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Лука 17:5 І сказали апостоли Господу: Додай Ти нам віри!
Римлян  10:17 Тож  віра  від  слухання,  а  слухання  через  Слово

Христове.
Лука 11:1 І сталось, як молився Він у місці одному, і коли перестав,

озвався до Нього один із Його учнів: Господи, навчи нас молитися,
як і Іван навчив своїх учнів.

1  Тимофія  2:1-4  Отже,  перш  над  усе  я  благаю  чинити  молитви,
благання, прохання, подяки за всіх людей, 2 за царів та за всіх, хто
при владі,  щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій
побожності  та  чистості. 3 Бо  це  добре  й  приємне  Спасителеві
нашому Богові, 4 що хоче, щоб усі люди спаслися, і прийшли до
пізнання правди.

Захарія 3:1,2 І показав Він мені Ісуса, великого священика, що стояв
перед лицем Господнього Ангола, а сатана стояв по правиці його,
щоб  противитися  йому. 2 І  сказав  Господь  сатані:  Господь  буде
картати тебе, сатано, і буде картати тебе Господь, Який вибрав Собі
Єрусалима! Чи ж він не головешка, що вціліла від огню?

Ефесян 6:12 Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти
початків,  проти  влади,  проти  світоправителів  цієї  темряви,  проти
піднебесних духів злоби.

Ефесян  6:10,11  Нарешті,  мої  брати,  зміцняйтеся  Господом  та
могутністю сили  Його! 11 Зодягніться  в  повну  Божу  зброю,  щоб
могли ви стати проти хитрощів диявольських.

Ефесян 6:13-17  Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви
дати опір дня злого, і, все виконавши, витримати. 14 Отже, стійте,
підперезавши  стегна  свої  правдою,  і  зодягнувшись  у  броню
праведности, 15 і  взувши  ноги  в  готовість  Євангелії  миру. 16 А
найбільш над усе візьміть щита віри,  яким зможете погасити всі
огненні  стріли  лукавого. 17 Візьміть  і  шолома  спасіння,  і  меча
духовного, який є Слово Боже.

Євреїв 4:12 Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча
обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та
мозків, і спосібне судити думки та наміри серця.

Лука 4:8 І промовив Ісус йому в відповідь: Написано: Господеві Богові



своєму вклоняйся, і служи Одному Йому!
Ефесян 6:18 Усякою молитвою й благанням кожного часу моліться

духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за
всіх святих,

1 Самуїлова 17:45-47 І сказав Давид до филистимлянина: Ти йдеш на
мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в Ім'я Господа
Саваота,  Бога  військ  Ізраїлевих,  які  ти  зневажив. 46 Сьогодні
віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову
твою  з  тебе,  і  дня  цього  я  дам  падло  филистимського  табору
птаству небесному та земній звірині. І пізнає вся земля, що є Бог
Ізраїлів! 47 І пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та
списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку.

Лука 10:17-20 А ті Сімдесят повернулися з радістю, кажучи: Господи,
навіть демони коряться нам у Ім'я Твоє! 18 Він же промовив до них:
Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. 19 Ось Я
владу  вам  дав  наступати  на  змій  та  скорпіонів,  і  на  всю  силу
ворожу,  і  ніщо вам не зашкодить. 20 Та не тіштеся тим,  що вам
коряться духи, але тіштесь, що ваші ймення записані в небі!

2 Коринтян 10:3-5 Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, 4 зброя бо
нашого  воювання  не  тілесна,  але  міцна  Богом  на  зруйнування
твердинь,  ми  руйнуємо  задуми, 5 і  всяке  винесення,  що
підіймається  проти  пізнання  Бога,  і  полонимо  всяке  знання  на
послух Христові,

Матвій 16:19 І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти
зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те
розв'язане буде на небі!

2 Тимофія 1:7 Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любови, і
здорового розуму.

Матвій 12:28,29 А коли ж Духом Божим вигоню Я демонів, то настало
для вас Царство Боже. 29 Або як то хто може вдертися в дім дужого,
та пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого? І аж тоді
він господу його пограбує.

Ефесян 1:13 У Ньому й ви, як почули були слово істини, Євангелію
спасіння свого,  та в Нього й увірували,  запечатані стали Святим
Духом обітниці,

Дії  19:6 А  коли  Павло  руки  на  них  поклав,  то  зійшов  на  них  Дух
Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати!

Марк 16:15-18  І казав Він до них: Ідіть по цілому світові,  та всьому



створінню Євангелію  проповідуйте! 16 Хто  увірує  й  охриститься,
буде  спасений,  а  хто  не  ввірує  засуджений  буде. 17 А  тих,  хто
ввірує, супроводити будуть ознаки такі: у Ім'я Моє демонів будуть
вигонити, говоритимуть мовами новими, 18 братимуть змій; а коли
смертодійне що вип'ють, не буде їм шкодити; кластимуть руки на
хворих, і добре їм буде!

1 Івана 1:9 Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний,
щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої.

Вихід 20:5 Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог
заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на
четвертих поколіннях тих, хто ненавидить Мене,

Псалми  109:17 Полюбив  він  прокляття,  бодай  же  на  нього  воно
надійшло!  і  не  хотів  благословення,  щоб  воно  віддалилось  від
нього!

Суддів 16:16 І сталося, коли вона докучала йому своїми словами по
всі дні, та напирала на нього, то знетерпеливилася душа його на
смерть.

Ефесян  4:26 Гнівайтеся,  та  не  грішіть,  сонце  нехай  не  заходить  у
вашому гніві,

Римлян 14:12 Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові.
1 Івана 2:23 Кожен, хто відрікається Сина, не має Отця; хто визнає

Сина, той має Отця.
Іван 14:6 Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця

не приходить ніхто, якщо не через Мене.
Матвій 11:28-30  Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас

заспокою! 29 Візьміть на себе ярмо Моє, і навчіться від Мене, бо Я
тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. 30 Бож
ярмо Моє любе, а тягар Мій легкий!

2 Коринтян 6:2 Бо каже: Приємного часу почув Я тебе, і поміг Я тобі в
день спасіння! Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння!

Римлян 10:13 Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений.
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