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Efezā 2:2  Kuros  kādreiz  dzīvojāt,  pakļāvušies  šīs  pasaules  laikmetam, 
pakļauti  gaisa  valsts  valdniekam,  garam,  kas  vēl  tagad  darbojas 
nepaklausības bērnos.

Mateja 6:10 Lai atnāk Tava valstība! Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī 
virs zemes!

Lūkas 22:42 Sacīdams: Tēvs, ja Tu vēlies, atņem šo biķeri no manis! Tomēr 
ne mans, bet Tavs prāts lai notiek!

Jāņa 16:7-9 Bet es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka es aizeju, jo, 
ja es neaizietu, Iepriecinātājs nenāktu pie jums; bet ja aiziešu, es sūtīšu 
Viņu pie jums. 8 Un Viņš atnācis pārliecinās pasauli par grēku, taisnību 
un sodu. 9 Par grēku, jo tie neticēja man.

2 Timotejam 2:10 Tāpēc es visu paciešu izredzēto dēļ, lai arī viņi sasniegtu 
pestīšanu, kas ir Kristū Jēzū, kopā ar debesu godību.

Romiešiem 15:20,21 Bet es nesludināju evaņģēliju tur,  kur  Kristus vārds 
tiek  piesaukts,  lai  neceltu  uz  sveša  pamata,  bet  kā  rakstīts:  15:21 
Redzēs  tie,  kam  nebija  sludināts  par  Viņu,  un  sapratīs  tie,  kas  nav 
dzirdējuši.

Apustuļu Darbi 2:36,37 Tāpēc lai viss Izraēļa nams visnoteiktāk zina, ka 
Dievs padarīja Viņu par Kungu un Kristu, šo Jēzu, ko jūs sitāt krustā. 37 
Bet  viņi,  to  dzirdot,  satriektu  sirdi,  sacīja  Pēterim  un  pārējiem 
apustuļiem: Brāļi, ko mums darīt?

Hebrajams 4:2 Jo arī mums tika pasludināts tāpat kā viņiem: bet dzirdētais 
vārds tiem nekā nelīdzēja, tāpēc ka tie, kas dzirdēja, nesavienoja to ar 
ticību.

Jeremijas 24:7 - Mateja 22:37 Jēzus sacīja viņam: Mīli Dievu savu Kungu no 
visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava prāta!

Apustuļu Darbi 16:14 Klausījās arī kāda sieviete, vārdā Līdija, kas godināja 
Dievu  un  bija  purpura  pārdevēja  Tiatiras  pilsētā.  Kungs  atvēra  viņas 
sirdi, lai ievērotu to, ko runāja Pāvils.

Mateja 13:14-16 Un izpildīsies viņos Isaja pravietojums, kas saka: ar dzirdi 
jūs  dzirdēsiet,  bet  nesapratīsiet;  skatīdamies  redzēsiet,  bet 
nesaredzēsiet. 15 Jo šīs tautas sirds ir nocietināta, un ar ausīm viņi grūti 
dzird,  un  savas  acis  viņi  aizver,  lai  acīm  neredzētu  un  ar  ausīm 
nedzirdētu, un sirdī nesaprastu un neatgrieztos, lai es viņus izdziedinātu.

Jesajas 6:9,10 - Apustuļu Darbi 28:27 Jo šīs tautas sirds ir nocietināta, un 
ar ausīm tiem grūti dzirdēt, un savas acis tie aizvēruši, lai ar acīm tie 



neredzētu un ar ausīm nedzirdētu, un sirdī nesaprastu, un neatgrieztos, 
un es tos neizdziedinātu.

Marka 4:11,12 Un Viņš tiem sacīja: Jums ir dots saprast Dieva valstības 
noslēpumus,  bet  tiem,  kas  ir  ārā,  tas  viss  notiek  līdzībās,  12  Ka  tie 
skatīdamies skatās, bet neredz, un klausīdamies dzird, bet nesaprot, ka 
tie neatgriežas, un grēki tiem netiek piedoti.

Jāņa 12:39,40 Tāpēc tie nevarēja ticēt, jo Isajs tālāk saka: 40 Viņš to acis 
aptumšoja  un  viņu  sirdis  nocietinaja,  lai  acīm  neredzētu  un  sirdīm 
nesaprastu, un neatgrieztos, ka es tos dziedinātu.

Romiešiem 11:7,8 Kā tad ir? - Pēc kā tiecās Izraēlis, to viņš nav sasniedzis, 
tikai  izredzētie  to  sasniedza,  bet  pārējie  palika  apstulbināti,  8  Kā 
rakstīts: Dievs deva viņiem truluma garu: acis, lai neredzētu, un ausis, 
lai nedzirdētu līdz pat šai dienai.

2  Tesalonīkiešu 2:10,11  Tas  ar  visādām netaisnībām pieviļ  tos,  kas  iet 
pazušanā, tāpēc ka viņi nepieņēma patiesības mīlestību, lai kļūtu pestīti. 
11 Tāpēc Dievs ļaus, lai pār viņiem nāk maldu vara, lai tie ticētu meliem,

Mateja 13:18-23 Tad nu klausieties līdzību par sējēju! 19 Pie ikviena, kas 
vārdu par valstību dzird, bet to nesaprot, nāk ļaunais un izrauj to, kas 
bija iesēts viņa sirdī. Šis ir tas, kas ceļmalā bija iesēts. 20 Bet iesētais 
akmenājā ir tas, kas vārdu dzird un tūliņ to priekā pieņem. 21 Bet tanī 
nav saknes, tas nav pastāvīgs. Tiklīdz sākas bēdas un vajāšanas vārda 
dēļ, viņš tūdaļ ieļaunojas. 22 Bet starp ērkšķiem sētais ir tas, kas vārdu 
dzird, bet šīs pasaules rūpes un bagātības viltība nomāc vārdu; un viņš 
nenes  augļus.  23  Bet  labā zemē sētais  ir  tas,  kas vārdu  dzird  un to 
saprot, un nes augļus: cits simtkārtīgus, cits sešdesmitkārtīgus, bet cits 
trīsdesmitkārtīgus.

2  Korintā 3:15,16 Bet līdz šai dienai, kad lasa Mozu, sega paliek pārklāta 
pār  viņu  sirdīm.  16  Bet  tikko  kāds  atgriežas  pie  Kunga,  sega  tiek 
noņemta.

Hozejas 11:3-7 - Mateja 11:28-30 Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat 
apgrūtināti!  Es  jūs  atspirdzināšu.  29  Ņemiet  manu  jūgu  uz  sevis  un 
mācieties  no manis,  jo  es  esmu lēnprātīgs  un pazemīgu sirdi;  un jūs 
atradīsiet mieru savām dvēselēm. 30 Jo mans jūgs ir tīkams, un mana 
nasta viegla.

Apustuļu Darbi 26:18 Atvērt viņu acis, lai tie no tumsas atgrieztos gaismā 
un  no  sātana  varas  pie  Dieva,  lai  tie  ticībā  uz  mani  saņemtu  grēku 
piedošanu un mantojumu svēto pulkā.

2 Timotejam 2:24-26 Bet Kunga kalpam nepieklājas strīdēties; viņam jābūt 
lēnprātīgam pret  visiem,  mācīt  spējīgam,  pacietīgam,  25  Tādam,  kas 
laipni  pamāca  tos,  kas  pretojas  patiesībai;  varbūt  Dievs  dos  tiem 



atgriezties, lai pazītu patiesību, 26 Lai atjēgtos no velna valgiem, kas tos 
pēc sava prāta turēja gūstā.

Atklāsme 3:17-19 Jo tu saki:  es esmu bagāts,  pārpilnīgi  bagāts un man 
nekā  netrūkst;  bet  tu  nezini,  ka  tu  esi  nelaimīgs  un  nožēlojams,  un 
nabags,  un  akls,  un  kails.  18  Es  ieteicu  tev  pirkt  no  manis  ugunī 
pārbaudītu zeltu, lai tu kļūtu bagāts un tērptos baltās drānās, un lai tava 
kailuma kauns neatklātos, un svaidi savas acis zālēm, lai tu redzētu! 19 
Tos, ko mīlu, es pārbaudu un pārmācu. Tad nu kļūsti dedzīgs un gandari!

2  Korintā 7:10 Jo Dievam patīkamas skumjas rada noteiktu gandarījumu 
pestīšanai, bet pasaulīgās skumjas nes nāvi.

1  Karali 18:37 Dievs ir kļuvusi savas sirdis atgriezties pie Viņa. -  God has 
turned their hearts back to Him.

2 Korintā 4:4 Neticīgajiem šīs pasaules dievs ir apstulbinājis prātu, lai tiem 
nespīdētu Dieva attēla - Kristus godības evaņģēlija gaisma.

Lūkas 8:11-15 Bet šī līdzība ir: sēkla ir Dieva vārds. 12 Bet kas ceļmalā, ir 
tie, kas dzird; pēc tam nāk velns un aiznes vārdu no viņu sirdīm, lai tie 
neticētu un netiktu pestīti.  13 Un kas uz klints, ir tie, kas dzirdēdami 
vārdu,  priekā uzņem to,  bet tiem nav saknes;  kādu laiku viņi  tic,  bet 
kārdināšanas brīdī tie atkrīt. 14 Bet kas krita ērkšķos, ir tie, kas dzird, 
bet, viņiem aizejot, gan rūpes, gan bagātība un dzīves bauda nomāc to; 
un  viņi  nenes  augļus.  15  Bet  kas  labajā  zemē,  ir  tie,  kas,  vārdu 
dzirdējuši, patur to labajā un dziļajā sirdī; un viņi nes augļus pacietībā.

Apustuļu Darbi 15:11 Bet mēs ticam, ka caur Kunga Jēzus Kristus žēlastību 
tiksim pestīti tāpat kā viņi.

Romiešiem 8:13 Jo ja jūs saskaņā ar miesu dzīvosiet, tad mirsiet; bet ja jūs 
miesas darbus garā mērdēsiet, tad dzīvosiet.
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