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Мацьвея 6:13 і ня ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Бо Тваё 

Валадарства, і моц, і слава навекі. Амэн. (Лукi 11:4)
Мацьвея 8:16 Калі ж надыйшоў вечар, прывялі да Яго шмат апанаваных 

дэманамі, і Ён выгнаў духаў словам, і ўсіх хворых аздаравіў,
Мацьвея 10:1,8 І, паклікаўшы дванаццаць вучняў Сваіх, Ён даў ім уладу над 

нячыстымі духамі, каб выганяць іх і аздараўляць усякую хваробу і ўсякую 
немач. 8. Нядужых аздараўляйце, пракажоных ачышчайце, мёртвых 
уваскрашайце, дэманаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма давайце.

Мацьвея 12:26-29 І калі шатан шатана выганяе, ён разьдзяліўся сам у сабе. 
Як можа ўстаяць валадарства ягонае? 27. І, калі Я праз Бэльзэбула 
выганяю дэманаў, дык сыны вашыя праз каго выганяюць? Дзеля гэтага яны
будуць вам судзьдзямі. 28. А калі Я Духам Божым выганяю дэманаў, 
значыцца, дасягнула вас Валадарства Божае. 29. Або як можа хто ўвайсьці
ў дом асілка і абрабаваць рэчы ягоныя, калі раней ня зьвяжа асілка, і тады 
абрабуе дом ягоны. (Марка 3:23-27)

Мацьвея 12:43-45 Калі нячысты дух выйдзе з чалавека, праходзіць праз 
бязводныя месцы, шукаючы супачынку, і не знаходзіць. 44. Тады кажа: 
Вярнуся ў дом мой, адкуль я выйшаў. І, прыйшоўшы, знаходзіць яго незан-
ятым, вымеценым і прыбраным. 45. Тады ідзе і бярэ з сабою сем іншых 
духаў, зьлейшых за сябе, і, увайшоўшы, жывуць там; і для чалавека таго 
апошняе стаецца горш за першае. Так будзе і з гэтым пакаленьнем злым.

Мацьвея 15:22,26,28 І вось жанчына Хананейская, выйшаўшы з тых 
ваколіцаў, крычала Яму, кажучы: Зьлітуйся нада мною, Госпадзе, Сыне 
Давідаў! Дачка мая цяжка апанаваная дэманам! 26 Ён жа, адказваючы, 
сказаў: Ня добра ўзяць хлеб у дзяцей і кінуць сабакам. 28. Тады, адказва-
ючы, Ісус сказаў ёй: О, жанчына! Вялікая вера твая; няхай станецца табе, 
як ты хочаш. І была аздароўленая дачка ейная з тае гадзіны.

Мацьвея 16:19 І дам табе ключы Валадарства Нябеснага, і што зьвяжаш на 
зямлі, тое будзе зьвязана ў небе; і што разьвяжаш на зямлі, тое будзе 
разьвязана ў небе. (Мацьвея 18:18)

Мацьвея 17:19-21 Тады вучні, падыйшоўшы да Ісуса насамоце, сказалі: Чаму 
мы не маглі выгнаць яго? 20. А Ісус сказаў ім: Дзеля недаверства вашага. 
Бо сапраўды кажу вам: калі вы маеце веру, як гарчычнае зерне, і скажаце 
гары гэтай: Перайдзі адгэтуль туды, дык яна пяройдзе; і нішто ня будзе 
немагчымым для вас. 21. Гэты ж род выходзіць толькі праз малітву і пост.

Марка 1:23-26 І быў у сынагозе іхняй чалавек, [апанаваны] духам нячыстым, і 
закрычаў ён, 24. кажучы: Пакінь! Што нам і Табе, Ісус Назарэец? Ты 
прыйшоў загубіць нас? Ведаю Цябе, хто Ты, Сьвяты Божы! 25. Але 
прыгразіў яму Ісус, кажучы: Замаўчы і выйдзі з яго! 26. І нячысты дух, 
тузануўшы яго і загаласіўшы моцным голасам, выйшаў з яго.

Марка 1:32-34 А калі настаў вечар як сонца зайшло прыносілі да Яго ўсіх хво-
рых і апанаваных дэманамі; 33. і ўвесь горад сабраўся перад дзьвярыма. 
34. І Ён аздаравіў многіх хворых на розныя хваробы, і многіх дэманаў выг-



наў, і не дазваляў дэманам гаварыць, што яны ведаюць што Ён - Хрыстос.
Марка1:39 І Ён абвяшчаў у сынагогах іхніх па ўсёй Галілеі і выганяў дэманаў.
Марка 5:8 Бо [Ісус] сказаў яму: Выйдзі, духу нячысты, з гэтага чалавека.
Марка 6:7,13 І паклікаў Дванаццаць, і пачаў пасылаць іх па двое, і даў ім 

уладу над нячыстымі духамі. 13. і мноства дэманаў выганялі, і многіх 
нямоглых мазалі алеем і аздараўлялі.

Марка 9:23-25,29 Ісус жа сказаў яму: Калі можаш верыць, усё магчыма таму, 
хто верыць. 24. І адразу, загаласіўшы, бацька хлопца сказаў праз сьлёзы: 
Веру, Госпадзе! Дапамажы майму недаверству. 25. Ісус, убачыўшы, што 
зьбіраецца натоўп, забараніў духу нячыстаму, кажучы яму: Духу нямы і 
глухі! Я загадваю табе: выйдзі з яго і больш не ўваходзь у яго! 29. І Ён 
сказаў ім: Гэты род ніяк ня можа выйсьці, адно толькі праз малітву і пост.

Марка 9:38,39 І адказаў Яму Ян, кажучы: Настаўнік, мы бачылі чалавека, які ў 
імя Тваё выганяе дэманаў, але ня ходзіць за намі, і мы забаранілі яму, бо 
ён ня ходзіць за намі. 39. А Ісус сказаў: Не забараняйце яму, бо няма 
нікога, хто, учыніўшы цуд у імя Маё, мог бы хутка праклінаць Мяне.

Марка 16:17 А тым, што павераць, будуць такія знакі: у імя Маё выганяць 
будуць дэманаў, новымі мовамі гаварыць будуць,

Лукi 4:18 Дух Госпада на Мне бо Ён памазаў Мяне дабравесьціць убогім, пас-
лаў Мяне аздараўляць скрышаных сэрцам, абвяшчаць вязьням вызвален-
ьне і сьляпым - вяртаньне зроку, пусьціць змучаных на свабоду, (Ісая 61:1)

Лукi 4:34-36,41 кажучы: Аёй! Што нам і Табе, Ісус Назарэец? Ты прыйшоў 
загубіць нас. Ведаю Цябе, хто Ты, Сьвяты Божы. 35. І забараніў яму Ісус, 
кажучы: Змоўкні і выйдзі з яго! І, кінуўшы яго на сярэдзіну, дэман выйшаў з 
яго, нічога не пашкодзіўшы яму. 36. І ахапіў усіх страх, і гутарылі між сабою,
кажучы: Што гэта за слова такое, што з уладаю і моцаю Ён загадвае духам 
нячыстым, і яны выходзяць? 41 Выганяў таксама дэманаў з многіх, якія 
крычалі і казалі: Ты — Хрыстос, Сын Божы. І Ён забараняў ім казаць, што 
яны ведаюць, што Ён — Хрыстос.

Лукi 7:21 У гэтую гадзіну Ён многіх аздаравіў ад хваробаў і немачаў, і ад злых 
духаў, і многім сьляпым вярнуў зрок.

Лукi 8:29 Бо Ён загадаў духу нячыстаму выйсьці з гэтага чалавека; бо ён доўгі 
час мучыў яго, так што яго вязалі ланцугамі і сьцераглі яго, але ён 
разрываў ланцугі, і дэман гнаў яго ў пустыні.

Лукi 9:40 І я прасіў вучняў Тваіх выгнаць яго, і яны не змаглі.
Лукi 10:17-20 Семдзесят жа вярнуліся з радасьцю, кажучы: Госпадзе! І дэманы

падпарадкоўваюцца нам у імя Тваё. 18. Ён жа сказаў ім: Я бачыў шатана, 
які ўпаў з неба, як бліскавіца. 19. Вось, Я даю вам уладу насту-паць на 
зьмеяў і скарпіёнаў, і на ўсю сілу варожую, і нішто не пашкодзіць вам. 20. 
Аднак жа з таго ня радуйцеся, што духі вам падпарадкоўваюцца; але 
радуйцеся з таго, што імёны вашыя запісаны ў небе.

Лукi 11:14,20-22 І было, выгнаў Ён дэмана, які быў нямы; і, калі дэман выйшаў,
нямы стаў гаварыць; і натоўп зьдзівіўся. 20. Калі ж Я пальцам Божым 
выганяю дэманаў, значыць дасягнула да вас Валадарства Божае. 21. Калі 



ўзброены асілак ахоўвае панадворак свой, тады ў бясьпецы маёмасьць 
ягоная. 22. Калі ж дужэйшы за яго, напаўшы, пераможа яго, бярэ ўсю 
зброю ягоную, на якую той спадзяваўся, і раздае дабро ягонае.

Лукi 13:32 І сказаў ім: Ідзіце, скажыце гэтаму лісу: Вось, Я выганяю дэманаў і 
аздараўляю сёньня і заўтра, і ў трэці дзень скончу.

Янa 14:12 Сапраўды, сапраўды кажу вам: хто верыць у Мяне, будзе рабіць 
тыя справы, якія Я раблю, і большыя за іх зробіць, бо Я да Айца Майго іду.

Янa 17:15 Не прашу, каб Ты ўзяў іх са сьвету, але каб захаваў іх ад зла.
Дэei 10:38 як Бог памазаў Духам Сьвятым і моцай Ісуса з Назарэту, Які хадзіў 

робячы дабро і аздараўляючы ўсіх, прыгнятаных д’яблам, бо Бог быў з Ім.
Дэei 16:17,18 Яна ідучы за Паўлам і намі, крычала кажучы: Людзі гэтыя - слугі 

Бога Найвышэйшага, якія прапаведуюць нам шлях збаўленьня! 18. А раб-
іла яна гэта шмат дзён. Павал жа, узлаваўшыся, павярнуўся і сказаў духу: 
Загадваю табе ў імя Ісуса Хрыста выйсьці з яе! І ён выйшаў у той жа час.

Дэei 19:11,12 І Бог чыніў незвычайныя цуды праз рукі Паўла, 12. так што хусткі
ці паясы ад цела ягонага ўскладалі на нядужых, і пакідалі іх хваробы, і духі 
злыя выходзілі з іх.

Дэei 26:15-18 А я сказаў: Хто Ты, Госпадзе? Ён жа сказаў: Я — Ісус, Якога ты 
перасьледуеш; 16. але паўстань і стань на ногі твае, бо Я дзеля таго 
зьявіўся табе, каб выбраць цябе паслугачом і сьведкам таго, што ты бачыў 
і што Я зьяўлю табе, 17. вырываючы цябе з народу гэтага і паганаў, да якіх 
цяпер пасылаю цябе, 18. каб адчыніць вочы іхнія, зьвярнуць ад цемры да 
сьвятла і ад улады шатана да Бога, каб праз веру ў Мяне атрымалі 
адпушчэньне грахоў і жэрабя сярод асьвечаных.

Рымлянaў 16:20 А Бог супакою неўзабаве скрышыць шатана пад нагамі 
вашымі. Ласка Госпада нашага Ісуса Хрыста з вамі. Амэн.

2 Карыньцянaў 2:11 каб не ашукаў нас шатан; бо нам вядомыя думкі ягоныя.
Галятaў 1:4 Які аддаў Сябе за грахі нашыя, каб вырваць нас з цяперашняга 

веку злога паводле волі Бога і Айца нашага,
Эфэсцaў 4:27 і не давайце месца д’яблу. Эфэсцaў 6:11 Апраніцеся 

ў-ва ўсю зброю Божую, каб маглі ўстаяць супраць хітрыкаў д’ябла,
2 Тэсалонцaў 3:2,3 і каб мы былі выбаўленыя ад нягодных і злых людзей, бо 

не ў-ва ўсіх вера. 3. Але верны Госпад, Які ўмацуе вас і захавае ад злога.
2 Цімафея 2:26 каб яны вызваліліся з пасткі д’яблавай, які злавіў іх пад сваю 

волю. 2 Цімафея 4:18 І выбавіць мяне Госпад ад усякага злога дзеян-
ьня, і збавіць для Свайго Нябеснага Валадарства. Яму слава на вякі вякоў.

1 Пятрa 5:8 Будзьце цьвярозымі, чувайце, бо супраціўнік ваш, д’ябал, як леў 
рыклівы, ходзіць, шукаючы, каго праглынуць.

1 Янa 4:4 Дзеткі! Вы — ад Бога, і вы перамаглі іх, бо Той, Які ў вас, большы за 
таго, які ў сьвеце.     Лічбу 10:35 Let God arise and enemies scatter.

Другазаконне 23:5 God turn curse into blessing (Нээмія 13:2)
Псальмаў 44:4 God command Вызваленьне deliverance for Якуб Jacob.
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