogissaan koko Galileassa 
ja ajoi ulos riivaajat.

Markus 5:8 Sillä hän oli sanomaisillaan sille: "Lähde ulos miehestä, sinä 
saastainen henki".

Markus 6:7,13 Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista ja alkoi lähettää heitä 
kaksittain ja antoi heille vallan saastaisia henkiä vastaan. 13 Ja he ajoivat
ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat 
heidät.

Markus 9:23-25 Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Jos voit!' Kaikki on mahdollista 
sille, joka uskoo". 24 Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi: "Minä uskon; auta 
minun epäuskoani". 25 Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, 
nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille: "Sinä mykkä ja kuuro henki, 
minä käsken sinua: lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene".

Markus 9:29,38,39 Hän sanoi heille: "Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla 
kuin rukouksella ja paastolla". 38 Johannes sanoi hänelle: "Opettaja, me 
näimme erään, joka ei seuraa meitä, sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia; 
ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä". 39 Mutta Jeesus 
sanoi: "Älkää häntä kieltäkö; sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon 
minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa.

Markus 16:17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun 
nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,

Luukas 4:34-36 "Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus 
Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka 



olet, sinä Jumalan Pyhä." 35 Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen: "Vaikene 
ja lähde hänestä". Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja 
lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta. 36 Ja heidät kaikki valta-
si hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen: "Mitä tämä puhe on, sillä
hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?"

Luukas 4:41 Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä 
olet Jumalan Poika!" Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, 
koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen.

Luukas 7:21 Sillä hetkellä hän juuri paransi useita taudeista ja vitsauksista ja
pahoista hengistä, ja monelle sokealle hän antoi näön.

Luukas 8:29 Sillä hän oli käskemäisillään saastaista henkeä menemään ulos 
siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa; hänet oli 
sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta hän oli 
katkaissut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin.

Luukas 9:40 Ja minä pyysin sinun opetuslapsiasi ajamaan sitä ulos, mutta he
eivät voineet."

Luukas 10:17-20 Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: 
"Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden". 18 Silloin 
hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin 
salaman. 19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja 
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoit-
tava. 20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, 
vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

Luukas 11:14 Ja hän ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä; ja kun riivaaja oli 
lähtenyt, niin tapahtui, että mykkä mies puhui; ja kansa ihmetteli.

Luukas 11:20-22 Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin 
onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. 21 Kun väkevä aseellis-
ena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. 22 Mutta 
kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän 
häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin.

Luukas 13:32 Niin hän sanoi heille: "Menkää ja sanokaa sille ketulle: ‘Katso, 
minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja 
kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän'.

Johannes 14:12 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, 
myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne 
ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,

Johannes 17:15 En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan 
että sinä varjelisit heidät pahasta.

Apostolien 10:38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli 
voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää
ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen 
kanssansa.



Apostolien 16:17,18 Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä 
miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille 
pelastuksen tien". 18 Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi 
Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä
minä käsken sinun lähteä hänestä". Ja se lähti sillä hetkellä.

Apostolien 19:11,12 Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten 
kautta, 12 niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vieti-
in sairasten päälle ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.

Apostolien 26:15-18 Niin minä sanoin: ‘Kuka olet, herra?' Ja Herra sanoi: 
‘Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. 16 Mutta nouse ja seiso jaloillasi; 
sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut 
palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin 
myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. 17 Ja minä 
pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä
sinut lähetän 18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät 
pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat 
uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.'

Roomalaisille 16:20 Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän 
jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.

2 Korinttolais 2:11 ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa
eivät ole meille tuntemattomat.

Galatalaisille 1:4 joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, 
pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän 
Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!

Efesolaisille 4:27 älkääkä antako perkeleelle sijaa.
Efesolaisille 6:11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota–asu, voidaksenne 

kestää perkeleen kavalat juonet.
2 Tessalonikal 3:2,3 ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; 

sillä usko ei ole joka miehen. 3 Mutta Herra on uskollinen, ja hän on 
vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta.

2 Timoteus 2:26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut 
tahtoansa tekemään.

2 Timoteus 4:18 Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja 
pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja 
iankaikkisesti! Amen.

1 Pietari 5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy 
ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

1 Johannes 4:4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; 
sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.
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