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Jāņa 15:9 Kā Tēvs mani mīlējis, tā es jūs mīlu. Palieciet manā mīlestībā!
Jesajas 43:1,2 - Efezā 2:10 Jo mēs esam Viņa radība, Kristū Jēzū radīti 

labajiem darbiem, ko Dievs sagatavojis, lai mēs tanīs dzīvotu.
Jeremijas  1:5  -  Galatijas  1:15 Bet  kad Tam,  kas  mani  no  manas  mātes 

miesām izredzējis un savā žēlastībā aicinājis, labpatika
Jāņa 15:16 Ne jūs mani izredzējāt, bet es jūs izredzēju un liku, lai jūs ietu 

un nestu augļus un lai jūsu augļi paliktu, jo visu, ko jūs no Tēva lūgsiet 
manā vārdā, to Viņš jums dos.

3  Jāņa 1:2 Vismīļais, es lūdzu Dievu, lai tev visās lietās labi klātos un tu 
būtu vesels tā, kā tavai dvēselei jau labi klājas.

Jesajas 43:4  -  1  Pēteris 2:9,10  Bet  jūs  esat  izredzētā  cilts,  ķēnišķīgā 
priesterība, svētā tauta, iegūtie ļaudis, lai paustu Tā varenos darbus, kas 
jūs aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. 10 Jūs citkārt nebijāt 
tauta, bet tagad esat Dieva tauta; nebijāt apžēloti, tagad esat apžēloti.

Jeremijas  31:3  -  Efezā 1:4  Viņā  Viņš  mūs  izredzējis  pirms  pasaules 
radīšanas, lai mēs mīlestībā būtu svēti un nevainīgi Viņa priekšā.

2 Timotejam 1:9 Viņš mūs izglāba un ar svētu aicinājumu aicināja ne mūsu 
nopelnu dēļ, bet saskaņā ar savu nodomu un žēlastību, kas mums dota 
Kristū Jēzū pirms mūžīgiem laikiem,

Hozejas 11:8
Jāņa 3:16 Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 

ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību.
Jesajas 49:15,16; & Jesajas 41:13,14
Lūkas 12:32 Nebaidies, mazais ganāmpulciņ, jo jūsu Tēvam labpaticis dot 

jums valstību!
Mateja 28:20 Mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un, lūk, 

es esmu ar jums līdz pasaules galam.
Jāņa 14:1 Lai jūsu sirdis nebīstas! Ticiet Dievam un ticiet man!
Psalmos 23:1 -  Jāņa 10:11 Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu 

dzīvību par savām avīm.
Psalmos 23:2 - Atklāsme 7:17 Jo Jērs, kas ir troņa vidū, sargās un vadīs tos 

pie dzīvības ūdens avotiem; un Dievs noslaucīs katru asaru no viņu acīm.
Psalmos 23:3,4 - Lūkas 1:79 Lai apgaismotu tos, kas tumsībā un nāves ēnā 

sēd, un virzītu mūsu kājas uz miera ceļu.
Psalmos 23:5,6  -  2  Korintā 1:10  Viņš  mūs glābis  un  glābj  no  tik  lielām 

briesmām: uz Viņu mēs ceram, ka Viņš arī turpmāk mūs glābs.
Filipos 4:7 Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, lai pasarga jūsu 



sirdis un jūsu domas Jēzū Kristū!
Salamana 3:24 & Psalmos 4:8
Jāņa 14:27 Mieru  es  jums atstāju.  Savu mieru es  jums dodu;  ne tā,  kā 

pasaule dod, es jums dodu, lai jūsu sirdis neuztraucas un nebīstas.
Psalmos 33:18 -  1  Pēteris 3:12 Jo Kunga acis ievēro taisnīgos,  un Viņa 

ausis dzird to lūgšanas, bet Kunga vaigs ir pret tiem, kas dara ļaunu.
Rom 5:2 Caur Viņu, pateicoties ticībai, mums ir pieeja žēlastībai, kurā mēs 

stāvam un dižojamies cerībā uz Dieva bērnu svētlaimību.
Jesajas 55:12 - Lūkas 19:40 Viņš tiem sacīja: Es jums saku: ja viņi klusētu, 

kliegtu akmeņi.
Jāņa 16:22 Arī jums tagad ir skumjas. Bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu 

sirds priecāsies, un jūsu prieku neviens jums neatņems.
Lūkas 12:9 Bet kas mani noliegs cilvēku priekšā, tas tiks noliegts Dieva 

eņģeļu priekšā.
Mateja 10:30 Pat mati uz jūsu galvas visi saskaitīti.
Jesajas 54:10 - Mateja 24:35 Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs.
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.

Salamans Dziesmu 2:10 & Hozejas 2:14,19,20
2  Korintā 11:2 Jo es cenšos par jums ar Dieva centību; es saderināju jūs 

vienam Vīram, lai kā nevainīgu jaunavu stādītu Kristum priekšā.
Izceļošana 13:4 - Hebrajams 13:8 Jēzus Kristus vakar un šodien, un mūžīgi 

tas pats.
Hozejas  13:4 - Acts 4:12 Un nevienā citā nav pestīšanas, jo zem debess 

cilvēkiem nav dots neviens cits vārds, kurā viņi varētu kļūt pestīti.
Jāņa 15:14 Jūs esat mani draugi, ja jūs darīsiet to, ko es jums pavēlu.
Jāņa 14:6 Jēzus viņam sacīja: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens 

nenāk pie Tēva, kā vien caur mani.
Atklāsme 3:20 Lūk, es stāvu pie durvīm un klauvēju. Ja kāds manu balsi 

dzirdēs un durvis man atvērs, es ieiešu pie viņa un mielošos kopā ar viņu 
un viņš kopā ar mani.
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