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4 Mojzeszowa 10:35 A gdy się ruszyć miała skrzynia, tedy mawiał Mojżesz: 
Powstań Panie, a niech będą rozproszeni nieprzyjaciele twoi, a niech 
uciekają, którzy cię nienawidzą, przed obliczem twojem.

5 Mojzeszowa 23:5 Acz nie chciał Pan, Bóg twój, wysłuchać Balaama, ale 
obrócił Pan, Bóg twój, tobie jego przeklęstwo w błogosławieństwo; bo cię 
umiłował Pan, Bóg twój. (Nehemiasza 13:2)

Psalmów 44:4(5) Tyś sam król mój, o Boże! sprawże wielkie wybawienie 
Jakóbowi.

Izajasza 61:1 Duch Panującego Pana jest nademną; przeto mię pomazał Pan, 
abym opowiadał Ewangeliję cichym, posłał mię, abym związał rany tych, 
którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a 
więźniom otworzenie ciemnicy; (Lukasza 4:18)

Mateusza 6:13 I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; 
albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen. (Lukasza 
11:4)

Mateusza 8:16 A gdy był wieczór, przywiedli do niego wiele opętanych: i 
wyganiał duchy słowem; i wszystkie, którzy się żle mieli, uzdrawiał;

Mateusza 10:1 A zwoławszy dwunastu uczniów swoich, dał im moc nad 
duchy nieczystymi, aby je wyganiali, i uzdrawiali wszelką chorobę i 
wszelką niemoc. (Marka 3:14,15)

Mateusza 10:8 Chore uzdrawiajcie, trędowate oczyszczajcie, umarłe 
wskrzeszajcie, dyjabły wyganiajcie; darmoście wzięli, darmo dawajcie.

Mateusza 12:26-29 A jeźliż szatan szatana wygania, sam przeciwko sobie 
rozdzielony jest; jakoż się tedy ostoi królestwo jego? 27 A jeźliż ja przez 
Beelzebuba wyganiam dyjabły, synowie wasi przez kogoż wyganiają? 
Przetoż oni sędziami waszymi będą; 28 A jeźliż ja duchem Bożym 
wyganiam dyjabły, tedyż do was przyszło królestwo Boże. 29 Albo jakoż 
może kto wnijść do domu mocarza, i sprzęt jego rozchwycić, jeźliby 
pierwej nie związał mocarza onego? toż dopiero dom jego rozchwyci. 
(Mark 3:23-27)

Mateusza 12:43-45 A gdy nieczysty duch od człowieka wychodzi, przechadza 
się po miejscach suchych, szukając odpocznienia, ale nie znajduje. 44 
Tedy mówi: Wrócę się do domu mego, skądem wyszedł; a przyszedłszy 
znajduje go próżny i umieciony i ochędożony. 45 Tedy idzie, i bierze z sobą
siedm inszych duchów gorszych, niżeli sam: a wszedłszy mieszkają tam, i 
bywają ostatnie rzeczy człowieka onego gorsze, niżeli pierwsze. Tak się 
stanie i temu rodzajowi złemu.

Mateusza 15:22,26,28 A oto niewiasta Chananejska z onych granic 
wyszedłszy, wołała, mówiąc do niego: Zmiłuj się nade mną Panie, synu 



Dawidowy! córka moja ciężko bywa od dyjabła dręczona. 26 A on 
odpowiadając rzekł: Niedobra jest brać chleb dziecinny, a miotać 
szczeniętom. 28 Tedy odpowiadając Jezus rzekł jej: O niewiasto! wielka 
jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jako chcesz. I uzdrowiona jest 
córka jej od onejże godziny.

Mateusza 16:19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; a cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech; a cokolwiek 
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. (Mateusza 18:18)

Mateusza 17:19-21 Tedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa osobno, rzekli 
mu: Czemużeśmy go my wygnać nie mogli? 20 Lecz Jezus rzekł do nich: 
Dla niedowiarstwa waszego; zaprawdę bowiem powiadam wam: 
Jeźlibyście, mając wiarę jako ziarno gorczyczne, rzekli tej górze: Przenieś 
się stąd na ono miejsce, tedy się przeniesie, a nic niemożebnego wam nie 
będzie. 21 Ale ten rodzaj nie wychodzi, tylko przez modlitwę i przez post.

Marka 1:23-26 A był w bóżnicy ich człowiek mający ducha nieczystego, który 
zawołał, 24 Mówiąc: Ach! cóż my z tobą mamy, Jezusie Nazareński? 
Przyszedłeś, abyś nas wytracił. Znam cię, ktoś jest, żeś on święty Boży. 25
I zgromił go Jezus, mówiąc: Umilknij, a wynijdź z niego. 26 Tedy rozdarłszy
go duch nieczysty i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego.

Marka 1:32-34 A gdy był wieczór i słońce zachodziło, przynosili do niego 
wszystkie, którzy się żle mieli, i opętane; 33 A wszystko miasto 
zgromadziło się do drzwi. 34 I uzdrowił wiele tych, co się żle mieli na 
rozliczne choroby, i wygnał wiele dyjabłów, a nie dopuścił mówić 
dyjabłom; bo go znali.

Marka 1:39 I kazał w bóżnicach ich po wszystkiej Galilei, i wyganiał dyjabły.
Marka 5:8 (Albowiem mu mówił: Wynijdź, duchu nieczysty! z tego człowieka.)
Marka 6:7,13 Tedy zwoławszy do siebie onych dwunastu, począł je po dwóch 

rozsyłać, i dał im moc nad duchami nieczystymi. 13 I wyganiali wiele 
dyjabłów, i wiele chorych olejkiem mazali i uzdrawiali je.

Marka 9:23-25 Ale mu Jezus rzekł: Jeźli możesz temu wierzyć? Wszystko jest 
możno wierzącemu. 24 A zarazem zawoławszy ojciec onego młodzieńca, 
ze łzami rzekł: Wierzę, Panie! ty ratuj niedowiarstwa mego. 25 A widząc 
Jezus, iż się lud zbiegał, zgromił onego ducha nieczystego, mówiąc mu: 
Duchu niemy i głuchy! ja tobie rozkazuję, wynijdź z niego, a nie wchodź 
więcej w niego.

Marka 9:29 A on im rzekł: Ten rodzaj dyjabłów inaczej wynijść nie może, tylko
przez modlitwę i przez post.

Marka 9:38,39 Tedy mu odpowiedział Jan, mówiąc: Nauczycielu! widzieliśmy 
niektórego w imieniu twojem dyjabły wyganiającego, który nie chodzi za 
nami, i zabranialiśmy mu, przeto że nie chodzi za nami. 39 Ale Jezus rzekł: 
Nie zabraniajcie mu; albowiem nikt nie jest, co by czynił cuda w imieniu 
mojem, aby mógł snadnie mówić żle o mnie.



Marka 16:17 A znamiona tych, co uwierzą, te naśladować będą: W imieniu 
mojem dyjabły wyganiać będą, nowemi językami mówić będą;

Lukasza 4:34-36 Mówiąc: Ach! Cóż my z tobą mamy, Jezusie Nazareński? 
Przyszedłeś, abyś nas wytracił; znam cię, ktoś jest, żeś on Święty Boży. 35
I zgromił go Jezus, mówiąc: Umilknij, a wynijdź z niego. Tedy dyjabeł 
porzuciwszy go w pośrodek, wyszedł z niego, nic mu nie zaszkodziwszy. 
36 I przyszedł strach na wszystkie, i rozmawiali między sobą, mówiąc: Cóż
to za słowo, że z władzą i z mocą rozkazuje duchom nieczystym, a 
wychodzą?

Lukasza 4:41 Ku temu wychodzili i dyjabli z wielu ich, wołając i mówiąc: Tyś 
jest on Chrystus, Syn Boży; ale on zgromiwszy je, nie dopuszczał im 
mówić; bo wiedzieli, iż on jest Chrystus.

Lukasza 7:21 A onejże godziny wiele ich uzdrowił od chorób, od niemocy, i od
duchów złych, i wiele ślepych wzrokiem darował.

Lukasza 8:29 Albowiem rozkazał onemu duchowi nieczystemu, aby wyszedł z 
onego człowieka: bo od wielu czasów porywał go; a chociaż go wiązano 
łańcuchami i w pętach strzeżono, jednak on porwawszy okowy, bywał od 
dyjabła na pustynię pędzony.

Lukasza 9:40 I prosiłem uczniów twoich, aby go wygnali; ale nie mogli.
Lukasza 10:17-20 A tak wrócili się oni siedmdziesiąt z weselem, mówiąc: 

Panie! i dyjablić się nam poddawają w imieniu twojem. 18 Tedy im rzekł: 
Widziałem szatana, jako błyskawicę z nieba spadającego. 19 Oto wam 
daję moc, abyście deptali po wężach i po niedźwiadkach i po wszystkiej 
mocy nieprzyjacielskiej, a nic wam nie uszkodzi. 20 Wszakże nie radujcie 
się z tego, iż się wam duchy poddawają; ale raczej radujcie się, że imiona 
wasze napisane są w niebiesiech.

Lukasza 11:14 Tedy wyganiał dyjabła, który był niemy. I stało się, gdy 
wyszedł on dyjabeł, przemówił niemy; i dziwował się lud.

Lukasza 11:20-22 Ale jeźliż ja palcem Bożym wyganiam dyjabły, zaisteć 
przyszło do was królestwo Boże. 21 Gdy mocarz uzbrojony strzeże pałacu 
swego, w pokoju są majętności jego; 22 Ale gdy mocniejszy nadeń 
nadszedłszy, zwycięży go, odejmuje wszystko oręże jego, w którem ufał, a 
łupy jego rozdaje.

Lukasza 13:32 I rzekł im: Idźcie, a powiedzcie temu lisowi: Oto wyganiam 
dyjabły, i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia dokończenie wezmę.

Jana 14:12 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy w mię, sprawy 
które Ja czynię, i on czynić będzie, i większe nad te czynić będzie; bo ja 
odchodzę do Ojca mego.

Jana 17:15 Nie proszę, abyś je wziął z świata, ale abyś je zachował ode 
złego.

Dzieje Apostolskie 10:38 Jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem 
Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkie 



opanowane od dyjabła; albowiem Bóg był z nim.
Dzieje Apostolskie 16:17,18 Ta chodząc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc:

Ci ludzie sługami są Boga najwyższego, którzy nam opowiadają drogę 
zbawienia. 18 A to czyniła przez wiele dni; ale Paweł bolejąc nad tem i 
obróciwszy się, rzekł onemu duchowi: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa 
Chrystusa, abyś wyszedł od niej. I wyszedł onejże godziny.

Dzieje Apostolskie 19:11,12 A nie lada cuda czynił Bóg przez ręce Pawłowe; 
12 Tak iż na chore przynoszono chustki albo przepaski od ciała jego, i 
odchodziły od nich choroby, i duchowie żli wychodzili z nich.

Dzieje Apostolskie 26:15-18 A jam rzekł: Ktoś jest, Panie? A on rzekł: Jam 
jest Jezus, którego ty prześladujesz. 16 Ale wstań, a stań na nogach 
twoich; gdyżem ci się dlatego pokazał, abym cię uczynił sługą i świadkiem
tak tych rzeczy, któreś widział, jako i innych, w których ci się pokażę. 17 
Wyrywając cię od tego ludu i od pogan, do których cię teraz posyłam, 18 
Ku otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości, a z 
mocy szatańskiej do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie grzechów i dział 
między poświęconymi przez wiarę, która jest w mię.

Rzymian 16:20 A Bóg pokoju zetrze szatana pod nogi wasze w rychle. Łaska 
Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen.

2 Koryntian 2:11 Albowiem zamysły jego nie są nam tajne.
Galacjan 1:4 Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z 

teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego;
Efezjan 4:27 Nie dawajcie miejsca dyjabłu.
Efezjan 6:11 Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać 

przeciwko zasadzkom dyjabelskim.
2 Tesaloniczan 3:2,3 I abyśmy byli wyrwani od niezbędnych i złych ludzi; 

albowiem nie wszystkich jest wiara. 3 Aleć wierny jest Pan, który was 
utwierdzi i strzec będzie od złego.

2 Tymoteusza 2:26 Aby obaczywszy się, wywikłali się z sidła dyjabelskiego, 
od którego pojmani są ku czynieniu woli jego.

2 Tymoteusza 4:18 A wyrwie mię Pan z każdego uczynku złego i zachowa do 
królestwa swego niebieskiego; któremu chwała na wieki wieków. Amen.

1 Piotra 5:8 Trzeźwymi bądźcie, czujcie; albowiem przeciwnik wasz dyjabeł, 
jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł.

1 Jana 4:4 Wy z Boga jesteście, dziateczki! i zwyciężyliście ich; iż większy 
jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


