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Lukasza 17:5 I rzekli Apostołowie Panu: Przymnóż nam wiary.
Rzymian 10:17 Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Boże.
Lukasza 11:1 I stało się, gdy on był na niektórem miejscu, modląc się, że gdy

przestał, rzekł do niego jeden z uczniów jego, Panie! naucz nas modlić się,
tak jako i Jan nauczył uczniów swoich.

1  Tymoteusza  2:1-4  Napominam tedy, aby przed  wszystkiemi rzeczami
czynione były  prośby,  modlitwy,  przyczyny i  dziękowania za wszystkich
ludzi; 2 Za królów i  za wszystkich w przełożeństwie będących, abyśmy
cichy i  spokojny żywot wiedli  we wszelkiej  pobożności  i  uczciwości. 3
Albowiem  to  jest  rzecz  dobra  i  przyjemna  przed  Bogiem,  zbawicielem
naszym, 4 Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości
prawdy przyszli.

Zachariasza 3:1,2 Zatem mi okazał Jesuego, kapłana najwyższego, stojącego
przed Aniołem Pańskim, i szatana stojącego po prawicy jego, aby mu się
sprzeciwił. 2 Ale Pan rzekł do szatana: Niech cię Pan zgromi, szatanie!
niech cię, mówię, zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Izali ten nie jest jako
głownia wyrwana z ognia?

Efezjan 6:12 Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko
księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata
ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko.

Efezjan 6:10,11 Na ostatek, bracia moi! zmacniajcie się w Panu i w sile mocy
jego; 11 Obleczcie  się  w  zupełną  zbroję  Bożą,  abyście  mogli  stać
przeciwko zasadzkom dyjabelskim.

Efezjan 6:13-17 A przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać
odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy, ostać się. 14 Stójcież tedy,
przepasawszy biodra wasze prawdą i oblekłszy pancerz sprawiedliwości.
15 I  obuwszy nogi w gotowość Ewangielii  pokoju. 16 A nade wszystko
wziąwszy tarczę wiary, którą byście mogli wszystkie strzały ogniste onego
złośnika zagasić. 17 Przyłbicę  też  zbawienia  weźmijcie  i  miecz  Ducha,
który jest słowo Boże!

Hebrajczyków 4:12 Boć żywe jest słowo Boże i skuteczne, i  przeraźliwsze
nad wszelki miecz po obu stronach ostry, i przenikające aż do rozdzielenia
i  duszy,  i  ducha,  i  stawów,  i  szpików,  i  rozeznawające  myśli  i  zdania
serdeczne.

Lukasza 4:8 A odpowiadając Jezus rzekł mu: Pójdź precz ode mnie, szatanie!



albowiem  napisano:  Panu,  Bogu  twemu,  kłaniać  się  będziesz,  i  jemu
samemu służyć będziesz.

Efezjan 6:18 W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w
duchu,  i  około tego czując  ze  wszelką  ustawicznością  i  z  prośbą za
wszystkich świętych,

1  Samuela  17:45-47  Tedy  rzekł  Dawid  do  Filistyna:  Ty  idziesz  do  mnie  z
mieczem i  z  oszczepem, i  z  tarczą,  a  ja  idę do ciebie w imieniu Pana
zastępów, Boga wojsk Izraelskich, któremuś urągał. 46 Dziś cię poda Pan
w ręce moje, a zabiję cię, i odejmę głowę twoję od ciebie, a dam trupy
wojska  Filistyńskiego  ptastwu  powietrznemu,  i  bestyjom  ziemskim;  a
pozna wszystka ziemia,  że jest  Bóg w Izraelu; 47 I  dozna wszystko to
zgromadzenie, że nie mieczem, ani oszczepem wybawia Pan, gdyż Pańska
jest walka, a poda was w ręce nasze.

Lukasza 10:17-20  A tak wrócili  się oni  siedmdziesiąt  z  weselem, mówiąc:
Panie! i dyjablić się nam poddawają w imieniu twojem. 18 Tedy im rzekł:
Widziałem szatana, jako błyskawicę z nieba spadającego. 19 Oto  wam
daję moc, abyście deptali po wężach i po niedźwiadkach i po wszystkiej
mocy nieprzyjacielskiej, a nic wam nie uszkodzi. 20 Wszakże nie radujcie
się z tego, iż się wam duchy poddawają; ale raczej radujcie się, że imiona
wasze napisane są w niebiesiech.

2 Koryntian 10:3-5 Albowiem w ciele chodząc, nie według ciała walczymy,
2 Koryntian 10:4 (Albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale z

Boga  jest,  mocna  ku  zburzeniu  miejsc  obronnych.) 5 Burząc  rady  i
wszelaką  wysokość,  wynoszącą  się  przeciwko  znajomości  Bożej,  i
podbijając wszelaką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe;

Mateusza  16:19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; a  cokolwiek
zwiążesz na ziemi, będzie związane i w  niebiesiech; a cokolwiek
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech.

2  Tymoteusza  1:7 Albowiem nie dał  nam Bóg  Ducha  bojaźni,  ale  mocy i
miłości, i zdrowego zmysłu.

Mateusza 12:28,29 A jeźliż ja duchem Bożym wyganiam dyjabły, tedyż do was
przyszło królestwo Boże. 29 Albo jakoż może kto wnijść do domu mocarza,
i sprzęt jego rozchwycić, jeźliby pierwej nie związał mocarza onego? toż
dopiero dom jego rozchwyci.

Efezjan 1:13 W którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to
jest  Ewangieliję zbawienia waszego,  przez  którą  też  uwierzywszy,
jesteście zapieczętowani Duchem onym Świętym obiecanym,

DziejeApostolskie 19:6 A gdy na nie włożył Paweł ręce, zstąpił na nie Duch
Święty i mówili językami i prorokowali.



Marka  16:15-18  I  rzekł  im:  Idąc  na  wszystek  świat,  każcie  Ewangieliję
wszystkiemu stworzeniu. 16 Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie;
ale kto nie uwierzy, będzie potępion. 17 A znamiona tych, co uwierzą, te
naśladować  będą:  W  imieniu  mojem  dyjabły  wyganiać  będą,  nowemi
językami mówić będą; 18 Węże brać będą, a choćby co śmiertelnego pili,
nie zaszkodzi im; na niemocne ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą.

1  Jana  1:9 Jeźlibyśmy  wyznali  grzechy  nasze,  wiernyć  jest  Bóg  i
sprawiedliwy,  aby  nam  odpuścił  grzechy  i  oczyścił  nas  od  wszelkiej
nieprawości.

2 Mojzeszowa 20:5 Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja
Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców
nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą;

Psalmów 109:17 Ponieważ umiłował przeklęstwo, niechże przyjdzie na niego;
niechciał błogosławieństwa niechże będzie oddalone od niego.

Sedziów 16:16 A gdy mu się uprzykrzała słowy swemi na każdy dzień, i trapiła
go, aż zemdlała dusza jego na śmierć,

Efezjan 4:26 Gniewajcie się, a nie grzeszcie; słońce niech nie zachodzi na
rozgniewanie wasze.

Rzymian 14:12 A przeto każdy z nas sam za się odda rachunek Bogu.
1 Jana 2:23 Każdy, co się zapiera Syna, i Ojca nie ma; a kto wyznaje Syna,

ma i Ojca.
Jana 14:6 Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie

przychodzi do Ojca, tylko przez mię.
Mateusza  11:28-30  Pójdźcie  do  mnie  wszyscy,  którzyście  spracowani i

obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie; 29 Weźmijcie jarzmo moje na
się, a uczcie się ode mnie, żem Ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie
odpocznienie duszom waszym; 30 Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a
brzemię moje lekkie jest.

2 Koryntian 6:2 (Bo  mówi  Bóg:  Czasu  przyjemnego wysłuchałem  cię,  a  w
dzień zbawienia  poratowałem cię; oto teraz dzień przyjemny, oto  teraz
dzień zbawienia.)

Rzymian 10:13 Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony
będzie.
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