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Numeri 10:35 Cînd pornea chivotul, Moise zicea: ,,Scoală-Te, Doamne, ca să 
se împrăştie vrăjmaşii Tăi, şi să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!"

Deuteronom 23:5 Dar Domnul, Dumnezeul tău, n'a voit să asculte pe Balaam; 
şi Domnul, Dumnezeul tău, a schimbat blestemul acela în binecuvîntare, 
pentru că tu eşti iubit de Domnul, Dumnezeul tău. (Neemia 13:2)

Psalmi 44:4 Dumnezeule, Tu eşti 'mpăratul meu: porunceşte izbăvirea lui 
Iacov!

Isaia 61:1 ,,Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M'a uns 
să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M'a trimes să vindec pe cei cu 
inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război 
izbăvirea; (Luca 4:18)

Matei 6:13 şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este 
împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin! (Luca 11:4)

Matei 8:16 Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvîntul Lui, a 
scos din ei duhurile necurate, şi a tămăduit pe toţi bolnavii,

Matei 10:1 Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, şi le-a dat 
putere să scoată afară duhurile necurate, şi să tămăduiască orice fel de 
boală şi orice fel de neputinţă. (Marcu 3:14,15)

Matei 10:8 Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi 
afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.

Matei 12:26-29 Dacă Satana scoate afară pe Satana, este desbinat; deci, cum
poate dăinui împărăţia lui? 27 Şi dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui 
Beelzebul, fiii voştri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voştri. 28
Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci 'mpărăţia lui 
Dumnezeu a venit peste voi. 29 Sau, cum poate cineva să intre în casa 
celui tare, şi să-i jăfuiască gospodăria, dacă n'a legat mai întîi pe cel tare?
Numai atunci îi va jăfui casa. (Marcu 3:23-27)

Matei 12:43-45 Duhul necurat, cînd a ieşit dintr'un om, umblă prin locuri fără 
apă, căutînd odihnă, şi n'o găseşte. 44 Atunci zice: ,,Mă voi întoarce în 
casa mea, de unde am ieşit. Şi, cînd vine în ea, o găseşte goală, măturată 
şi împodobită. 45 Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decît
el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia 
ajunge mai rea decît cea dintîi. Tocmai aşa se va întîmpla şi cu acest 
neam viclean."

Matei 15:22,26,28 Şi iată că o femeie cananeancă, a venit din ţinuturile 
acelea, şi a început să strige către El: ,,Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui 
David! Fiică-mea este muncită rău de un drac." 26 Drept răspuns, El i-a zis:



,,Nu este bine să iei pînea copiilor, şi s'o arunci la căţei!" 28 Atunci Isus i-a
zis: ,,O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţ i-se cum voieşti." Şi fiica ei 
s'a tămăduit chiar în ceasul acela.

Matei 16:19 'ţi voi da cheile 'mpărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pămînt, 
va fi legat în ceruri, şi orice vei deslega pe pămînt, va fi deslegat în 
ceruri." (Matei 18:18)

Matei 17:19-21 Atunci ucenicii au venit la Isus, şi I-au zis, deoparte: ,,Noi de 
ce n'am putut să-l scoatem?" 20 ,,Din pricina puţinei voastre credinţe", le-
a zis Isus. ,,Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cît un grăunte de 
muştar, aţi zice muntelui acestuia: ,Mută-te de aici colo', şi s'ar muta; 
nimic nu v'ar fi cu neputinţă. 21 Dar acest soi de draci nu iese afară decît 
cu rugăciune şi cu post."

Marcu 1:23-26 'n sinagoga lor era un om, care avea un duh necurat. El a 
început să strige: 24 ,,Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai 
venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: Eşti Sfîntul lui Dumnezeu!" 25 Isus l-a 
certat, şi i-a zis: ,,Taci, şi ieşi afară din omul acesta!" 26 Şi duhul necurat 
a ieşit din el, scuturîndu-l cu putere, şi scoţînd un strigăt mare.

Marcu 1:32-34 Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi 
îndrăciţii. 33 Şi toată cetatea era adunată la uşă. 34 El a vindecat pe mulţi
cari pătimeau de felurite boale; de asemenea, a scos mulţi draci, şi nu 
lăsa pe draci să vorbească, pentrucă-L cunoşteau.

Marcu 1:39 Şi s'a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galilea; şi 
scotea dracii.

Marcu 5:8 Căci Isus îi zicea: ,,Duh necurat, ieşi afară din omul acesta!"
Marcu 6:7,13 Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece, şi a început să-i 

trimeată doi cîte doi, dîndu-le putere asupra duhurilor necurate. 13 
Scoteau mulţi draci, şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi, şi-i 
vindecau.

Marcu 9:23-25 Isus a răspuns: ,,Tu zici: ,Dacă poţi!'... Toate lucrurile sînt cu 
putinţă celui ce crede!" 24 'ndată tatăl copilului a strigat cu lacrămi: 
,,Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!" 25 Cînd a văzut Isus că norodul 
vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat, şi i-a zis: ,,Duh mut şi 
surd, îţi poruncesc să ieşi afară din copilul acesta, şi să nu mai intri în el." 
29 ,,Acest soi de draci", le-a zis El, ,,nu poate ieşi decît prin rugăciune şi 
post."

Marcu 9:38,39 Ioan I-a zis: ,,'nvăţătorule, noi am văzut pe un om scoţînd draci
în Numele Tău; şi l-am oprit, pentrucă nu venea după noi." 39 ,,Nu-l opriţi", 
a răspuns Isus, ,,căci nu este nimeni, care să facă minuni în Numele Meu, 
şi să Mă poată grăi de rău îndată după aceea.

Marcu 16:17 Iată semnele cari vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu 
vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi;



Luca 4:34-36 ,,Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să 
ne prăpădeşti? Te ştiu cine eşti: Sfîntul lui Dumnezeu." 35 Isus l-a certat, 
şi i-a zis: ,,Taci, şi ieşi afară din omul acesta!" Şi dracul, dupăce l-a trîntit 
jos, în mijlocul adunării, a ieşit afară din el, fără să-i facă vreun rău. 36 
Toţi au fost cuprinşi de spaimă, şi ziceau unii către alţii: Ce înseamnă 
lucrul acesta? El porunceşte cu stăpînire şi cu putere duhurilor necurate, 
şi ele ies afară!"

Luca 4:41 Din mulţi ieşeau şi draci, cari strigau şi ziceau: ,,Tu eşti Hristosul, 
Fiul lui Dumnezeu." Dar El îi mustra, şi nu-i lăsa să vorbească, pentrucă 
ştiau că El este Hristosul.

Luca 7:21 Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boale, de chinuri, 
de duhuri rele, şi multor orbi le-a dăruit vederea.

Luca 8:29 Căci Isus poruncise duhului necurat să iasă din omul acela, pe 
care pusese stăpînire de multă vreme; era păzit legat cu cătuşe la mîni şi 
cu obezi la picioare, dar rupea legăturile, şi era gonit de dracul prin pustii.

Luca 9:40 Am rugat pe ucenicii Tăi să-l scoată, şi n'au putut.
Luca 10:17-20 Cei şaptezeci s'au întors plini de bucurie, şi au zis: ,,Doamne, 

chiar şi dracii ne sînt supuşi în Numele Tău." 18 Isus le-a zis: ,,Am văzut 
pe Satana căzînd ca un fulger din cer." 19 Iată că v'am dat putere să 
călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi 
nimic nu vă va putea vătăma. 20 Totuş, să nu vă bucuraţi de faptul că 
duhurile vă sînt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sînt scrise în 
ceruri."

Luca 11:14 Isus a scos dintr'un bolnav un drac, care era mut. Dupăce a ieşit, 
dracul, mutul a grăit, şi noroadele s'au mirat.

Luca 11:20-22 Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, 'mpărăţia lui
Dumnezeu a ajuns pînă la voi. 21 Cînd omul cel tare şi bine înarmat îşi 
păzeşte casa, averile îi sînt la adăpost. 22 Dar dacă vine peste el unul mai 
tare decît el şi-l biruieşte, atunci îi ia cu sila toate armele în care se 
încredea, şi împarte prăzile luate de la el.

Luca 13:32 ,,Duceţi-vă", le-a răspuns El, ,,şi spuneţi vulpii aceleia: ,Iată că 
scot dracii, şi săvîrşesc vindecări astăzi şi mîne, iar a treia zi voi isprăvi.

Ioan 14:12 Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el 
lucrările pe cari le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decît acestea;
pentrucă Eu mă duc la Tatăl:

Ioan 17:15 Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.
Faptele Apostolilor 10:38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfînt şi cu putere pe 

Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi 
cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.

Faptele Apostolilor 16:17,18 Roaba aceasta s'a luat după Pavel şi după noi, şi
striga: ,,Oamenii aceştia sînt robii Dumnezeului Celui Prea 'nalt şi ei vă 



vestesc calea mîntuirii." 18 Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, 
necăjit, s'a întors, şi a zis duhului: ,,'n Numele lui Isus Hristos îţi 
poruncesc să ieşi din ea." Şi a ieşit chiar în ceasul acela.

Faptele Apostolilor 19:11,12 Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin 
mînile lui Pavel; 12 pînă acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau
şorţuri, cari fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau boalele, şi ieşeau afară 
din ei duhurile rele.

Faptele Apostolilor 26:15-18 ,Cine eşti, Doamne?' am răspuns eu. Şi Domnul a
zis: ,Eu sînt Isus, pe care-L prigoneşti. 16 Dar scoală-te, şi stai în picioare; 
căci M'am arătat ţie, ca să te pun slujitor şi martor atît al lucrurilor, pe 
cari le-ai văzut, cît şi al lucrurilor, pe cari Mă vei vedea făcîndu-le. 17 Te-
am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor, la cari 
te trimet, 18 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă dela întunerec la 
lumină, şi de supt puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin 
credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi."

Romani 16:20 Dumnezeul păcii va zdrobi în curînd pe Satana supt picioarele 
voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.

2 Corintieni 2:11 ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un cîştig dela noi; căci nu 
sîntem în neştiinţă despre planurile lui.

Galateni 1:4 El S'a dat pe Sine însuş pentru păcatele noastre, ca să ne 
smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.

Efeseni 4:27 şi să nu daţi prilej diavolului.
Efeseni 6:11 'mbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea 

pept împotriva uneltirilor diavolului.
2 Tesaloniceni 3:2,3 şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu 

toţi au credinţa. 3 Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de 
cel rău.

2 Timotei 2:26 şi, venindu-ş i în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de 
care au fost prinşi ca să-i facă voia.

2 Timotei 4:18 Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, şi mă va mîntui, ca să 
intru în 'mpărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

1 Petru 5:8 Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă 
tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.

1 Ioan 4:4 Voi, copilaşilor, sînteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentrucă Cel 
ce este în voi, este mai mare decît cel ce este în lume.
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