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Luuka 17:5 Ja apostlid ütlesid Issandale: 'Kasvata meie usku!'
Roomlastele 10:17 Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse 

sõna kaudu.
Luuka 11:1 Ja sündis, kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas, et kohe, kui 

ta oli lõpetanud, ütles üks ta jüngreid talle: 'Issand, õpeta meidki 
palvetama, nõnda nagu Johannes õpetas oma jüngreid!'

1 Timoteosele 2:1-4 Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema 
eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, 2 kuningate ja kõigi 
ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges 
jumalakartuses ja väärikuses. 3 See on hea ja meeldiv Jumala, meie 
Päästja silmis, 4 kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe 
tundmisele.

Sakarja 3:1,2 Ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat seismas Issanda 
ingli ees, ja saatanat seismas temast paremal pool teda süüdistamas. 2 
Ja Issanda ingel ütles saatanale: 'Issand sõidelgu sind, saatan! Jah, 
Issand, kes on valinud Jeruusalemma, sõidelgu sind! Eks see ole tulest 
tõmmatud tukk?'

Efeslastele 6:12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja 
võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste 
vaimudega.

Efeslastele 6:10,11 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema 
tugevuse jõus! 11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite 
seista kuradi salanõude vastu!

Efeslastele 6:13-17 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te 
suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik 
teinud. 14 Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu 
seljas õiguse soomusrüü 15 ja teie jalgades olgu valmidus minna 
kuulutama rõõmusõnumit rahust! 16 Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, 
millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled! 17 Võtke ka 
päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!

Heebrealastele 4:12 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui 
ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, 
liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.

Luke 4:8 Ja Jeesus vastas talle: 'Kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma 



Jumalat, ja teeni ainult teda!'
Efeslastele 6:18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning 

selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
1 Saamueli 17:45-47 Aga Taavet ütles vilistile: 'Sina tuled mu juurde 

mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede Issanda, Iisraeli 
väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. 46 Täna annab Issand 
sind minu kätte, et ma su maha lööksin ja su pea raiuksin; ja ma annan 
vilistite sõjaväe laibad täna lindudele taeva all ja metsloomadele maa 
peal, ja kogu maailm saab teada, et Iisraelil on Jumal! 47 Ja kogu see 
väehulk saab teada, et Issand ei päästa mitte mõõga ega piigi abil, sest 
see on Issanda võitlus ja tema annab teid meie kätte!'

Luke 10:17-20 Aga need seitsekümmend [kaks] pöördusid rõõmuga tagasi 
ja ütlesid: 'Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul!' 18 
Tema ütles neile: 'Ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat. 
19 Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja 
skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial 
kahju. 20 Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid 
rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud!'

2 Korintlastele 10:3-5 Sest ka lihalikus ihus elades ei sõdi me selle 
loomuse järgi, 4 meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on 
Jumalas vägevad kindluste mahalõhkumiseks. Me kummutame 
targutused 5 ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end jumalatunnetuse 
vastu, ja me võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik mõtted

2 Timoteosele 1:7 Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja 
armastuse ja mõistlikkuse vaimu.

Matteuse 12:28,29 Aga kui mina Jumala Vaimu abil ajan kurje vaime välja, 
küllap siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. 29 Või kuidas saab keegi 
minna vägimehe majja ja röövida tema asju, kui ta esmalt ei köida 
vägimeest kinni? Alles siis saab ta tema maja röövida.

Efeslastele 1:13 Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda
tõe sõna, oma pääste evangeeliumi; ja kelles teiegi, saanud usklikuks, 
olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga; selle Vaimu,

Apostlite 19:6 Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile Püha 
Vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid.

Markuse 16:15-18 Ja Jeesus ütles neile: 'Minge kõike maailma, kuulutage 
evangeeliumi kogu loodule! 16 Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, 
aga kes ei usu, mõistetakse hukka. 17 Kuid uskujaid saadavad sellised 
tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi 



keeli, 18 tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad 
jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad 
panevad käed peale, saavad terveks.'

1 Johannese 1:9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, 
nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

2 Moosese 20:5 Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, 
Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb 
laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad,

Psalmid 109:17 Ta armastas needmist - see tabagu teda! Temale ei 
meeldinud õnnistamine - see jäägu temast kaugele!

Kohtumoistjate 16:16 Ja sündis, kui ta iga päev teda oma kõnedega 
kitsikusse ajas ja temale peale käis, et ta hing tüdines surmani

Efeslastele 4:26 Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu 
teie vihastumise üle!

Roomlastele 14:12 Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru 
andma.

1 Johannese 2:23 Kes iganes salgab Poja, sellel pole ka Isa; kes tunnistab 
Poega, sellel on ka Isa.

Johannese 14:6 Jeesus ütles talle: 'Mina olen tee ja tõde ja elu. Ãœkski ei 
saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.

Matteuse 11:28-30 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja 
koormatud, ja mina annan teile hingamise! 29 Võtke enda peale minu ike
ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate 
hingamise oma hingedele, 30 sest minu ike on hea ja minu koorem on 
kerge!'

2 Korintlastele 6:2 ta ütleb ju: 'Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud
sind päästepäeval.' Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on 
päästepäev!

Roomlastele 10:13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.
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