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Jeremijo 1:18 Aš šiandien padariau tave sustiprintu miestu, geležiniu 
stulpu  ir  varine  siena  prieš  visą  šalį:  prieš  Judo  karalius, 
kunigaikščius, kunigus ir visą tautą.

Ezechielio 3:18 Jei Aš sakysiu nedorėliui: ‘Tu mirsi’, bet tu neįspėsi jo ir 
nepamokysi,  kad  jis  paliktų  savo  nedorą  kelią  ir  išliktų  gyvas, 
nedorėlis mirs dėl savo nusikaltimų, bet jo kraujo pareikalausiu iš 
tavo rankų.

Jeremijo 6:27 Aš pastačiau tave bokštu ir tvirtove tarp mano žmonių, 
kad pažintum ir ištirtum jų kelius.

Kunigų 26:19 ir palaušiu jūsų išdidumą. Dangų virš jūsų padarysiu kaip 
geležį ir žemękaip varį.

Pakartoto Įstatymo 23:5 Bet Viešpats, tavo Dievas, neklausė Balaamo 
ir pavertė prakeikimą palaiminimu, nes Jis mylėjo tave.

Romiečiams  12:21  Nesiduok  pikto  nugalimas,  bet  nugalėk  pikta 
gerumu.

Psalmynas 143:8,10 Tavo malonę leisk man patirti  nuo pat ryto, nes 
Tavimi aš pasitikiu. Parodyk man kelią, kuriuo eiti, nes į Tave keliu 
savo  sielą. 10  Mokyk  mane vykdyti  Tavo valią,  nes  Tu esi  mano 
Dievas. Tavo geroji dvasia tegul veda mane tiesiu keliu.

Psalmynas 94:12 Palaimintas žmogus, Viešpatie, kurį Tu auklėji ir savo 
įstatymo mokai;

Patarlių  27:12 Tačiau Dievas yra mano Karalius nuo seno; Jis gelbsti 
žemės viduryje.

Filipiečiams 2:16 Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio, kad Kristaus dieną 
galėčiau pasigirti ne veltui bėgęs ir ne veltui dirbęs.

Izaijo 49:4 Aš sakiau: “Veltui dirbau, be reikalo ir tuščiai eikvojau savo 
jėgas;  bet  pas  Viešpatį  yra  mano  teisingumas,  pas  Dievą  mano 
atlyginimas”.

Psalmynas 76:3 Jis sulaužė ten lanko strėles, skydus, kardus ir karo 
ginklus.

Hebrajams  13:21  teištobulina  jus  kiekvienam  geram  darbui,  kad 
vykdytumėte Jo valią, Jam veikiant jumyse, kas Jo akims patinka 
per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.

1  Korintiečiams  16:15  Prašau  jūsų,  broliai  (jūs  pažįstate  Stepono 



namus: jie yra Achajos pirmatikiai ir atsidavę tarnauti šventiesiems),
Filipiečiams  1:27  Tiktai  jūsų  elgesys  tebūna  vertas  Kristaus 

Evangelijos, kad atvykęs matyčiau, o jei neatvyksiuišgirsčiau, kad 
gyvenate vienoje dvasioje, viena siela kartu kovojate už Evangelijos 
tikėjimą

1  Korintiečiams  15:58  Todėl,  mano  mylimieji  broliai,  būkite  tvirti, 
nepajudinami, visada gausūs Viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų 
triūsas ne veltui Viešpatyje.

Kolosiečiams 4:12 Jus sveikina jūsiškis Epafras, Kristaus tarnas, kuris 
visada grumiasi už jus maldose, kad jūs būtumėt tobuli ir visiškai 
įsitikinę, kas yra Dievo valia.

2 Karalių 19:34 Aš apginsiu šitą miestą ir jį išgelbėsiu dėl savęs ir dėl 
mano tarno Dovydo’ ”.

Jeremijo 15:20,21 Aš padarysiu tave tvirta varine siena: nors jie kovos 
prieš  tave,  tačiau  nenugalės  Aš  būsiu  su  tavimi,  tau  padėsiu  ir 
išgelbėsiu  tave,sako  Viešpats, 21  Aš  išgelbėsiu  tave  iš  priešo 
rankos ir išvaduosiu iš prispaudėjo rankos”. 

Psalmynas  55:18  išvaduos  mano  sielą,  grąžins  ramybę,  apgins  nuo 
puolančių priešų daugybės.

Ezechielio 30:24 Babilono karaliaus rankas sustiprinsiu ir  įdėsiu jam į 
ranką savo kardą. Bet faraono rankas sulaužysiu, ir jis vaitos kaip 
mirtinai sužeistas.

Apreiškimas  3:18  Aš  tau  patariu  pirkti  iš  manęs  išgryninto  ugnyje 
aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų 
matoma  tavo  nuogumo  gėda,  ir  tepalo  pasitepti  akims,  kad 
praregėtum.

1 Jono 3:17  Bet jei kas turi šio pasaulio turtų ir, matydamas savo brolį 
stokojantį, užrakina jam savo širdį, kaip jame pasiliks Dievo meilė?

Izaijo 50:4 Viešpats Dievas davė man miklų liežuvį paguosti nuvargusį. 
Kiekvieną rytą Jis žadina mane, kad klausyčiau Jo mokymo;

Psalmynas 18:39 Tu apjuosei  mane jėga kovai  ir  atidavei  man tuos, 
kurie sukilo prieš mane.

2  Samuelio  22:40  Tu  apjuosei  mane jėga  kovai,  atidavei  man tuos, 
kurie kilo prieš mane.

Psalmynas 89:43 Nukreipei ašmenis jo kardo, neleidai laimėti mūšyje.
Ezechielio 13:6 Jie kalbėjo apgaulę ir pranašavo melą. Jie sakė: ‘Taip 

sako Viešpats’, kai Viešpats nebuvo jų siuntęs, ir suteikė viltį, kad jų 
žodžiai išsipildys.



Kunigų  26:37 ir  sukniubs vieni ant kitų, lyg bėgdami iš kovos lauko. 
Niekas iš jūsų nedrįs priešintis, 

1 Korintiečiams 14:8 Ir jeigu trimitas duotų neaiškų garsą, kas ruoštųsi 
į mūšį?

Jobo 15:24 Jį gąsdina vargas ir pavojus, jie nugalės jį kaip karalius, 
pasiruošęs kovai. 15.25 Nes jis grasina Dievui, kėsinasi į Visagalį,

1  Metraščių  12:8  Dovydui  besislapstant  dykumoje,  jo  pusėn  perėjo 
Gado  giminės  narsūs  vyrai,  patyrę  kariai,  tinkami  karo  žygiui, 
sugebą  vartoti  skydą  ir  ietį.  Savo  narsumu  jie  prilygo  liūtui,  o 
eiklumukalnų gazelei.

1 Metraščių  12:33,38 Zabulono patyrusių, patikimų ir ginkluotų karių-
penkiasdešimt tūkstančių, pasiryžusių padėti Dovydui. 38 Visi šitie 
kariai,  galintys  eiti  rikiuotėje,  atėjo  į  Hebroną,  pasiryžę  paskelbti 
Dovydą  viso  Izraelio  karaliumi.  Visi  kiti  izraelitai  taip  pat  buvo 
vieningai nusiteikę paskelbti Dovydą karaliumi.

Luką 10:19  Štai  Aš  duodu  jums  valdžią  mindžioti  gyvates  bei 
skorpionus, aukštesnę už visą priešo jėgą, ir niekas jokiais būdais 
jums nepakenks.

2 Korintiečiams 7:10 Dieviškas liūdesys gimdo atgailą išgelbėjimui, dėl 
kurio nereikia gailėtis; o pasaulio liūdesys gimdo mirtį.

2 Timotiejui 2:25,26 romiai aiškinti prieštaraujantiems,rasi Dievas duos 
jiems  atgailauti,  kad  pažintų  tiesą  26  ir  atsipeikėtų  nuo  pinklių 
velnio, kuris pavergęs juos savo valiai.

Nehemijo 4:15 Mūsų priešai išgirdo, kad tai mums žinoma, ir  Dievas 
pavertė  niekais  jų  planus;  o  mes  visi  grįžome  prie  statybos, 
kiekvienas prie savo darbo.

Psalmynas  73:24 Tu vesi  mane savo  patarimu ir  galiausiai  paimsi  į 
šlovę.
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