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Lukáš 17:5 A apoštolovia povedali Pánovi: Pridaj nám viery!
Rimanom 10:17 Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie.
Lukáš 11:1 A stalo sa, keď bol na ktoromsi mieste a modlil sa a keď 

prestal, že mu povedal ktorýsi z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť 
sa, jako i Ján naučil svojich učeníkov.

1 Timoteovi -  Prvý Timotejovi 2:1-4 Napomínam tedy, aby sa 
predovšetkým konaly prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za 
všetkých ľudí, 2 za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom 
postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a 
počestnosti. 3 Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom 
Bohom, 4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu 
pravdy.

Zachariáš 3:1,2 Potom mi ukázal Jozuu, najväčšieho kňaza, ktorý stál 
pred anjelom Hospodinovým, a Satan, útočník, stál po jeho pravici, aby 
útočil na neho. 2 Ale Hospodin riekol satanovi: Nech ťa potresce 
Hospodin, Satane, a nech ťa potresce Hospodin, ktorý si vyvolil 
Jeruzalem! Či nie je on hlavňou, vytrhnutou z ohňa?

Efezským - Efezanom 6:12 Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale 
s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, 
s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Efezským - Efezanom 6:10,11 Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v 
sile jeho vlády. 11 Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť 
proti taktike a úskočnosti diablovej.

Efezským - Efezanom 6:13-17 Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby
ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. 14 Tedy stojte 
majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier 
spravedlivosti 15 a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. 16 
A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť 
všetky ohnivé šípy toho zlého. 17 A vezmite aj prilbu spasenia i meč 
Ducha, ktorým je slovo Božie,

Židom 4:12 Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč 
dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov
a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.

Lukáš 4:8 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Iď za mnou, satane, lebo je 
napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš



svätoslúžiť.
Efezským - Efezanom 6:18 modliac sa každou modlitbou a prosbou 

každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a 
prosbou za všetkých svätých,

1 Samuelova 17:45-47 Na to riekol Dávid Filištínovi: Ty ideš ku mne s 
mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina 
Zástupov, v mene Boha vojsk Izraelových, ktorému si sa rúhal. 46 
Dneská ťa vydá Hospodin do mojej ruky, a zabijem ťa a zotnem tvoju 
hlavu s teba a dnes vydám mŕtve telá tábora Filištínov nebeským 
vtákom a zemským šelmám, a tak zvedia, celá zem, že má Izrael Boha. 
47 A zvie i celé toto shromaždenie, že nie mečom ani kopijou 
zachraňuje Hospodin, pretože boj je Hospodinov, a vydá vás do našej 
ruky.

Lukáš 10:17-20 Potom sa navrátili tí sedemdesiati s radosťou a hovorili: 
Pane, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene. 18 A on im povedal: 
Videl som padnúť satana jako blesk z neba. 19 Hľa, dal som vám právo
a moc šliapať po hadoch a po škorpionoch a nad všetkou mocou 
nepriateľa, a nič vám neuškodí. 20 Avšak tomu sa neradujte, že sa vám
poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v 
nebesiach.

2 Korintským - Druhý Korinťanom 10:3-5 ebo pravda chodíme v tele, ale 
nevojujeme podľa tela - 4 lebo zbrane nášho vojovania nie sú telesné, 
ale mocné Bohu na borenie pevností -, 5 ktorí boríme úmysly a každú 
vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej, a zajímame v plen 
každú myseľ do poslušnosti Krista

Matúš 16:19 a dám ti kľúče nebeského kráľovstva, a čokoľvek by si 
sviazal na zemi, bude sviazané aj na nebi; a čokoľvek by si rozviazal na
zemi, bude rozviazané aj na nebi.

2 Timoteovi 1:7 - Druhý Timotejovi Lebo nám nedal Bôh ducha 
bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.

Matúš 12:28,29 Ale jestli ja Duchom Božím vyháňam démonov, vtedy 
nečakane prišlo k vám kráľovstvo Božie. 29 Alebo jako môže niekto 
vojsť do domu silného a zlúpiť jeho náradie, keby prv nepoviazal toho 
silného? Len potom olúpi jeho dom.

Efezským - Efezanom 1:13  v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, 
evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste 
Svätým Duchom zasľúbenia,

Skutky Apoštolov 19:6 A keď potom vzložil na nich Pavel ruky, prišiel na 



nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali.
Marek 16:15-18 A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium 

každému stvoreniu! 16 Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto 
neuverí, bude odsúdený. 17 A uverivších budú sprevádzať tieto 
znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými
jazyky, 18 hadov budú brať, a keby vypili niečo smrťonosné, neuškodí 
im; na chorých budú vzkladať ruky, a budú sa mať dobre.

1 Jánov - Prvý Jánov 1:9 Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a sprav-
edlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.

2 Mojžišova 20:5 Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja 
Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem 
neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí 
ma nenávidia,

Žalmy 109:17 A keďže miloval kliatbu, nech tedy prijde na neho; nemal 
záľuby v požehnaní, nuž nech sa vzdiali od neho.

Sudcov 16:16 A stalo sa, keď ho len deň ako deň sužovala svojimi slovami
a naliehala na neho, že to už nemohla zniesť jeho duša, znavená až na 
smrť.

Efezským - Efezanom 4:26 Hnevajte sa a nehrešte; slnko nech nezapáda 
nad vaším rozhnevaním sa,

Rimanom 14:12 Tak tedy jeden každý z nás dá sám za seba Bohu počet.
1 Jánov 2:23 - Prvý Jánov Nikto, kto zapiera Syna, nemá ani Otca; kto 

vyznáva Syna, má aj Otca.
Ján 14:6  A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde

k Otcovi, len skrze mňa.
Matúš 11:28-30  Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja 

vám dám odpočinutie. 29 Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo 
mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a najdete odpočinutie svojim 
dušiam; 30 lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. 

2 Korintským - Druhý Korinťanom 6:2 Lebo hovorí: V príhodný čas som ťa 
počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas práve 
príhodný, hľa, teraz deň spasenia! -,

Rimanom 10:13 Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.
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