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Luką 17:5 Apaštalai tarė Viešpačiui: “Sustiprink mūsų tikėjimą”.
Romiečiams 10:17 Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į 

tikėjimą, kaip parašyta: “Teisusis gyvens tikėjimu”.
Luką 11:1  Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus melstis, 

vienas iš Jo mokinių paprašė: “Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip
ir Jonas išmokė savo mokinius”.

1 Timotiejui 2:1-4 Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, 
užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, 2 už karalius bei visus 
valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir 
kilnų gyvenimą. 3 Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo, 
4 kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos 
pažinimą.

Zacharijo 3:1,2 Jis man parodė vyriausiąjį kunigą Jozuę, stovintį prie 
Viešpaties angelo. Šėtonas stovėjo jo dešinėje, kad jam 
pasipriešintų. 2 Viešpats tarė šėtonui: “Viešpats, kuris išsirinko 
Jeruzalę, tesudraudžia tave, šėtone! Argi šitas ne nuodėgulis, 
ištrauktas iš ugnies?”

Efeziečiams 6:12 Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su 
kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir 
dvasinėmis blogio jėgomis danguje.

Efeziečiams 6:10,11 Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir
Jo galybės jėga. 11 Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad 
galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas.

Efeziečiams 6:13-17 Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte 
piktą dieną pasipriešinti ir, visa atlaikę, išstovėti. 14 Tad stovėkite 
susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais 15 ir apsiavę
kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją. 16 O svarbiausia, 
pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas 
liepsnojančias piktojo strėles. 17 Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą bei
Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį,

Hebrajams 4:12 Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet 
kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios 
atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei 
sumanymus.



Luką 4:8 O Jėzus jam atsakė: “Eik šalin nuo manęs, šėtone! Parašyta: 
‘Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam tetarnauk!’ ”

Efeziečiams 6:18 visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis 
maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus 
šventuosius

1 Samuelio 17:45-47 Dovydas atsakė filistinui: “Tu eini prieš mane su 
kardu, ietimi ir skydu, o aš einu kareivijų Viešpaties, Izraelio 
kariuomenės, iš kurios tyčiojiesi, Dievo vardu. 46 Šiandien Viešpats 
atiduos tave į mano rankas. Aš nugalėsiu tave, nukirsiu tau galvą ir 
atiduosiu visų filistinų karių lavonus padangių paukščiams ir lauko 
žvėrims, kad visa žemė žinotų, jog yra Dievas Izraelyje. 47 Ir kad visi
čia susirinkę žinotų, jog ne kardu ir ietimi Viešpats gelbsti. Kova yra 
Viešpaties, ir Jis atiduos jus į mūsų rankas”.

Luką 10:17-20 Septyniasdešimt sugrįžo, su džiaugsmu kalbėdami: 
“Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl Tavo vardo”. 18 O Jis 
jiems sakė: “Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. 19 Štai 
Aš duodu jums valdžią mindžioti gyvates bei skorpionus, aukštesnę 
už visą priešo jėgą, ir niekas jokiais būdais jums nepakenks. 20 Bet 
jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad 
jūsų vardai įrašyti danguje”.

2 Korintiečiams 10:3-5 Nors mes gyvename kūne, kovojame ne pagal 
kūną. 4 Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti 
tvirtoves. 5 Jais mes nugalime samprotavimus ir bet kokią puikybę, 
kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn kiekvieną 
mintį, kad paklustų Kristui,

2 Timotiejui 1:7 Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, 
meilės ir savitvardos dvasią.

Matą 12:28,29 Bet jeigu Aš išvarau demonus Dievo Dvasia, tai tikrai 
pas jus atėjo Dievo karalystė. 29 Argi gali kas nors įeiti į galiūno 
namus ir pasigrobti jo turtą, pirmiau nesurišęs galiūno? Tik tada jis 
apiplėš jo namus.

Efeziečiams 1:13 Jame ir jūs, išgirdę tiesos žodį jūsų išgelbėjimo 
Evangelijąir įtikėję Juo, esate užantspauduoti pažadėtąja Šventąja 
Dvasia,

Apaštalų Darbai 19:6 Kai Paulius jiems uždėjo rankas, ant jų nužengė 
Šventoji Dvasia ir jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti.

Markų 16:15-18 Jis tarė jiems: “Eikite į visą pasaulį ir skelbkite 
Evangeliją visai kūrinijai. 16 Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, 



o kas netikės, bus pasmerktas. 17 Ir kurie tikės, tuos lydės šie 
ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis 
kalbomis, 18 ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirtinų 
nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks”.

1 Jono 1:9 Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas,
kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.

Išėjimo 20:5 Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems! Nes Aš, Viešpats, 
tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki 
trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia,

Psalmynas 109:17 Jis mėgo prakeikimą, tegu jis užklumpa jį; jis 
nemėgo palaiminimo, tebūna jis toli nuo jo.

Teisėjų 16:16 Ji nedavė jam ramybės savo kalbomis ir, primygtinai 
klausinėdama, taip jam įkyrėjo,

Efeziečiams 4:26 “Rūstaukite ir nenusidėkite”. Tegul saulė 
nenusileidžia ant jūsų rūstybės!

Romiečiams 14:12 Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už 
save.

1 Jono 2:23 Kiekvienas, kas neigia Sūnų, neturi ir Tėvo. Kas išpažįsta 
Sūnų, tas turi ir Tėvą.

Joną 14:6  Jėzus jam sako: “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas 
nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.

Matą 11:28-30 Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti,
ir Aš jus atgaivinsiu. 29 Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš 
manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms
atgaivą. 30 Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva”.

2 Korintiečiams 6:2 Nes Jis sako: “Aš išklausiau tave priimtinu metu ir 
išgelbėjimo dieną Aš padėjau tau”. Štai dabar yra priimtinas metas, 
štai dabar išgelbėjimo diena!

Romiečiams 10:13 Noriu, broliai, kad žinotumėte, jog ne kartą ketinau 
atvykti pas jus,bet iki šiol vis pasitaikydavo kliūčių,kad ir tarp jūsų 
turėčiau šiek tiek vaisių kaip ir tarp kitų pagonių.
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