
Démonok elleni Igék a Zsoltárokból

Zsolt.5:9,10, Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt 
egyengesd előttem a te útadat. Mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük 
csupa romlottság, nyitott sir az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, 
oh Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, 
mert fellázadtak ellened.

Zsolt.11:6. Hálókat hullat a gonoszokra, tűz, kénkő és égető szél az ő 
osztályrészük.

Zsolt.18:14,17,18,39,46, És dörgött az Úr a mennyekben és a Magasságos 
zengett és jégeső hullt és eleven szén. 17-18. Lenyúlt a magasból és felvett engem, 
kivont engem nagy vizekből. Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az 
én gyűlölőimtől a kik hatalmasabbak voltak nálamnál.  39. Összetöröm őket, hogy 
fel sem kelhetnek, lábaim alá hullnak. 46. Az idegenek elepedtek és reszketve 
jönnek elő zárt helyeikből.
 Zsolt.27:11. Taníts meg engem a te utadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes 
ösvényen, az én üldözőim miatt.

Zsolt.35:1-8. Perelj uram a velem perelőkkel, harcolj a velem harcolókkal. 
Ragadj  pajzst és vértet, és kelj föl segítségemre. Szegezz dárdát, és rekeszd el 
üldözőim útját, mondd lelkemnek: én vagyok segítséged. Szégyen és gyalázat érje 
azokat, a kik lelkemet keresik: vettessenek hátra és piruljanak, a kik vesztemet 
koholják. Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt, az Úrnak angyala verdesse 
őket. Legyen útjuk sötét, csuszamlós, s Úrnak angyala kergesse őket. Mert ok 
nélkül vetették elém titkon vont hálójukat, és ok nélkül ástak vermet az én 
lelkemnek. Érje őt romlás váratlanul, fogja meg hálója a melyet kivetett, essék belé 
a veszedelembe. 

Zsolt.52:7 Meg is ront az Isten téged teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te 
hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről, Szela.

Zsolt.60:14 Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket.
Zsolt.66:3 Mondjátok Istennek, mily csudálatosak a te műveid, a te hatalmad 

nagyvolta miatt hízelegnek néked ellenségeid. 
Zsot.68:35  Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból. Az Izráelnek 

Istene ad erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten.
Zsolt.71:2 A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem, hajtsd 

hozzám füledet és tarts meg engem.
Zsolt.71:13 Szégyenüljenek meg és enyésszenek el életemnek ellenségei, 

borítsa szégyen és gyalázat azokat kik vesztemre törnek!
Zsolt.76:13 Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
Zsolt.118:10,12 Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében 

elvesztém őket. Körülvettek engem mint méhek, eloltattak, mint tövis-tűz, mert az 
Úr nevében elvesztém őket.

Zsolt.149:8-9 Hogy láncra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-
bilincsekbe. Hogy végrehajtsák rajtuk a megirtott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden 
kegyeltjére. Dicsérjétek az Urat.
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