
Slovak - Vyslobodenia Písma - Deliverance Scriptures

4 Mojžišova 10:35 A bolo, kedykoľvek sa rušala truhla, že povedal Mojžiš: 
Povstaň, Hospodine, aby sa rozpŕchli tvoji nepriatelia, a aby utekali pred 
tvojou tvárou tí, ktorí ťa nenávidia!

5 Mojžišova 23:5 Avšak Hospodin, tvoj Bôh, nechcel počuť Baláma, ale 
Hospodin, tvoj Bôh, ti obrátil jeho kliatbu na požehnanie, lebo ťa miloval 
Hospodin, tvoj Bôh. (Nehemiáš 13:2)

Žalmy 44:4 Ty, ty si môj Kráľ, ó, Bože! Prikáž hojnému spaseniu Jakobovmu.
Izaiáš 61:1 Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, 

aby som zvestoval pokorným evanjelium; poslal ma obviazať skrúšených 
srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára, (Lukáš 4:18)

Matúš 6:13 a neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je 
kráľovstvo i moc i sláva na veky. Ameň. (Lukáš 11:4)

Matúš 8:16 A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonami, a on
slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil,

Matúš 10:1 A privolajúc si svojich dvanástich učeníkov dal im právo a moc 
nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú
chorobu. (Marek 3:14,15)

Matúš 10:8 Nemocných uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste, 
démonov vyháňajte; darmo ste dostali, darmo dajte.

Matúš 12:26-29 A jestli satan vyháňa satana, sám so sebou je rozdelený, a 
jako tedy obstojí jeho kráľovstvo? 27 A jestli ja Belzebúbom vyháňam 
démonov, vaši synovia ich kým vyháňajú? Preto oni budú vašimi sudcami. 
28 Ale jestli ja Duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane prišlo k 
vám kráľovstvo Božie. 29 Alebo jako môže niekto vojsť do domu silného a 
zlúpiť jeho náradie, keby prv nepoviazal toho silného? Len potom olúpi 
jeho dom. (Marek 3:23-27)

Matúš 12:43-45 Ale keď vyjde nečistý duch z človeka, chodí po miestach, kde
nieto vody, hľadajúc odpočinutie a nenachádza, 44 vtedy hovorí: Navrátim 
sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď prijde, najde prázdny, 
vymetený a vyzdobený; 45 vtedy ide a pojme so sebou sedem iných 
duchov, horších ako je sám, a vojdúc prebývajú tam, a posledné veci toho 
človeka bývajú horšie ako prvé. Tak sa stane i tomuto zlému pokoleniu.

Matúš 15:22,26,28 A hľa, kananejská žena z toho kraja vyšla, kričala a 
hovorila: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Synu Dávidov! Moja dcéra sa strašne 
trápi, posadlá démonom. 26 A on odpovedal a riekol: Nepatrí sa vziať 
chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. 28 Vtedy odpovedal Ježiš a riekol jej: 



Ó, ženo, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, jako chceš. A jej dcéra bola
uzdravená od tej hodiny.

Matúš 16:19 a dám ti kľúče nebeského kráľovstva, a čokoľvek by si sviazal 
na zemi, bude sviazané aj na nebi; a čokoľvek by si rozviazal na zemi, 
bude rozviazané aj na nebi. (Matúš 18:18)

Matúš 17:19-21 Vtedy pristúpili učeníci k Ježišovi osobitne a povedali: Prečo 
sme ho my nemohli vyhnať? 20 A on im povedal: Pre vašu neveru; lebo 
ameň vám hovorím, keby ste mali vieru jako horčičné zrno, poviete tomuto
vrchu: Prejdi odtiaľto tam hen! a prejde, a nič vám nebude nemožným. 21 
Ale tento druh nevychádza, iba modlitbou [a pôstom].

Marek 1:23-26 A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, 
ktorý skríkol 24 a hovoril: Ó, čo máme s tebou, Ježišu Nazarénsky? Prišiel 
si nás zatratiť! Znám ťa, kto si, ten Svätý Boží! 25 A Ježiš mu pohrozil a 
povedal: Umĺkni a vyjdi z neho! 26 Vtedy polomcoval ním nečistý duch a 
skríknuc velikým hlasom vyšiel z neho.

Marek 1:32-34 A keď už bol večer, keď bolo zapadlo slnce, nosili a vodili k 
nemu všetkých nemocných i posadlých démonami, 33 a celé mesto bolo 
shromaždené pri dveriach, 34 a uzdravil mnohých nemocných, strápených 
rozličnými neduhy, aj mnoho démonov vyhnal, a nedal démonom hovoriť, 
lebo ho znali.

Marek 1:39 A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.
Marek 5:8  Lebo mu hovoril: Vyjdi z človeka, nečistý duchu!
Marek 6:7,13 A povolal si k sebe tých dvanástich a začal ich posielať po 

dvoch a dával im moc nad nečistými duchami a prikázal im, 13 A vyháňali 
mnoho démonov a mazali mnohých chorých olejom a uzdravovali.

Marek 9:23-25 Ale Ježiš mu povedal: Ach, to ak môžeš! Všetko je možné 
veriacemu! 24 Tu hneď skríkol otec mládenca so slzami a povedal: Verím, 
Pane; pomôž mojej nevere! 25 A keď videl Ježiš, že sa sbieha zástup, 
pokarhal nečistého ducha a povedal mu: Duchu, nemý a hluchý, ja ti 
rozkazujem, vyjdi z neho a viacej nevojdeš do neho!

Marek 9:29 A povedal im: Toto pokolenie nemôže vyjsť nijakým činom, iba 
modlitbou a pôstom.

Marek 9:38,39 A Ján mu povedal: Učiteľu, videli sme nejakého človeka, ktorý
v tvojom mene vyháňa démonov a ktorý nechodí s nami, a zbraňovali sme 
mu to, pretože nechodí s nami. 39 Ale Ježiš povedal: Nebráňte mu, lebo 
nieto nikoho, kto by v mojom mene činil divy, a mohol by hneď zle o mne 
hovoriť.

Marek 16:17 A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene 
budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky,

Lukáš 4:34-36 Ach, čo máme s tebou, Ježišu Nazarénsky! Prišiel si nás 



zahubiť? Znám ťa, kto si - ten Svätý Boží! 35 A Ježiš ho pokarhal a 
povedal: Umĺkni a vyjdi z neho! A démon vrhnúc ho do prostredku vyšiel od
neho a nič mu neuškodil. 36 Vtedy prišla hrôza na všetkých, a shovárali sa
medzi sebou a vraveli: Jaké je to slovo, že právom a mocou rozkazuje 
nečistým duchom, a vychádzajú?!

Lukáš 4:41 A od mnohých vychádzali aj démoni, ktorí kričali a hovorili: Ty si 
Kristus, ten Syn Boží! Ale karhal ich a nedal im hovoriť, lebo vedeli, že je 
on Kristus.

Lukáš 7:21 A v tú istú hodinu uzdravil mnohých od neduhov a od iných 
rozličných trápení a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak.

Lukáš 8:29 Lebo velel nečistému duchu, aby vyšiel z človeka, pretože ho 
pochytával po dlhé časy, a hoci ho i reťazmi poväzovali a putami na 
nohách a strážili ho, on po každé roztrhal putá, a démon ho zaháňaval na 
púšť.

Lukáš 9:40  A prosil som tvojich učeníkov, žeby ho vyhnali, ale nemohli.
Lukáš 10:17-20 Potom sa navrátili tí sedemdesiati s radosťou a hovorili: 

Pane, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene. 18 A on im povedal: 
Videl som padnúť satana jako blesk z neba. 19 Hľa, dal som vám právo a 
moc šliapať po hadoch a po škorpionoch a nad všetkou mocou nepriateľa,
a nič vám neuškodí. 20 Avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú 
duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach.

Lukáš 11:14 A vyháňal démona, a ten bol nemý. A stalo sa, keď vyšiel démon,
že nemý hovoril. A zástupy sa divily.

Lukáš 11:20-22 Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak teda prišlo k 
vám kráľovstvo Božie. 21 Keď silný ozbrojenec stráži svoj palác, v pokoji 
sú jeho veci. 22 Ale keby prišiel na neho silnejší, ako je on, a premohol by 
ho, vezme jeho zbraň, na ktorú sa nadejal, a rozdá svoju korisť.

Lukáš 13:32 A on im povedal: Iďte a povedzte tej líške, že hľa, vyháňam 
démonov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím.

Ján 14:12 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja 
činím, bude aj on činiť, a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k 
svojmu Otcovi.

Ján 17:15 Neprosím, žeby si ich vzal zo sveta, ale žeby si ich zachoval od 
zlého.

Skutky Apoštolov 10:38 o Ježišovi z Nazareta, jako ho pomazal Bôh Svätým 
Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, 
ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Bôh.

Skutky Apoštolov 16:17,18 Tá chodila za Pavlom a za nami, kričala a 
hovorila: Títo ľudia sú sluhami najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu 
spasenia. 18 A to robila za mnoho dní. Ale Pavel s nevôľou to nesúc obrátil



sa a povedal duchu: Rozkazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z 
nej! A vyšiel v tú istú hodinu.

Skutky Apoštolov 19:11,12 A Bôh činil nevšedné divy skrze ruky Pavlove, 12 
takže i na nemocných odnášali s jeho tela znojníky alebo zástery, a 
odchádzaly od nich neduhy a vychádzali z nich zlí duchovia.

Skutky Apoštolov 26:15-18  A ja som povedal: Kto si, Pane? A Pán povedal: 
Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 16 Ale vstaň a postav sa na svoje 
nohy, lebo nato som sa ti ukázal, aby som si ťa zvolil za služobníka a za 
svedka i toho, čo si videl, i toho, pre čo sa ti ešte ukážem 17 vytrhujúc ťa 
z rúk izraelského ľudu a z moci pohanov, ku ktorým ťa ja teraz posielam, 
18 aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmy k svetlu a od moci satana k 
Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou, 
vierou vo mňa.

Rimanom 16:20 A Bôh pokoja skoro skrúši satana pod vaše nohy. Milosť 
našeho Pána Ježiša Krista nech je s vami! Ameň.

2 Korintským - Druhý Korinťanom 2:11 lebo nie sú nám neznáme jeho úmysly.
Galatským - Galaťanom 1:4 ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás 

vytrhol z prítomného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Otca,
Efezským - Efezanom 4:27 ani nedávajte miesta diablovi.
Efezským - Efezanom 6:11 Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť 

proti taktike a úskočnosti diablovej.
2 Tesalonickým -  Druhý Solúnčanom 3:2,3 a aby sme boli vytrhnutí z moci 

premrštených a zlých ľudí. Lebo viera nie je vecou všetkých. 3 Ale Pán je 
verný, ktorý vás upevní a strážiac zachová od zlého.

2 Timoteovi -  Druhý Timotejovi 2:26 a aby zase vytriezveli a vymanili sa z 
osídla diablovho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu.

2 Timoteovi -  Druhý Timotejovi 4:18 aj ma vytrhne Pán a zachová od každého
skutku zlého a zachráni a uvedie do svojho nebeského kráľovstva, 
ktorému sláva na veky vekov. Ameň.

1 Petrov - Prvý Petrov 5:8 Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, 
obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral,

1 Jánov - Prvý Jánov 4:4 Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, 
pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete.
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