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Bilangan 10:35 Setiap kali Peti Perjanjian itu akan diangkut, Musa berkata, 
"Bangkitlah, ya TUHAN, ceraiberaikanlah musuh-Mu sehingga orang yang 
membenci Engkau melarikan diri."

Ulangan 23:5 Tetapi TUHAN Jehovahmu tak mau mendengarkan Bileam. 
Sebaliknya Ia mengubah kutuk itu menjadi berkat, karena Ia mengasihi 
kamu. (Nehemia 13:2)

Mazmur 44:4(5) Engkaulah Rajaku dan Jehovahku, yang memberi kemenangan
kepada umat-Mu.

Yesaya 61:1 Kuasa TUHAN Yang Mahatinggi ada padaku; Ia memilih dan 
mengutus aku untuk membawa kabar baik kepada orang miskin dan 
menyembuhkan orang yang remuk hatinya; untuk mengumumkan kepada 
orang tahanan bahwa mereka segera dibebaskan, dan kepada orang-orang 
dalam penjara bahwa mereka akan dilepaskan. (Lukas 4:18)

Matius 6:13 Janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu 
kami dicobai tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si Jahat. (Engkaulah Raja 
yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin.)' (Lukas 11:4)

Matius 8:16 Pada waktu mulai petang, orang membawa kepada Yesus banyak 
orang yang kemasukan roh jahat. Dan dengan sepatah kata saja, Yesus 
mengusir roh-roh jahat itu dan menyembuhkan juga semua orang yang 
sakit.

Matius 10:1,8 Pada suatu hari Yesus memanggil kedua belas orang pengikut-
Nya berkumpul. Lalu Ia memberi kepada mereka kuasa untuk mengusir roh-
roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit dan segala macam 
cacat badan. (Markus 3:14,15) 8 Sembuhkanlah orang-orang yang sakit; 
hidupkan orang-orang yang mati; sembuhkanlah orang-orang yang berpen-
yakit kulit yang mengerikan, dan usirlah roh-roh jahat. Kalian sudah mener-
ima semuanya itu dengan cuma-cuma. Jadi berilah juga dengan cuma-cuma

Matius 12:26-29  Begitu juga di dalam kerajaan Iblis; kalau satu kelompok 
mengusir kelompok yang lain, maka kerajaan Iblis itu sudah terpecah-
pecah dan akan runtuh. 27 Kalian berkata bahwa Aku mengusir roh jahat 
karena kuasa Beelzebul. Kalau begitu dengan kuasa siapa pengikut-
pengikutmu mengusir roh jahat. Pengikut-pengikutmu itu sendiri yang 
membuktikan bahwa kalian salah! 28 Tetapi Aku mengusir roh jahat 
dengan kuasa Roh Jehovah. Dan itu berarti bahwa Jehovah sudah mulai 
memerintah di tengah-tengah kalian. 29 Bagaimana orang dapat masuk ke 
dalam rumah seorang yang kuat untuk merampas hartanya, kalau ia tidak 
lebih dahulu mengikat orang kuat itu? Sesudah itu, baru ia dapat merampas
hartanya. (Markus 3:23-27)

Matius 12:43-45 "Apabila roh jahat meninggalkan seseorang, roh itu 



berkeliling ke tempat-tempat yang kering untuk mencari tempat istirahat, 
tetapi ia tidak mendapatnya. 44 Oleh sebab itu ia berkata, 'Saya akan kem-
bali ke rumah yang sudah saya tinggalkan.' Waktu ia sampai di sana, rumah
itu kosong, bersih dan teratur. 45 Lalu ia pergi dan membawa tujuh roh lain
yang lebih jahat dari dia. Kemudian mereka masuk ke dalam orang itu, lalu 
tinggal di situ. Dan akhirnya keadaan orang itu menjadi lebih buruk dari 
semula. Itulah juga yang akan terjadi dengan orang-orang jahat zaman ini."

Matius 15:22,26,28 Seorang wanita Kanaan dari daerah itu, datang kepada 
Yesus sambil berseru-seru, "Anak Daud, kasihanilah saya! Anak perempuan
saya kemasukan roh jahat. Keadaannya parah betul." 26 Yesus menjawab, 
"Tidak baik mengambil makanan anak-anak dan melemparkannya kepada 
anjing." 28 Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ibu, sungguh besar imanmu! 
Biarlah terjadi apa yang kauinginkan!" Pada saat itu juga anak wanita itu 
sembuh.

Matius 16:19 Aku akan memberikan kepadamu kunci dari Dunia Baru Jehovah.
Apa yang engkau larang di atas bumi, juga dilarang di surga. Dan apa yang 
engkau benarkan di atas bumi, juga dibenarkan di surga." (Matius 18:18)

Matius 17:19-21 Kemudian pengikut-pengikut Yesus datang kepada-Nya 
secara tersendiri dan bertanya kepada-Nya, "Pak, apa sebab kami tidak 
dapat mengusir roh jahat itu?" 20 Yesus menjawab, "Sebab kalian kurang 
percaya. Ingatlah! Kalau kalian mempunyai iman sebesar biji sawi, kalian 
dapat berkata kepada bukit ini, 'Pindahlah ke sana!' pasti bukit ini akan 
pindah. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat kalian buat! 21 (Tetapi roh 
jahat yang semacam ini, hanya bisa diusir oleh doa dan puasa saja.)"

Markus 1:23-26 Pada waktu itu seorang yang kemasukan roh jahat masuk ke 
dalam rumah ibadat, dan berteriak, 24 "Hai Yesus, orang Nazaret, Engkau 
mau buat apa dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami? 
Saya tahu siapa Engkau: Engkaulah utusan yang suci dari Jehovah!" 25 
"Diam!" bentak Yesus kepada roh itu, "keluarlah dari orang ini!" 26 Maka 
roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu keras-keras, kemudian 
keluar dari orang itu sambil berteriak.

Markus 1:32-34 Petang harinya, sesudah matahari terbenam, orang-orang 
membawa kepada Yesus semua orang yang sakit dan yang kemasukan roh 
jahat. 33 Seluruh penduduk kota itu berkerumun di depan rumah itu. 34 
Lalu Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-
macam penyakit, dan mengusir juga banyak roh jahat. Ia tidak mengizinkan
roh-roh jahat itu berbicara, sebab mereka tahu siapa Dia.

Markus 1:39 Karena itu Yesus pergi ke mana-mana di seluruh Galilea, dan 
berkhotbah di rumah-rumah ibadat serta mengusir roh-roh jahat.

Markus 5:8 Orang itu berkata begitu sebab Yesus berkata kepadanya, "Roh 
jahat, keluarlah dari orang ini!")

Markus 6:7,13  Ia memanggil kedua belas pengikut-Nya, lalu mengutus 



mereka berdua-dua dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir 
roh-roh jahat. 13 Pengikut-pengikut Yesus itu mengusir banyak roh jahat, 
mengoleskan minyak zaitun pada orang sakit dan menyembuhkan mereka.

Markus 9:23-25 "Apa katamu? Kalau Bapak dapat?" jawab Yesus. "Segalanya 
dapat, asal orang percaya!" 24 Langsung ayah itu berteriak, "Tuhan, saya 
percaya, tetapi iman saya kurang. Tolonglah saya supaya lebih percaya 
lagi!" 25 Waktu Yesus melihat bahwa orang banyak mulai datang 
berkerumun, Ia memerintahkan roh jahat itu dengan berkata, "Roh tuli dan 
bisu, Aku perintahkan kau keluar dari anak ini dan jangan sekali-kali masuk
lagi ke dalamnya!"

Markus 9:29,38,29 Yesus menjawab, "Roh jahat semacam itu tidak dapat 
diusir dengan cara apa pun, selain dengan doa." 38 Lalu Yohanes berkata 
kepada Yesus, "Pak Guru, kami melihat seseorang mengusir setan atas 
nama Bapak. Dan kami melarang dia sebab ia bukan dari kita." 39 Tetapi 
Yesus berkata, "Jangan melarang dia, sebab tidak seorang pun yang 
membuat keajaiban atas nama-Ku, dapat langsung menjelek-jelekkan Aku.

Markus 16:17 Sebagai bukti bahwa mereka percaya, orang-orang itu akan 
mengusir roh jahat atas nama-Ku; mereka akan berbicara dalam bahasa-
bahasa yang tidak mereka kenal.

Lukas 4:34-36,41 "Hai Yesus, orang Nazaret, Engkau mau buat apa dengan 
kami? Engkau datang untuk membinasakan kami? Saya tahu siapa Engkau:
Engkau utusan yang suci dari Jehovah!" 35 "Diam!" bentak Yesus kepada 
roh jahat itu. "Keluarlah dari orang ini!" Lalu roh jahat itu membanting 
orang itu di hadapan mereka semua, kemudian keluar dari orang itu tanpa 
menyakitinya. 36 Semua orang heran, dan berkata satu sama lain, "Bukan 
main kata-kata-Nya. Dengan wibawa dan kuasa, Ia memerintahkan roh-roh 
jahat keluar, dan mereka keluar juga!" 41 Roh-roh jahat pun keluar dari 
banyak orang, sambil berteriak-teriak, "Engkaulah Anak Jehovah!" Tetapi 
Yesus membentak mereka dan tidak mengizinkan mereka berbicara, sebab
mereka tahu bahwa Dialah Raja Penyelamat.

Lukas 7:21 Waktu itu, Yesus menyembuhkan banyak orang, dan mengusir 
banyak roh jahat serta membuat banyak orang buta dapat melihat.

Lukas 8:29 Orang itu berkata begitu sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu
keluar daripadanya. Sudah seringkali ia dikuasai roh jahat itu sehingga 
walaupun tangan dan kakinya sudah diikat dengan rantai dan ia dijaga 
ketat, ia masih juga dapat memutuskan rantai itu lalu dibawa roh jahat ke 
padang pasir.

Lukas 9:40 Sudah saya minta pengikut-pengikut Bapak mengusir roh itu, 
tetapi mereka tidak dapat."

Lukas 10:17-20 Ketujuh puluh pengikut itu kembali dengan gembira sekali. 
"Tuhan," kata mereka, "roh-roh jahat pun taat kepada kami apabila kami 
memerintahkan mereka atas nama Tuhan!" 18 Yesus menjawab, "Aku 



melihat Iblis jatuh dari langit seperti kilat. 19 Ketahuilah! Kalian sudah 
Kuberikan kuasa supaya kalian dapat menginjak ular dan kalajengking 
serta mematahkan segala kekuatan musuh, tanpa ada sesuatu pun yang 
dapat mencelakakan kalian. 20 Sekalipun begitu janganlah bergembira 
karena roh-roh jahat taat kepadamu. Lebih baik kalian bergembira karena 
namamu tercatat di surga."

Lukas11:14Pada suatu hari Yesus mengusir roh jahat keluar dari seorang bisu
.Setelah roh jahat itu keluar orang itu mulai berbicara. Banyak orang heran,

Lukas 11:20-22 Tetapi Aku mengusir roh jahat dengan kuasa Jehovah, dan itu 
berarti bahwa Jehovah sudah mulai memerintah di tengah-tengah kalian. 
21 Kalau seorang yang kuat, dengan bersenjata lengkap, menjaga 
rumahnya sendiri, semua miliknya akan selamat. 22 Tetapi kalau seorang 
yang lebih kuat menyerang dan mengalahkan dia, maka orang yang lebih 
kuat itu akan merampas semua senjata yang diandalkan oleh pemilik 
rumah itu, lalu membagi-bagikan semua barang-barangnya.

Lukas 13:32 Yesus menjawab, "Pergilah beritahukan kepada orang yang tak 
berguna itu, 'Hari ini dan besok Aku mengusir roh jahat dan menyembuhkan
orang sakit, tetapi pada hari ketiga, Aku akan menyelesaikan pekerjaan-
Ku.'

Yohanes 14:12 Sungguh benar kata-Ku ini: Orang yang percaya kepada-Ku, 
akan melakukan apa yang sudah Kulakukan, --malah ia akan melakukan 
yang lebih besar lagi--sebab Aku pergi kepada Bapa.

Yohanes 17:15 Aku tidak minta supaya Bapa mengambil mereka dari dunia ini,
tetapi Aku minta supaya Bapa menjaga mereka dari si Jahat.

Kisah Rasul-rasul 10:38 Kalian tahu bahwa Jehovah sudah memilih Yesus 
orang Nazaret itu dan memberikan kepada-Nya Roh Jehovah dan kuasa. 
Kalian tahu juga bahwa Yesus itu pergi ke mana-mana untuk berbuat baik; 
Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh Iblis, sebab Jehovah 
menyertai Dia.

Kisah Rasul-rasul 16:17,18 Wanita itu terus saja mengikuti Paulus dan kami 
sambil berteriak-teriak, "Orang-orang ini hamba Jehovah Yang Mahatinggi! 
Mereka datang untuk memberitahukan kepada Saudara-saudara bagaimana
caranya kalian dapat selamat!" 18 Beberapa hari lamanya wanita itu terus-
menerus berteriak begitu. Paulus hilang kesabarannya, sehingga ia 
menoleh lalu berkata kepada roh itu, "Atas nama Yesus Kristus saya 
perintahkan engkau keluar dari wanita ini!" Saat itu juga roh itu 
meninggalkan wanita itu.

Kisah Rasul-rasul 19:11,12 Jehovah melakukan keajaiban-keajaiban yang luar 
biasa melalui Paulus. 12 Kalau sapu tangan atau kain pengikat pinggang 
yang pernah dipakai Paulus dibawa kepada orang-orang sakit, penyakit 
mereka hilang dan roh setan pun keluar dari mereka.

Kisah Rasul-rasul 26:15-18  Maka saya berkata, 'Siapakah Engkau, Tuan?' Dan



Tuhan menjawab, 'Akulah Yesus yang engkau aniaya. 16 Bangunlah dan 
berdiri! Aku memperlihatkan diri kepadamu dengan maksud untuk 
mengangkat engkau menjadi pelayan-Ku. Engkau harus memberitakan 
kepada orang lain apa yang engkau lihat hari ini tentang Aku dan tentang 
apa yang Aku akan tunjukkan kepadamu nanti pada waktu yang akan 
datang. 17 Aku akan melepaskan engkau dari bangsa Israel dan dari 
bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Aku akan menyuruh engkau pergi 
kepada mereka 18 untuk mencelikkan mata mereka, supaya mereka keluar
dari kegelapan dan masuk ke dalam terang; supaya mereka lepas dari 
pengaruh Iblis, lalu dikuasai oleh Jehovah. Maka dengan percaya kepada-
Ku dosa-dosa mereka akan diampuni dan mereka akan menjadi anggota 
umat Jehovah yang terpilih.'"

Roma 16:20 Jehovah yang memberi sejahtera kepada manusia, akan segera 
menempatkan Iblis di bawah kekuasaanmu dan menghancurkannya. 
Semoga Saudara-saudara selalu diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan kita!

2 Korintus 2:11 Saya lakukan itu supaya Iblis jangan mengambil kesempatan 
untuk menguasai kita; sebab kita tahu rencana-rencananya.

Galatia 1:4 Mentaati kemauan Jehovah Bapa kita, Kristus menyerahkan diri-
Nya menjadi kurban untuk dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan dari 
zaman yang jahat ini.

Efesus 4:27 supaya Iblis tidak mendapat kesempatan.
Efesus 6:11 Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Jehovah 

kepadamu, supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik 
dari Iblis.

2 Tesalonika 3:2,3 Berdoalah juga supaya Jehovah menyelamatkan kami dari 
orang-orang yang bejat dan jahat. Sebab tidak semua orang percaya akan 
berita dari Tuhan itu. 3 Tetapi Tuhan setia. Ia akan menguatkan kalian dan 
melindungi kalian dari Si Jahat.

2 Timotius 2:26 Dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, dan terlepas
dari perangkap Iblis yang telah menawan mereka dan memaksa mereka 
mengikuti kemauannya.

2 Timotius 4:18 Memang Tuhan akan melepaskan saya dari setiap usaha yang
jahat terhadap saya. Ia akan membawa saya dengan selamat ke dalam 
Kerajaan-Nya di surga. Hendaklah Ia diagungkan selama-lamanya!

1 Petrus 5:8 Hendaklah kalian waspada dan siap siaga! Sebab Iblis adalah 
musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum 
mencari mangsanya.

1 Yohanes 4:4 Tetapi Anak-anakku, kalian milik Jehovah. Kalian sudah 
mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab Roh yang ada padamu lebih berkuasa 
daripada roh yang ada pada orang-orang milik dunia ini.
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