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Efeziečiams 2:2  kuriuose  kadaise  gyvenote  pagal  šio  pasaulio  būdą, 
paklusdami  kunigaikščiui,  viešpataujančiam  ore,  dvasiai,  kuri  dabar 
veikia neklusnumo vaikuose.

Matą 6:10 teateinie Tavo karalystė, tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir 
žemėje.

Luką 22:42 “Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne 
mano, bet Tavo valia!”

Joną 16:7-9  Bet  sakau  jums  tiesą:  jums  geriau,  kad  Aš  išeinu,  nes  jei 
neišeičiau, pas jus neateitų Guodėjas. O nuėjęs Jį jums atsiųsiu. 8 Atėjęs 
Jis  įtikins  pasaulį  dėl  nuodėmės,  dėl  teisumo  ir  dėl  teismo.  9  Dėl 
nuodėmės,kad netiki manimi.

2  Timotiejui  2:10  Todėl  aš  visa  pakenčiu  dėl  išrinktųjų,  kad  ir  jie  įgytų 
išgelbėjimą Kristuje Jėzuje su amžinąja šlove.

Romiečiams 15:20,21  Be  to,  kad  nestatyčiau  ant  svetimų  pamatų,  aš 
stengiausi skelbti Evangeliją ne ten, kur Kristaus vardas jau pagarsintas, 
21 bet, kaip parašyta: “Pamatys tie, kuriems nebuvo apie Jį skelbta, ir 
supras tie, kurie nebuvo girdėję”.

Apaštalų  Darbai 2:36,37  Tad  tvirtai  žinokite,  visi  Izraelio  namai:  Dievas 
padarė  Viešpačiu  ir  Kristumi  tą  Jėzų,  kurį  jūs  nukryžiavote”.  37  Tie 
žodžiai vėrė jiems širdį, ir jie klausė Petrą bei kitus apaštalus: “Ką mums 
daryti, vyrai broliai?”

Hebrajams 4:2 Mums, kaip ir jiems, buvo paskelbta Evangelija. Bet išgirstas 
žodis  neišėjo  jiems  į  naudą,  nes  nebuvo  sujungtas  su  girdėjusiųjų 
tikėjimu.

Jeremijo  24:7  Aš  duosiu  jiems  širdis,  kurios  pažintų  mane,  kad  Aš  esu 
Viešpats. Jie bus mano tauta, o Aš jiems būsiu jų Dievas, nes jie grįš prie 
manęs visa širdimi.

Apaštalų  Darbai 16:14  Viena  dievobaiminga  moteris,  vardu  Lidija, 
prekiaujanti  purpuro  drabužiais,  kilusi  iš  Tiatyrų  miesto,  klausėsi,  ir 
Viešpats atvėrė jos širdį tam, ką kalbėjo Paulius.

Matą 13:14,15 Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: ‘Girdėti girdėsite, 
bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. 15 Šitų žmonių širdys 
aptuko.  Jie  prastai  girdėjo  ausimis  ir  užmerkė  akis,  kad  nepamatytų 
akimis,  neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir  neatsiverstų, ir  Aš jų 
nepagydyčiau’.

Izaijo 6:9,10 Jis atsakė: “Eik ir  sakyk šiai tautai: ‘Ir  toliau girdėkite, bet 



nesupraskite, ir toliau žiūrėkite, bet nematykite’. 10 Sukietink širdį šitos 
tautos,  apkurtink  jos  ausis  ir  aptemdyk  akis,  kad  nematytų  akimis, 
negirdėtų ausimis, nesuprastų širdimi, neatsiverstų ir nebūtų pagydyta”.

Morkų 4:11,12 Jis atsakė: “Jums duota suprasti Dievo karalystės paslaptis, 
o pašaliniams viskas sakoma palyginimais, 12 kad jie ‘regėti regėtų, bet 
nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nuodėmės 
nebūtų jiems atleistos’ ”.

Joną 12:39,40 Jie neįstengė tikėti, nes vėl, anot Izaijo: 40 “Jis apakino jų 
akis ir sukietino jų širdį,  kad nematytų akimis ir  nesuvoktų širdimi,  ir 
neatsiverstų, ir Aš jų nepagydyčiau”.

Romiečiams 11:7,8 Tai  ką gi?  Izraelis  nepasiekė to,  ko ieškojo.  Pasiekė 
tiktai išrinktoji dalis. Kiti buvo apakinti, 8 kaip parašyta: “Dievas jiems 
siuntė snaudulio dvasią, kad akys neregėtų ir ausys negirdėtų iki šios 
dienos”.

2 Tesalonikiečiams 2:10,11 ir  visokia neteisumo apgaulė žūstantiems už 
tai, kad atsisakė mylėti tiesą savo išgelbėjimui. 2.11 Todėl Dievas jiems 
pasiųs stiprų paklydimą, kad jie tikėtų melu

Matą 13:18-23  “Tad  pasiklausykite  palyginimo  apie  sėjėją.  19  Pas 
kiekvieną,  kuris  girdi  karalystės žodį  ir  nesupranta,  ateina piktasis  ir 
išplėšia, kas buvo pasėta jo širdyje. Tai yra pasėlis prie kelio. 20 Pasėlis 
uolėtoje vietojetai tas, kuris,  girdėdamas žodį,  tuojau su džiaugsmu jį 
priima.  21  Tačiau  jis  be  šaknųnepastovus  žmogus.  Kilus  kokiam 
sunkumui ar persekiojimui dėl žodžio, jis tuoj pat pasipiktina. 22 Pasėlis 
tarp erškėčiųtai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir 
turtų apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. 23 O pasėlis geroje 
žemėjetas,  kuris  girdi  ir  supranta  žodį;  tas  ir  neša  vaisių:  kas  duoda 
šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą”.

2 Korintiečiams 3:15,16 Net iki šios dienos, kai skaitomas Mozė, gaubtuvas 
tebedengia jų širdį. 16 Bet kai žmogus atsigręžia į Viešpatį, gaubtuvas 
nuimamas.

Izaijo 30:28  Jo kvapas kaip patvinusios upės srovė, kuri siekia iki kaklo ir 
naikina tautas. Jis pažaboja tautas ir paklaidina jas.

Ozėjo 11:3-7  Aš  mokiau  Efraimą  vaikščioti,  paėmęs  už  rankos,  bet  jie 
nesuprato, kad Aš juos išgelbėjau. 4 Žmonių virvėmis ir meilės raiščiais 
traukiau juos. Aš buvau kaip tas, kuris nuima jungą nuo kaklo ir maitina 
juos. 5 Jis negrįš į Egiptą, bet Asirijos karalius valdys jį, nes jis nenorėjo 
sugrįžti. 6 Kardas siaus jo miestuose, sunaikins užkaiščius ir praris juos 
dėl jų sprendimų. 7 Mano tauta linkusi nuklysti  nuo manęs. Nors juos 
kvietė pas Aukščiausiąjį, nė vienas Jo neaukština.

Apaštalų Darbai 26:18 kad atvertum jų akis ir  jie  iš  tamsybių gręžtųsi  į 



šviesą, nuo šėtono valdžiosį Dievą ir,  tikėdami mane, gautų nuodėmių 
atleidimą bei paveldėjimą su pašventintaisiais’.

2 Timotiejui 2:24-26 Viešpaties tarnas neturi kivirčytis, bet būti malonus su 
visais, gabus pamokyti, kantrus, 25 romiai aiškinti prieštaraujantiems,-
rasi Dievas duos jiems atgailauti, kad pažintų tiesą 26 ir atsipeikėtų nuo 
pinklių velnio, kuris pavergęs juos savo valiai.

Apreiškimas 3:17-19 Tu gi sakai: ‘Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man 
nebereikia’,o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir 
nuogas. 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.  19  Tuos, 
kuriuos myliu, Aš baru ir drausminu; būk tad uolus ir atgailauk!

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

1 Karalių 18:37 Išklausyk mane, Viešpatie! Išklausyk mane, kad šita tauta 
žinotų, jog Tu, Viešpatie, esi Dievas, ir gręžtųsi savo širdimis į Tave”.

2  Korintiečiams 4:4  kuriems  šio  amžiaus  dievas  apakino  protus; 
netikintiems, kad jiems nesušvistų Kristaus, kuris yra Dievo atvaizdas, 
šlovės Evangelijos šviesa.

Luką 8:11-15 “Palyginimas štai ką reiškia: sėkla yra Dievo žodis. 12 Palei 
keliątai  tie,  kurie  klausosi,  paskui  ateina velnias  ir  išrauna žodį  iš  jų 
širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti.  13 Ant uolostai tie, kurie, 
išgirdę žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų: jie kurį laiką tiki, o 
gundymo  metu  atkrinta.  14  Sėkla,  kritusi  tarp  erškėčių,tai  tie,  kurie 
išgirdo, bet, toliau eidami, buvo nusmelkti rūpesčių, turtų bei gyvenimo 
malonumų ir  neduoda subrendusio vaisiaus.  15 Nukritusi  į  gerą žemę 
sėklatai  tie,  kurie  klauso  žodžio,  išsaugo  jį  tyroje  ir  geroje  širdyje  ir 
duoda vaisių kantrumu”.

Apaštalų  Darbai 15:11  Juk  mes  tikime,  kad  Viešpaties  Jėzaus  Kristaus 
malone būsime išgelbėti kaip ir jie”.

Romiečiams 8:13   Jei  jūs  gyvenate  pagal  kūną mirsite.  Bet  jei  dvasia 
marinate kūniškus darbusgyvensite.
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