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Lukács 17:5 És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket!
Rómaiakhoz 10:17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
Lukács 11:1 És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte,

monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni,
miképen János is tanította az ő tanítványait.

1  Timóteushoz  2:1-4  Intelek  azért  mindenek  előtt,  hogy  tartassanak
könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások, minden emberekért,
2 Királyokért  és  minden  méltóságban  levőkért,  hogy  csendes  és
nyugodalmas  életet  éljünk,  teljes  istenfélelemmel  és  tisztességgel. 3
Mert  az jó  és kedves dolog a mi megtartó  Istenünk előtt, 4 A ki  azt
akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.

Zakariás  3:1,2  Azután  megmutatá  nékem Jósuát,  a  főpapot,  a  ki  az  Úr
angyala előtt álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt. 2
És  mondá  az  Úr  a  Sátánnak:  Dorgáljon  meg  téged  az  Úr,  te  Sátán;
dorgáljon meg az Úr,  a ki magáévá fogadja Jeruzsálemet.  Avagy nem
tűzből kikapott üszög-é ez?

Efézusiakhoz 6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk,
hanem  a  fejedelemségek  ellen,  a  hatalmasságok  ellen,  ez  élet
sötétségének  világbírói  ellen,  a  gonoszság  lelkei  ellen,  melyek  a
magasságban vannak.

Efézusiakhoz 6:10,11 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az
ő hatalmas erejében. 11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy
megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

Efézusiakhoz  6:13-17  Annakokáért  vegyétek  föl  az  Istennek  minden
fegyverét,  hogy  ellentállhassatok  ama  gonosz  napon,  és  mindeneket
elvégezvén  megállhassatok. 14 Álljatok  hát  elő,  körül  övezvén
derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
15 És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
16 Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát,  a melylyel  ama gonosznak
minden  tüzes  nyilát  megolthatjátok; 17 Az  idvesség  sisakját  is
fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:

Zsidókhoz  4:12 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden
kétélű  fegyvernél,  és  elhat  a  szívnek  és  léleknek,  az  ízeknek  és  a
velőknek  megoszlásáig,  és  megítéli  a  gondolatokat  és  a  szívnek
indulatait.

Lukács 4:8 Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, Sátán; mert



meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
Efézusiakhoz 6:18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden

időben  a  Lélek  által,  és  ugyanezen  dologban  vigyázván  minden
állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,

1 Sámuel 17:45-47 Dávid pedig monda a Filiszteusnak: Te karddal, dárdával
és paizszsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei
Istenének nevében megyek ellened, a kit te gyalázattal illetél. 46 A mai
napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom
rólad. A Filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a
mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld,
hogy van Izráelnek Istene. 47 És tudja meg ez az egész sokaság, hogy
nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő
titeket kezünkbe fog adni.

Lukács 10:17-20  Visszatére pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván:
Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által! 18 Ő pedig
monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. 19
Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok,
és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. 20 De
azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon
örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.

2  Korintusi  10:3-5  Mert  noha  testben  élünk,  de  nem  test  szerint
vitézkedünk. 4 Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem
erősek az Istennek, erősségek+lerontására; 5 Lerontván okoskodásokat
és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul
ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

Máté  16:19 És  néked  adom  a  mennyek  országának  kulcsait;  és  a  mit
megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a
földön, a mennyekben is oldva lészen.

2  Timóteushoz  1:7 Mert  nem  félelemnek  lelkét  adott  nékünk  az  Isten;
hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Máté  12:28,29  Ha  pedig  én  Istennek  Lelke  által  űzöm ki  az  ördögöket,
akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. 29 Avagy mi
módon mehet be valaki a hatalmasnak házába és rabolhatja el annak
kincseit,  hanemha  megkötözi  előbb  a  hatalmast  és  akkor  rabolja  ki
annak házát?

Efézusiakhoz  1:13 A  kiben  ti  is,  minekutána  hallottátok  az  igazságnak
beszédét,  idvességetek  evangyéliomát,  a  melyben  hittetek  is,
megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,

Apostolok  19:6 És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő
reájok; és szólnak vala nyelveken, +és prófétálnak vala.



Márk 16:15-18 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az
evangyéliomot  minden  teremtésnek. 16 A  ki  hiszen  és
megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. 17 Azok
pedig,  a  kik  hisznek,  ilyen  jelek  követik:  az  én  nevemben  ördögöket
űznek;  +új  nyelveken szólnak. 18 Kígyókat  vesznek  föl;  és  ha valami
halálost  isznak,  meg  nem  árt  nékik:  betegekre+vetik  kezeiket,  és
meggyógyulnak.

1  János  1:9 Ha  megvalljuk  bűneinket,  hű  és  igaz,  hogy  megbocsássa
bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

2 Mózes 20:5 Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened,
féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban,
harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.

Zsoltárok 109:17 Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el őt; és mivel nem
volt kedve az áldáshoz, azért távozék az el ő tőle.

Birák  16:16 Mikor aztán őt minden nap zaklatta szavaival, és gyötörte őt:
halálosan belefáradt a lelke,

Efézusiakhoz 4:26 Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen
a ti haragotokon;

Rómaiakhoz  14:12 Azért  hát  mindenikünk  maga  ad  számot  magáról  az
Istennek.

1 János 2:23 Senkiben nincs meg az Atya, a ki tagadja a Fiút. A ki vallást
tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan.

János 14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki
sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Máté  11:28-30  Jőjjetek  én  hozzám mindnyájan,  a  kik  megfáradtatok  és
megterheltettetek,  és  én  megnyugosztlak  titeket. 29 Vegyétek  föl
magatokra az én igámat,  és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és
alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. 30 Mert
az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

2 Korintusi 6:2 Mert ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az
üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az
üdvösség napja.

Rómaiakhoz  10:13 Mert  minden,  a  ki  segítségül  hívja  az  Úr  nevét,
megtartatik.
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