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Johannese 15:9 Otsegu Minu Isa on armastanud Mind, nõnda olen ka Mina 
teid armastanud; jääge Minu armastusse.

Jesaja 43:1 Aga nõnda ütleb nüüd Issand, kes sind, Jaakob, on loonud, ja 
kes sind, Iisrael, on kujundanud: ära karda, sest ma olen sind lunastanud, 
ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!

Jeremija 1:5 'Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja 
enne  kui  sa  emaüsast  välja  tulid,  pühitsesin  ma  sinu:  ma  panin  su 
rahvastele prohvetiks.' 

Johannese 15:16 Mitte teie ei ole Mind valinud, vaid Mina olen teid valinud 
ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks 
ja Isa teile annaks, mida te iganes palute Minu nimel.

3 Johannese 1:2 Armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja 
sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea.

Jesaja 43:4 Et sa mu silmis oled kallis ja auline ja et ma sind armastan, siis 
annan ma sinu asemel inimesi ja su hinge eest rahvaid.

Jeremija 31:3 Hüüa mind,  siis  ma vastan sulle  ja  ilmutan sulle  suuri  ja 
salajasi asju, mida sa ei tea!

Hoosea 11:8 Kuidas ma annaksin sinu ära, Efraim, loovutaksin sinu, Iisrael? 
Kuidas  ma  teeksin  sind  Adma  sarnaseks,  talitaksin  sinuga  nagu 
Seboimiga? Mu süda muutub mu sees, ühtlasi ärkab mu halastus.

Johannese 3:16  Sest  nõnda  on  Jumal  maailma armastanud,  et  Ta  Oma 
Ainusündinud Poja , on annud, et ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, 
vaid et temal oleks igavene elu!

Jesaja 49:15,16 Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja 
peale? Ja kui nad ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte. 16 Vaata, ma 
olen sind märkinud oma peopesadesse, su müürid on alati mu silme ees. 

Jesaja 41:13 Sest mina olen Issand,  su Jumal,  kes kinnitab su paremat 
kätt, kes sulle ütleb: Ära karda, mina aitan sind!'



Matteuse  28:20  ja  õpetades  neid  pidama  kõike,  mida  mina  olen  teil 
käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.'

Johannese 14:1  Teie  süda  ärgu  ehmugu!  Uskuge  Jumalasse  ja  uskuge 
Minusse.

Jesaja 41:14 Ära karda,  ussike Jaakob,  väetike Iisrael,  mina aitan sind, 
ütleb Issand ja su lunastaja, Iisraeli Püha. 

Jesaja 43:2 Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi 
jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei 
kõrveta sind. 

Psalmid  23:1-6  Taaveti  laul.  Issand  on  mu  karjane,  mul  pole  millestki 
puudust. 2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta 
mind; 3 tema kosutab mu hinge.  Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma 
nime pärast. 4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest 
sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind. 5 Sa 
katad mu ette  laua mu vastaste  silma all;  sa  võiad mu pead õliga,  mu 
karikas on pilgeni täis. 6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu 
elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks. 

Johannese 14:27 Rahu Ma jätan teile; Oma rahu Ma annan teile; Mina ei 
anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu 
araks!

Filiplastele 4:7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie 
südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Opetussonad 3:24 Kui sa heidad puhkama, siis pole sul vaja karta, vaid sa 
saad magada ja su uni on magus.

Psalmid 4:8 Sa oled andnud mu südamesse suurema rõõmu, kui  oli  neil 
rohke vilja ja värske veinisaagi ajal. 

Psalmid 33:18 Vaata,  Issanda silm on nende peal,  kes teda kardavad ja 
tema heldust ootavad,

Roomlastele 5:2  Kelle  läbi  me  oleme  ka  usus  saanud  ligipääsu  sellele 
armule, milles me nüüd oleme, ja kiitleme Jumala au lootusest.

Jesaja 55:12 Jah, te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahus. Mäed ja 



künkad rõkatavad rõõmust teie ees ning kõik väljapuud plaksutavad käsi. 

Johannese 16:22 Ja teilgi on nüüd meel murelik, aga Ma tahan teid jälle 
näha ja teie süda rõõmustub, ja ükski ei võta teie rõõmu teilt ära.

Luuka 12:9 Aga kes Mind salgab inimeste ees, see salatakse Jumala Inglite 
ees!

Matteuse 10:30 Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud.

Jesaja 54:10 Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll,  aga minu heldus ei 
liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Issand, su halastaja.

Matteuse 11:28 Tulge Minu juure kõik, kes olete vaevatud ja koormarud, ja 
Mina annan teile hingamise!

Ulemlaul 2:10 maa peal on näha õiekesi, lauluaeg on tulnud ja meie maal on 
kuulda turteltuvi häält.

Hoosea 2:14,19,20 Ja ma hävitan tema viina- ja viigipuud, mille kohta ta 
ütles: 'Need on minu kingitused, mis mu armukesed mulle on andnud.' Mina 
teen need metsikuks ja metsloomad söövad neist. 19 Ma kõrvaldan tema 
suust baalide nimed ja enam ei meenutata neid nimepidi. 20 Ja sel päeval 
teen  ma  nende  heaks  lepingu  metsloomade,  taeva  lindude  ja  maa 
roomajatega; ammu, mõõga ja sõja murran ma maalt ja nad võivad elada 
julgesti. 

2 Moosese 3:14 Ja Jumal ütles Moosesele: 'Ma olen see, kes ma Olen!' Ja 
ta  jätkas:  ütle  Iisraeli  lastele  nõnda:  'Ma  Olen'  on  mind  läkitanud  teie 
juurde.' 

Hoosea 13:4 Aga mina olen Issand, su Jumal, Egiptusemaalt alates; sa ei 
tohi tunda minu kõrval muud jumalat ja ei ole muud päästjat kui mina.

Johannese 15:14 Teie olete Mu sõbrad, kui te teete, mida Mina teid käsin.

Ilmutus 3:20 Vaata, Ma seisan ukse taga ja koputan: kui keegi Mu häält 
kuuleb  ja  ukse  avab,  selle  juurde  Ma  lähen  sisse  ja  söön  õhtust  ühes 
temaga ja tema Minuga!
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