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4 Mózes 10:35 Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: 
Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te 
gyűlölőid.

5 Mózes 23:5 De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot; hanem 
fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett
téged az Úr, a te Istened. (Nehemiás 13:2)

Zsoltárok 44:4(5,6) Általad verjuk le szorongatóinkat; a te neveddel tapodjuk 
le támadóinkat.

Ézsaiás 61:1 Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, 
hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört
szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a 
megkötözötteknek megoldást; (Lukács 4:18)

Máté 6:13 És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. 
Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. (Lukács 11:4)

Máté 8:16 Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval 
kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget;

Máté 10:1 És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a 
tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden 
betegséget és minden erőtelenséget. (Márk 3:14,15)

Máté 10:8 Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat 
támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.

Máté 12:26-29 Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg; 
mimódon állhat meg tehát az ő országa? 27 És ha én Belzebub által űzöm ki
az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők magok lesznek a ti 
bíráitok. 28 Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor 
kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. 29 Avagy mi módon 
mehet be valaki a hatalmasnak házába és rabolhatja el annak kincseit, 
hanemha megkötözi előbb a hatalmast és akkor rabolja ki annak házát? 
(Márk 3:23-27)

Máté 12:43-45 Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül 
való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál: 44 Akkor ezt mondja: 
Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. És oda menvén, üresen, 
kisöpörve és fölékesítve találja azt. 45 Akkor elmegy és vesz maga mellé 
más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és 
ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz 
ezzel a gonosz nemzetséggel is.

Máté 15:22,26,28 És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból,
kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az 
ördögtől gonoszul gyötörtetik. 26 Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak 
kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. 28 Ekkor felelvén Jézus, monda 



néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És 
meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.

Máté 16:19 És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit 
megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a 
földön, a mennyekben is oldva lészen. (Máté 18:18)

Máté 17:19-21 Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának 
néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? 20 Jézus pedig monda nékik: A ti 
hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek 
volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen 
amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. 21 Ez a fajzat 
pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által.

Márk 1:23-26 Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, a kiben tisztátalan 
lélek volt, és felkiálta, 24 És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, 
Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy 
te: az Istennek Szentje. 25 És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, 
és menj ki belőle. 26 És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fenszóval 
kiáltva, kiméne belőle.

Márk 1:32-34 Estefelé pedig, a mikor leszállt a nap, mind ő hozzá vivék a 
betegeseket és az ördöngősöket; 33 És az egész város oda gyűlt vala az 
ajtó elé. 34 És meggyógyíta sokakat, a kik különféle betegségekben 
sínlődnek vala; és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az 
ördögöket, mivelhogy őt ismerék.

Márk 1:39 És prédikál vala azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és 
ördögöket űz vala.

Márk 5:8 (Mert ezt mondja vala néki: Eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből.)
Márk 6:7 Majd magához szólítá a tizenkettőt, és kezdé őket kiküldeni 

kettőnként, és ada nékik hatalmat a tisztátalan lelkeken.
Márk 6:13 És sok ördögöt űznek vala ki, és olajjal sok beteget megkennek és 

meggyógyítnak vala.
Márk 9:23-25 Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a 

hívőnek. 24 A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással 
monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek. 25 Jézus 
pedig mikor látta vala, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá 
a tisztátalan lelket, mondván néki: Te néma és siket lélek, én parancsolom 
néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj!

Márk 9:29 Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán 
könyörgéssel és bőjtöléssel.

Márk 9:38,39 János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, a ki a 
te neveddel ördögöket űz, a ki nem követ minket; és eltiltók őt, mivelhogy 
nem követ minket. 39 Jézus pedig monda: Ne tiltsátok el őt; mert senki 
sincs, a ki csodát tesz az én nevemben és mindjárt gonoszul szólhatna 
felőlem.



Márk 16:17 Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben 
ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

Lukács 4:34-36 És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg és menj ki ez 
emberből! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belőle, és nem árta 
néki semmit. 35 És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és 
beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és 
hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek és kimennek? 36 És elterjede
a hír ő felőle a környék minden helyén.

Lukács 4:41 A nap fölkeltekor pedig kimenvén, puszta helyre méne; de a 
sokaság felkeresé őt, és hozzámenének, és tartóztaták őt, hogy ne menjen 
el tőlök.

Lukács 7:21 Azon órában pedig sokakat gyógyíta meg betegségéből, 
csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adá meg szeme világát.

Lukács 8:29 Mert azt parancsolá annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki 
az emberből. Mert gyakran elragadá őt: annakokáért lánczokkal és 
békókkal megkötözve őrizteték; de a kötelékeket elszaggatván, az ördögtől
a pusztákba hajtaték.

Lukács 9:40 És kérem a te tanítványaidat, hogy űzzék ki azt, de nem tudták.
Lukács 10:17-20 Visszatére pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: 

Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által! 18 Ő pedig 
monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. 19 Ímé 
adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az 
ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. 20 De azon ne 
örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, 
hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.

Lukács 11:14 És ördögöt űz vala ki, mely néma vala. És lőn, mikor kiment az 
ördög, megszólala a néma; és csodálkozék a sokaság.

Lukács 11:20-22 Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül 
elérkezett hozzátok az Isten országa. 21 Mikor az erős fegyveres őrzi az ő 
palotáját, a mije van, békességben van; 22 De mikor a nálánál erősebb reá 
jövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és a mit tőle 
zsákmányol, elosztja.

Lukács 13:32 És monda nékik: Elmenvén mondjátok meg annak a rókának: 
Ímé ördögöket űzök ki és gyógyítok ma és holnap, és harmadnapon 
elvégeztetem.

János 14:12 Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is 
cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és 
nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.

János 17:15 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd 
meg őket a gonosztól.

Apostolok 10:38 A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és 
hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az 



ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.
Apostolok 16:17,18 Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek az 

emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az idvességnek útját 
hirdetik. 18 Ezt pedig több napon át mívelte. Pál azonban megbosszankod-
ván, és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom néked a Jézus 
Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában.

Apostolok 19:11,12 És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál 
keze által: 12 Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a 
keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a 
gonosz lelkek kimenének belőlök.

Apostolok 26:15-18 Én pedig mondék: Kicsoda vagy, Uram? És az monda: Én 
vagyok Jézus, a kit te kergetsz. 16 De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért 
jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy 
azokban, a miket láttál, mint azokban, a mikre nézve meg fogok néked 
jelenni; 17 Megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most 
küldelek, 18 Hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségből világosságra 
és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát
és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit 
által.

Rómaiakhoz 16:20 A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok 
alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.

2 Korintusi 2:11 Mert jól ismerjük az ő szándékait.
Galatians 1:4 A ki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e 

jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.
Efézusiakhoz 4:27 Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.
Efézusiakhoz 6:11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy 

megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
2 Tesszalonika 3:2,3 És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz 

emberektől. Mert nem mindenkié a hit! 3 De hű az Úr, a ki megerősít titeket
és megőriz a gonosztól.

2 Timóteushoz 2:26 És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az 
Úr szolgája által az Isten akaratára.

2 Timóteushoz 4:18 És megszabadít engem az Úr minden gonosz 
cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség 
örökkön örökké! Ámen.

1 Péter 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, 
mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:

1 János 4:4 Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert 
nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van.
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