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4 Mojzes - IV Mojzesova 10:35 In bilo je, kadar je skrinja šla na pot, da je 
dejal Mojzes: Vstani, o Gospod, in naj se razkropé sovražniki tvoji, in tisti, 
ki te sovražijo, naj bežé pred obličjem tvojim.

5 Mojzes - V Mojzesova 23:5 zato ker vam niso prišli naproti s kruhom in z 
vodo na poti, ko ste šli iz Egipta, in ker so najeli zoper tebe Balaama, sina 
Beorjevega iz Petorja v Mezopotamiji, da bi te preklel. (Nehemija 13:2)

Psalmi 44:4(5) Ti sam si kralj moj, o Bog: Pošlji vsakršno rešenje Jakobu.
Izaija 61:1 Duh Gospoda Jehove je nad mano, zato ker me je Gospod 

pomazilil, da naj oznanjam blagovestje krotkim; poslal me je obvezovat 
potrte v srcu, oznanjat svobodo jetnikom in zaprtim, da se jim odpira ječa; 
(Luka - Lukež 4:18)

Matej - Matevž 6:13 In ne vpelji nas v izkušnjavo, temveč reši nas zlega. [Ker 
tvoje je kraljestvo in moč in slava na vekomaj. Amen.] (Luka - Lukež 11:4)

Matej - Matevž 8:16 Ko se je pa zvečerilo, mu prineso mnogo obsedencev; in 
izžene duhove z besedo in ozdravi vse bolnike;

Matej - Matevž 10:1 In pokliče svojih dvanajst učencev in jim podeli oblast 
nad nečistimi duhovi, da jih izganjajo, in da ozdravljajo vsako bolezen in 
vsako slabost. (Marko 3:14,15)

Matej - Matevž 10:8 ne torbe na pot, ne dveh plaščev, ne obuvala, ne palice: 
kajti delavec je vreden svoje hrane.

Matej - Matevž 12:26-29 In če satan izganja satana, se je razdvojil sam zoper 
sebe: kako bo torej obstalo kraljestvo njegovo? 27 In če jaz z Belzebulom 
izganjam zle duhove, s čigavo pomočjo jih izganjajo sinovi vaši? zato vam 
bodo oni sodniki. 28 Če pa jaz v moči Duha Božjega izganjam zle duhove, 
torej je že prišlo k vam kraljestvo Božje. 29 Ali kako more kdo močnemu 
priti v hišo in mu pohištvo pobrati, če močnega poprej ne zveže? In potem 
šele oropa hišo njegovo. (Marko 3:23-27)

Matej - Matevž 12:43-45 Kadar pa zapusti nečisti duh človeka, hodi po suhih 
krajih in išče pokoja, in ga ne najde. 44 Tedaj reče: Pojdem nazaj v dom 
svoj, odkoder sem izšel. In ko pride tja, ga najde praznega, očejenega in 
olepšanega. 45 Tedaj odide in vzame s seboj sedem drugih duhov, hujših 
od sebe, ter vnidejo in tu prebivajo: in poslednje tega človeka postane 
hujše od prvega. Tako bode tudi temu hudobnemu rodu.

Matej - Matevž 15:22,26,28 In glej, žena Kananičanka pride iz teh krajev ter 
zavpije in reče: Usmili se me, Gospod, sin Davidov; mojo hčer zelo muči zli 
duh. 26 On pa odgovori in reče: Ni lepo, da se vzame kruh otrokom in se 



vrže psičkom. 28 Tedaj odgovori Jezus in ji veli: O žena, velika je vera 
tvoja. Zgodi naj se ti, kakor hočeš. In njena hči je ozdravela tisto uro.

Matej - Matevž 16:19 In dam ti ključe nebeškega kraljestva: in karkoli zvežeš 
na zemlji, bo zvezano v nebesih, in karkoli razvežeš na zemlji, bo 
razvezano v nebesih. (Matej - Matevž 18:18)

Matej - Matevž 17:19-21 Nato pristopijo učenci na samem k Jezusu in reko: 
Zakaj ga nismo mi mogli izgnati? 20 On jim pa reče: Zavoljo malovernosti 
svoje. Kajti resnično vam pravim, če imate vere za gorčično zrno, porečete
tej gori: Premakni se odtod tja! in se premakne, in nič vam ne bode 
nemogoče. [21 Ta rod pa ne izide, razen z molitvijo in s postom.] 

Marko 1:23-26 In precej se pokaže, da je v njih shodnici človek, ki ima 
nečistega duha; 24 ta zavpije, rekoč: Kaj imaš z nami, Jezus Nazareški? 
Prišel si, da nas pogubiš? Poznam te, kdo si: Svetnik Božji. 25 In zapreti 
mu Jezus, rekoč: Umolkni in izidi iz njega. 26 In nečisti duh ga strese in 
zakriči z močnim glasom ter izide iz njega.

Marko 1:32-34 Zvečer pa, ko je sonce zatonilo, so prinašali k njemu vse 
bolnike in obsedence. 33 In vse mesto je bilo zbrano pri vratih. 34 In 
ozdravil je mnogo bolnikov različnih bolezni in zlih duhov je mnogo izgnal 
ter ni dovolil govoriti zlim duhovom, ker so ga poznali.

Marko 1:39 Ter gre in propoveduje v njih shodnicah po vsej Galileji in izganja 
zle duhove.

Marko 5:8 Pravil mu je namreč: Izidi, nečisti duh, iz tega človeka!
Marko 6:7,13 In pokliče k sebi dvanajstere in jih začne razpošiljati po dva in 

dva, in da jim oblast nad nečistimi duhovi, 13 in so izganjali mnoge zle 
duhove in mazali z oljem mnoge bolnike in jih ozdravljali.

Marko 9:23-25 Jezus pa mu reče: Če moreš kaj! Vse je mogoče tistemu, ki 
veruje. 24 Precej zavpije dečkov oče in s solzami reče: Verujem, Gospod, 
pomagaj neveri moji! 25 Videč pa Jezus, da se steka ljudstvo, zapreti 
nečistemu duhu, rekoč mu: Duh nemi in gluhi, jaz ti ukazujem, zapusti ga 
in ne pridi več vanj!

Marko 9:29 In reče jim: Ta rod ne more iziti z ničimer razen z molitvijo in 
postom.

Marko 9:38,39 Reče mu Janez: Učenik, videli smo nekoga, ki ne hodi za nami,
da je z imenom tvojim izganjal hudiče, in smo mu zabranili, ker ne hodi za 
nami. 39 Jezus mu pa reče: Ne branite mu, zakaj nikogar ni, ki bi storil 
čudež z imenom mojim in bi mogel brž slabo govoriti o meni.

Marko 16:17 Tiste pa, ki verujejo, bodo spremljala ta znamenja: V imenu 
mojem bodo izganjali zle duhove, govorili bodo nove jezike,

Luka - Lukež 4:34-36 Ah, kaj imaš z nami, Jezus iz Nazareta? Prišel si, da nas 
pogubiš? Poznam te, kdo si: Svetnik Božji. 35 In zapreti mu Jezus, rekoč: 



Umolkni in idi iz njega! In trešči ga zli duh na sredo in odide iz njega, in mu
ni nič škodoval. 36 In obide jih groza vse, in pomenkujejo se med seboj, 
govoreč: Kakšna je ta beseda, da z oblastjo in močjo ukazuje nečistim 
duhovom, pa izhajajo?

Luka - Lukež 4:41 Izhajali so pa tudi zli duhovi iz mnogih, kričeč in govoreč: 
Ti si Sin Božji. In jim zagrozi in ne dovoli govoriti, ker so vedeli, da je on 
Kristus.

Luka - Lukež 7:21 Ravno tisto uro pa jih je mnogo ozdravil bolezni in muk in 
hudobnih duhov in mnogim slepcem je dal vid.

Luka - Lukež 8:29 Ukazal je bil namreč nečistemu duhu, naj odide iz tega 
človeka. Kajti že dolgo časa ga je grabil, in vezali so ga z verigami in 
železjem ter ga varovali; ali raztrgaval je vezi, in zli duh ga je gonil v 
puščave.

Luka - Lukež 9:40 In prosil sem učence tvoje, naj bi ga izgnali, a niso mogli.
Luka - Lukež 10:17-20 Vrnejo se pa sedemdeseteri z veseljem, govoreč: 

Gospod, tudi zli duhovi so nam pokorni v imenu tvojem. 18 On pa jim reče: 
Videl sem satana, da je padel z neba kakor blisk. 19 Glejte, dal sem vam 
oblast, stopati na kače in škorpijone, in oblast nad vso silo sovražnikovo, 
in nič vam ne bo škodovalo. 20 Toda tega se ne veselite, da so vam duhovi
pokorni; veselite se marveč, da so imena vaša zapisana v nebesih.

Luka - Lukež 11:14 In izganjal je zlega duha, in ta je bil mutast. Zgodi se pa, 
ko je zli duh izšel, da mutec izpregovori; in množice se začudijo.

Luka - Lukež 11:20-22 Če pa s prstom Božjim izganjam zle duhove, torej je že 
prišlo k vam kraljestvo Božje. 21 Kadar se močni dobro oboroži in varuje 
dvor svoj, je v miru imetje njegovo; 22 ako pa pride nanj močnejši od njega
in ga premaga, mu pobere vse orožje njegovo, v katero je upal, in razdeli 
njegov plen.

Luka - Lukež 13:32 In reče jim: Pojdite in povejte temu lisjaku: Glej, izganjam 
zle duhove in ozdravljam danes in jutri, a tretji dan dokončam.

Janez 14:12 Resnično, resnično vam pravim: Kdor veruje v mene, bo tudi on 
vršil dela, ki jih jaz delam, in bo vršil še večja od teh: kajti jaz grem k 
Očetu.

Janez 17:15 Ne prosim, da jih vzemi s sveta, ampak da jih obvaruj zlega.
Dejanja Apostolov - Apostolska dela 10:38 veste o Jezusu iz Nazareta, kako 

ga je pomazilil Bog s svetim Duhom in z močjo; ki je hodil okrog, deleč 
dobrote in ozdravljajoč vse, ki so bili obvladani od hudiča, ker je bil Bog z 
njim.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 16:17,18 Ta je šla za Pavlom in za nami 
in vpila, govoreč: Ti ljudje so Boga Najvišjega služabniki, ki vam 
oznanjujejo pot zveličanja. 18 A to je delala mnogo dni. Pavla je pa bolelo, 



in obrne se in veli temu duhu: Ukazujem ti po imenu Jezusa Kristusa, da 
odidi iz nje. In izšel je še tisto uro.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 19:11,12 n ne male čudeže je delal Bog 
po rokah Pavlovih; 12 tako da so na bolnike pokladali celo potne prte ali 
predpasnike od života njegovega, in bolezni so jih puščale in hudobni 
duhovi so izhajali iz njih.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 26:15-18 Jaz sem pa rekel: Kdo si, 
Gospod? Gospod pa veli: Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. 16 Ali vstani in
stopi na noge. Zato namreč sem se ti prikazal, da te postavim za 
služabnika in pričo tega, kar si videl, in tega, v čemer se ti bom pokazoval,
17 ko te bom reševal od ljudstva judovskega in poganov, med katere te 
sedaj pošiljam, 18 da jim odpreš oči, da se izpreobrnejo od teme k luči in 
od oblasti satanove k Bogu: da prejmo odpuščenje grehov in delež med 
posvečenimi po veri, ki je v mene.

Rimljanom 16:20 Bog miru pa potre satana pod vaše noge v kratkem. Milost 
Gospoda našega Jezusa Kristusa z vami!

II Korinčanom 2:11 da bi nas ne ukanil satan; kajti niso nam njegove misli 
neznane.

Galačanom - Galatom 1:4 ki je dal samega sebe za grehe naše, da nas otme 
iz sedanjega hudega veka po volji Boga in Očeta našega,

Efežanom 4:27 in ne dajte prostora hudiču.
Efežanom 6:11 Odenite se z vsem orožjem Božjim, da boste mogli stati zoper 

zvijačne naklepe hudičeve.
II Tesaloničanom 3:2,3 in da se rešimo nespametnih in hudobnih ljudi; vera 

namreč ni last vseh. 3 Zvest pa je Gospod, ki vas bo utrdil in branil zlega.
II Timoteju 2:26  se spet streznili in rešili iz zanke hudiča. Ta jih je namreč

ujel, da bi v njih uresničeval svojo voljo.
II Timoteju 4:18 Gospod me otme vsakega hudega dela in reši v kraljestvo 

svoje nebeško. Njemu slava na vekov veke! Amen.
I Petrov 5:8 Bodite trezni, bedite: nasprotnik vaš, hudič, hodi kakor rjoveč lev

okrog in išče, koga bi pogoltnil;
I Janezov 4:4 Vi ste iz Boga, otročiči, in premagali ste jih; ker večji je on, ki je

v vas, nego on, ki je v svetu.
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