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Luca 17:5 Apostolii au zis Domnului: ,,Măreşte-ne credinţa!"
Romani 10:17 Astfel,  credinţa  vine în  urma auzirii;  iar  auzirea vine prin

Cuvîntul lui Hristos.
Luca  11:1 'ntr'o  zi,  Isus  Se  ruga  într'un  loc  anumit.  Cînd  a  isprăvit

rugăciunea,  unul  din  ucenicii  Lui  I-a  zis:  ,,Doamne,  învaţă-ne  să  ne
rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui."

1 Timotei 2:1-4 Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri,
mijlociri, mulţămiri pentru toţi oamenii, 2 pentru împăraţi şi pentru toţi
cei ce sînt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pacinică
şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. 3 Lucrul acesta este bun
şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, 4 care voieşte
ca toţi oamenii să fie mîntuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

Zeharia  3:1,2  El  (îngerul)  mi-a  arătat  pe  marele  preot  Iosua,  stînd  în
picioare înaintea 'ngerului Domnului, şi pe Satana stînd la dreapta lui, ca
să-l  pîrască. 2 Domnul  a  zis  Satanei:  ,,Domnul  să  te  mustre,  Satano!
Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un
tăciune scos din foc?"

Efeseni  6:12 Căci  noi  n'avem  de  luptat  împotriva  cărnii  şi  sîngelui,  ci
împotriva  căpeteniilor,  împotriva  domniilor,  împotriva  stăpînitorilor
întunerecului  acestui  veac,  împotriva  duhurilor  răutăţii  cari  sînt  în
locurile cereşti.

Efeseni 6:10,11 'ncolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
11 'mbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea pept
împotriva uneltirilor diavolului.

Efeseni  6:13-17  De  aceea,  luaţi  toată  armătura  lui  Dumnezeu,  ca  să  vă
puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămîneţi în picioare, după ce veţi fi
biruit  totul. 14 Staţi  gata  dar,  avînd  mijlocul  încins  cu  adevărul,
îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, 15 avînd picioarele încălţate cu rîvna
Evangheliei  păcii. 16 Pe  deasupra  tuturor  acestora,  luaţi  scutul
credinţei,  cu care veţi  putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui
rău. 17 Luaţi şi coiful mîntuirii şi sabia Duhului, care este Cuvîntul lui
Dumnezeu.

Evrei 4:12 Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decît
orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi
duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii.



Luca 4:8 Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,'napoia Mea, Satano! Este scris: Să te
închini Domnului, Dumnezeului tău, şi numai Lui să-I slujeşti."

Efeseni 6:18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi
cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi
sfinţii,

1 Samuel 17:-47 David a zis Filisteanului: ,,Tu vii împotriva mea cu sabie, cu
suliţă şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor,
în Numele Dumnezeului oştirii  lui Israel, pe care ai ocărît-o. 46 Astăzi
Domnul te va da în mînile mele, te voi doborî, şi-ţ i voi tăia capul; astăzi
voi da stîrvurile taberii Filstenilor păsărilor cerului şi fiarelor pămîntului.
Şi tot pămîntul va şti că Israel are un Dumnezeu. 47 Şi toată mulţimea
aceasta va şti că Domnul nu mîntueşte nici prin sabie nici prin suliţă.
Căci biruinţa este a Domnului. Şi El vă dă în mînile noastre."

Luca 10:17-20 Cei şaptezeci s'au întors plini de bucurie, şi au zis: ,,Doamne,
chiar şi dracii ne sînt supuşi în Numele Tău." 18 Isus le-a zis: ,,Am văzut
pe Satana căzînd ca un fulger din cer." 19 Iată că v'am dat putere să
călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi
nimic nu vă va putea vătăma. 20 Totuş, să nu vă bucuraţi de faptul că
duhurile vă sînt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sînt scrise în
ceruri."

2 Corinteni 10:3-5 Măcar că trăim în firea pămîntească, totuş nu ne luptăm
călăuziţi de firea pămîntească. 4 Căci armele cu cari ne luptăm noi, nu
sînt supuse firii pămînteşti, ci sînt puternice, întărite de Dumnezeu ca să
surpe întăriturile. 5 Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, cari
se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gînd îl facem rob
ascultării de Hristos.

Matei 16:19 'ţi voi da cheile 'mpărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pămînt,
va fi  legat în ceruri,  şi  orice vei deslega pe pămînt,  va fi  deslegat în
ceruri."

2 Timotei 1:7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de
dragoste şi de chibzuinţă.

Matei 12:28,29 Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci
'mpărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi. 29 Sau, cum poate cineva să
intre în casa celui tare, şi să-i jăfuiască gospodăria, dacă n'a legat mai
întîi pe cel tare? Numai atunci îi va jăfui casa.

Efeseni  1:13 Şi  voi,  după  ce  aţi  auzit  cuvîntul  adevărului  (Evanghelia
mîntuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt,
care fusese făgăduit,

Faptele Apostolilor 19:6 Cînd şi-a pus Pavel mînile peste ei, Duhul Sfînt S'a



pogorît peste ei, şi vorbeau în alte limbi, şi prooroceau.
Marcu 16:15-18  Apoi  le-a  zis:  ,,Duceţi-vă în  toată  lumea,  şi  propovăduiţi

Evanghelia  la  orice  făptură. 16 Cine  va  crede  şi  se  va  boteza,  va  fi
mîntuit;  dar cine nu va crede,  va fi  osîndit. 17 Iată semnele cari  vor
însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în
limbi noi; 18 vor lua în mînă şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va
vătăma; îşi vor pune mînile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa."

1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să
ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

Exod 20:5 Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul,
Dumnezeul  tău,  sînt  un  Dumnezeu  gelos,  care  pedepsesc  nelegiuirea
părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă
urăsc,

Psalmi 109:17 'i  plăcea  blestemul:  să  cadă  asupra  lui!  Nu-i  plăcea
binecuvîntarea: să se depărteze de el!

Judecatori 16:16 Fiindcă  ea  îl  necăjea  şi-l  chinuia  în  fiecare  zi  cu
stăruinţele ei, sufletul i s'a umplut de o nelinişte de moarte,

Efeseni 4:26 ,,Mîniaţi-vă şi nu păcătuiţi". Să n'apună soarele peste mînia
voastră,

Romani 14:12 Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuş
lui Dumnezeu.

1 Ioan 2:23 Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n'are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte
pe Fiul, are şi pe Tatăl.

Ioan 14:6 Isus i-a zis: ,,Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la
Tatăl decît prin Mine.

Matei 11:28-30 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da
odihnă. 29 Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi dela Mine, căci Eu
sînt blînd şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
30 Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară."

2 Corinteni 6:2 Căci El zice: ,,La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua
mîntuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum
este ziua mîntuirii."

Romani 10:13 Fiindcă ,oricine va chema Numele Domnului, va fi mîntuit.'
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