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Luka - Lukež 17:5 Reko pa apostoli Gospodu: Pomnoži nam vero!
Rimljanom 10:17 era je torej iz slišanega oznanila, oznanilo pa pride po 

besedi Kristusovi.
Luka - Lukež 11:1 In zgodi se, ko je na nekem kraju molil, da mu reče, 

ko je nehal, eden učencev njegovih: Gospod, nauči nas moliti, kakor 
je tudi Janez naučil učence svoje.

I Timoteju 2:1-4 Opominjam torej pred vsem, naj se opravljajo prošnje, 
molitve, klici, zahvale za vse ljudi, 2 za kralje in vse prvake, da 
živimo mirno in tiho življenje v vsej pobožnosti in poštenosti. 3 To je 
dobro in prijetno pred Bogom, Rešiteljem našim, 4 ki hoče, da se 
rešijo vsi ljudje in pridejo do spoznanja resnice.

Zaharija 3:1,2 In mi pokaže velikega duhovnika Jozueta, stoječega pred
angelom Gospodovim; in satan mu stoji ob desnici, da bi mu bil 
nasprotnik. 2 In Gospod reče satanu: Pokara naj te Gospod, satan, 
da, pokaraj te Gospod, ki je izvolil Jeruzalem! Ni li ta mož glavnja, 
potegnjena iz ognja?

Efežanom 6:12 Kajti vojskovati se nam ni zoper kri in meso, ampak 
zoper poglavarstva, zoper oblasti, zoper svetovne mogočnike te 
teme, zoper duhovne vojske hudobnosti v nebeških prostorih.

Efežanom 6:10,11 Sicer pa, ojačite se v Gospodu in v krepkosti moči 
njegove. 11 Odenite se z vsem orožjem Božjim, da boste mogli stati 
zoper zvijačne naklepe hudičeve.

Efežanom 6:13-17 Zato primite za vse orožje Božje, da se morete v bran
postaviti ob hudem dnevi in, vse premagavši, stati. 14 Stojte torej, 
opasani okoli ledij z resnico in oblečeni z oklepom pravičnosti 15 in 
obuti na nogah s pripravljenostjo, oznanjati evangelij miru, 16 
vrhutega zgrabite ščit vere, s katerim boste mogli pogasiti vse 
goreče strele Hudobnega. 17 In vzemite čelado zveličanja in meč 
Duha, ki je beseda Božja,

Hebrejcem 4:12 Živa je namreč beseda Božja in krepka in ostrejša 
nego vsak dvorezen meč, in prodira prav do ločitve duše in duha, 
členovja in mozga, in je sodnik naklepov in misli srca;

Luka - Lukež 4:8 In odgovori in reče mu Jezus: Pisano je: »Gospoda, 
Boga svojega, moli in njemu samemu služi.«



Efežanom 6:18 in s sleherno molitvijo in prošnjo molite vsak čas v Duhu
in bedite za to v vsej stanovitnosti in prošnji za vse svete,

I Samuelova 17:45-47 Tedaj reče David Filistejcu: Ti greš k meni z 
mečem, s sulico in s kopjem, a jaz grem k tebi v imenu Gospoda nad 
vojskami, Boga vojnih vrst Izraelovih, ki si jih sramotil. 46 Današnji 
dan te Gospod izda v roko mojo, in udarim te in ti vzamem glavo, in 
dam danes trupla filistejske vojske pticam pod nebom in zverinam 
na zemlji; in vsa zemlja spozna, da je Bog v Izraelu. 47 In ves ta zbor 
spozna, da Gospod rešuje, a ne z mečem, ne s sulico; zakaj 
Gospodov je boj, in on vas da v roko našo!

Luka - Lukež 10:17-20 Vrnejo se pa sedemdeseteri z veseljem, govoreč:
Gospod, tudi zli duhovi so nam pokorni v imenu tvojem. 18 On pa jim 
reče: Videl sem satana, da je padel z neba kakor blisk. 19 Glejte, dal
sem vam oblast, stopati na kače in škorpijone, in oblast nad vso silo
sovražnikovo, in nič vam ne bo škodovalo. 20 Toda tega se ne 
veselite, da so vam duhovi pokorni; veselite se marveč, da so imena 
vaša zapisana v nebesih.

II Korinčanom 10:3-5 Kajti čeprav živimo v mesu, ne vojskujemo se po 
mesu 4 (zakaj orožje našega vojskovanja ni meseno, ampak močno 
po Bogu za razrušenje trdnjav), 5 ko razdevamo sovražne naklepe in 
vsako visokost, ki se vzdiguje zoper spoznanje Božje, in vodimo 
vsako misel v sužnost pokorščine do Kristusa

Matej - Matevž 16:19 In dam ti ključe nebeškega kraljestva: in karkoli 
zvežeš na zemlji, bo zvezano v nebesih, in karkoli razvežeš na zemlji,
bo razvezano v nebesih. 

II Timoteju 1:7 Kajti Bog nam ni dal duha boječnosti, ampak moči in 
ljubezni in samostrahovanja.

Matej - Matevž 12:28,29 Če pa jaz v moči Duha Božjega izganjam zle 
duhove, torej je že prišlo k vam kraljestvo Božje. 29 Ali kako more 
kdo močnemu priti v hišo in mu pohištvo pobrati, če močnega poprej
ne zveže? In potem šele oropa hišo njegovo.

Efežanom 1:13 V katerem ste tudi vi, ko ste slišali besedo resnice, 
evangelij zveličanja svojega, v katerem ste tudi, sprejemši vero, bili 
zapečateni s svetim Duhom obljube,

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 19:6 In ko poklada Pavel nanje 
roke, pride sveti Duh nanje, in govore jezike in prerokujejo.

Marko 16:15-18 In jim reče: Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij
vsemu stvarjenju! 16 Kdor veruje in je krščen, bo zveličan, a kdor ne 



veruje, bo obsojen. 17 Tiste pa, ki verujejo, bodo spremljala ta 
znamenja: V imenu mojem bodo izganjali zle duhove, govorili bodo 
nove jezike, 18 kače bodo prijemali, in če izpijo kaj strupenega, ne 
bo jim škodovalo, na bolnike bodo pokladali roke, in ozdravijo. 

I Janezov 1:9 Če pripoznavamo grehe svoje, je zvest in pravičen, da 
nam odpusti grehe in nas očisti sleherne krivice.

2 Mojzes - II Mojzesova 20:5 ne moli jih in ne časti jih, zakaj jaz sem 
Gospod, Bog tvoj, Bog mogočni, goreči, ki obiskujem krivico očetov 
na sinovih do tretjega in četrtega pokolenja tistih, ki me sovražijo,

Psalmi 109:17 In ljubil je prekletstvo, zato ga je zadelo, in ni se veselil 
blagoslova, zato mu je daleč ostal. 

Sodniki - Sodnikov 16:16 In ko ga dan na dan nadleguje z besedami 
svojimi in ga pritiska, mu duša obnemore do smrti.

Efežanom 4:26 Jezite se, a ne grešite! Sonce naj ne zaide nad jezo 
vašo,

Rimljanom 14:12 Tako bo torej vsakdo izmed nas zase odgovor dajal 
Bogu.

I Janezov 2:23 Vsak, ki taji Sina, tudi Očeta nima; kdor pripoznava 
Sina, ima tudi Očeta.

Janez 14:6 Veli mu Jezus: Jaz sem pot in resnica in življenje; nihče ne 
pride k Očetu razen po meni.

Matej - Matevž 11:28-30 Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste 
obremenjeni, in jaz vas upokojim. 29 Vzemite jarem moj nase in 
učite se od mene, ker sem krotek in iz srca ponižen: in najdete pokoj
dušam svojim. 30 Kajti jarem moj je sladek in breme moje je lahko.

II Korinčanom 6:2 govori namreč: »Ob času prijetnem sem te uslišal in 
v dan zveličanja sem ti pomogel.« Glej, sedaj je čas jako prijeten, 
glej, sedaj je dan zveličanja; –

Rimljanom 10:13 Kajti »vsak, kdorkoli bo klical ime Gospodovo, bo 
zveličan.«
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