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Lukáš 17:5 I řekli apoštolé Pánu: Přispoř nám víry.
Římanům 10:17 Tedy víra z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží.
Lukáš 11:1 I stalo se, když se na jednom místě modlil, když přestal,

řekl jemu jeden z učedlníků jeho: Pane, nauč nás modliti se, jako i
Jan učil učedlníky své.

1  Timoteovi  2:1-4  Napomínámť  pak,  aby  přede  Vším  činěny  bývaly
pokorné modlitby, prosby, žádosti a díků činění za všecky lidi, 2 Za
krále i za všecky v moci postavené, abychom pohodlný a pokojný
život vedli ve Vší pobožnosti a šlechetnosti. 3 Nebo toť jest dobré a
vzácné před spasitelem Naším Bohem, 4 Kterýž chce, aby všickni
lidé spaseni byli, a k známosti pravdy přišli.

Zachariáš  3:1,2  Potom mi  ukázal  Jozue  kněze  Nejvyššího,  stojícího
před andělem Hospodinovým, a satana stojícího po pravici jeho, aby
se mu protivil. 2 Ale Hospodin řekl satanu: Potresciž tě Hospodin,
satane, potresciž tě, pravím, Hospodin, kterýž vyvoluje Jeruzalém.
Zdaliž tento není jako hlavně vychvácená z ohně?

Efezským 6:12 Neboť není  bojování  naše proti  tělu  a krvi,  ale  proti
knížatstvu,  proti  mocnostem,  proti  světa  pánům  temností  věku
tohoto, proti duchovním zlostem vysoko.

Efezským 6:10,11 Dále pak, bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly
jeho. 11 Oblecte  se  v  celé  odění  Boží,  abyste  mohli  státi  proti
útokům ďábelským.

Efezským  6:13-17  A  protož  vezměte  celé  odění  Boží,  abyste  mohli
odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi. 14 Stůjtež tedy, majíce
podpásaná  bedra  svá  pravdou,  a  oblečeni  jsouce  v  pancíř
spravedlnosti, 15 A  obuté  majíce  nohy  v  hotovost  k  evangelium
pokoje, 16 A zvláště pak vezmouce štít  víry,  kterýmž byste mohli
všecky  šípy  ohnivé  nešlechetníka  toho  uhasiti. 17 Lebku  také
spasení vezměte, i meč Ducha, jenž jest slovo Boží,

Židům 4:12 Živáť  jest zajisté  řeč Boží  a  mocná,  a  pronikavější  nad
všeliký meč na obě strany ostrý, a dosahujeť až do rozdělení i duše i
ducha i  kloubů i  mozku v kostech,  a  rozeznává myšlení  i  mínění
srdce.

Lukáš 4:8 I odpověděv Ježíš, řekl jemu: Jdi pryč ode mne, satanáši;
nebo psáno jest:Pánu Bohu svému budeš se klaněti, a jemu samému



sloužiti.
Efezským 6:18 Všelikou modlitbou a prosbou modléce se každého času

v Duchu, a v tom bedliví jsouce se Vší ustavičností a prošením za
všecky svaté,

1 Samuelova 17:45-47 Odpověděl David Filistinskému: Ty jdeš ke mně s
mečem a s kopím a s pavézou, ale já k tobě jdu ve jménu Hospodina
zástupů, Boha vojsk Izraelských, kterémuž jsi ty utrhal. 46 Dnešního
dne zavře tě Hospodin v ruku mou, a zabiji tě, a setnu hlavu tvou s
tebe, a vydám těla vojska Filistinského dnes ptákům nebeským a
šelmám zemským, a pozná všecka země, žeť jest Bůh v Izraeli. 47 A
zvíť všecko Shromáždění toto, že ne mečem ani kopím vysvobozuje
Hospodin; (nebo Hospodinův jest boj), protož vydáť vás v ruce naše.

Lukáš 10:17-20 Potom navrátilo se s radostí těch sedmdesáte, řkouce:
Pane, také i ďáblové se nám poddávají ve jménu tvém. 18 I řekl jim:
Viděl jsem satana jako blesk padajícího s nebe. 19 Aj, dávámť vám
moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepřítele, a nic vám
neuškodí. 20 A  však  z  toho  se  neradujte,  že  se  vám  poddávají
duchové,  ale  raději  se  radujte,  že  jména  vaše  napsána  jsou  v
nebesích.

2 Korintským 10:3-5 V těle zajisté chodíce, ne podlé těla rytěřujeme, 4
(Nebo odění rytěřování  našeho není  tělesné,  ale mocné v Bohu k
vyvrácení  ohrad), 5 Podvracejíce  rady,  i  všelikou  vysokost,
povyšující  se  proti  umění  Božímu,  a  jímajíce  všelikou  mysl  v
poddanost Kristu,

Matouš 16:19 A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli
svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na
zemi, budeť rozvázáno i na nebi.

2  Timoteovi  1:7 Nebo  nedal  nám  Bůh  ducha  bázně,  ale  moci,  a
milování, a mysli způsobné.

Matouš 12:28,29  Pakliť já Duchem Božím ďábly vymítám, přišloť jest
jistě mezi vás království Boží. 29 Aneb kterak kdo může do domu
silného vjíti a jeho nádobí pobrati, leč by prvé svázal toho silného, a
teprv by dům jeho obloupiti mohl?

Efezským 1:13 V kterémž i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž
evangelium spasení svého, skrze kteréž také, uvěřivše, znamenáni
jste Duchem zaslíbení svatým,

Skutky 19:6 A když vzkládal na tyto ruce Pavel, sstoupil Duch svatý na
ně, i mluvili jazyky, a prorokovali.



Marek 16:15-18  A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium
všemu stvoření. 16 Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak
neuvěří,  budeť  zatracen. 17 Znamení  pak  ti,  kteříž  uvěří,  tato
mítibudou:  Ve  jménu  mém  ďábly  budou  vymítati,  jazyky  novými
mluviti, 18 Hady bráti,  a jestliže by co jedovatého pili,  nikoliť jim
neuškodí; na nemocné ruce vzkládati budou, a dobře se míti budou.

1 Janův 1:9 Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh
a  spravedlivý,  aby  námodpustil  hříchy,  a  očistil  nás  od  všeliké
nepravosti.

Exodus  20:5 Nebudeš  se  jim  klaněti,  ani  jich  ctíti.  Nebo  já  jsem
Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na
synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne,

Žalmy 109:17 Poněvadž miloval zlořečení, nechať přijde na něj; neměl
líbosti v požehnání, nechať se vzdálí od něho.

Soudců  16:16 Když  tedy  trápila  jej  slovy  svými  každého  dne,  a
obtěžovala jej, umdlena jest duše jeho, jako by již měl umříti.

Efezským 4:26 Hněvejte se, a nehřešte; slunce nezapadej na hněvivost
vaši.

Římanům 14:12 A takť jeden každý z nás sám za sebe počet vydávati
bude Bohu.

1 Janův 2:23 Každý kdož zapírá Syna, nemáť ani Otce.
Jan  14:6 Dí  jemu  Ježíš:  Já  jsem ta  cesta,  i  pravda,  i  život.  Žádný

nepřichází k Otci než skrze mne.
Matouš 11:28-30  Poďtež ke mně všickni,  kteříž  pracujete  a obtíženi

jste, a já vám odpočinutí dám. 29 Vezměte jho mé na se, a učte se
ode  mne,  neboť  jsem  tichý  a  pokorný  srdcem,  a  naleznete
odpočinutí dušem svým. 30 Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě
mé lehké.

2 Korintským 6:2 (Neboť praví: V čas příhodný uslyšel jsem tě, a v den
spasení  spomohl  jsem tobě.  Aj,  nyníť  jest  čas  příhodný,  aj,  nyní
dnové spasení.)

Římanům 10:13 Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen
bude.
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