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Jeesus rääkis: „Mina olen maailma valgus. Kes 
järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu 
valgus.“  
Johannese 8:12 

Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu, 
Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu 
kaudu.“ Johannese 14:6 

Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud Teda 
vastu. Aga kõigile, kes Tema vastu võtsid, andis Ta 
meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad 
Tema nimesse. Johannese 1:11, 12 

Ent meie teame, et neile, kes Jumalat armastavad, 
laseb Jumal kõik tulla heaks – neile, kes on Tema 
kavatsuse kohaselt kutsutud.  Roomlastele 8:28 

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna 
ja usub Teda, kes minu on saatnud, sellel on 
igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on 
läinud surmast ellu. Johannese 5:24 

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta 
oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes 
Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene 
elu. Johannese 3:16 

Kui me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja 
õige, nõnda et Ta annab andeks meie patud ja 
puhastab meid kogu ülekohtust.  
1. Johannese 1:9 

Ja Ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks 
enam enestele, vaid Temale, kes on nende eest 
surnud ja üles äratatud.  
2. Korintlastele 5:15 

Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes 
usub minusse, ei jääks pimedusse. Johannese 12:46 

Parem on pelgupaika otsida Issanda juures kui loota 
inimeste peale. 
Psalm 118:8 

Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on 
Tema heldus võimas nende vastu, kes Teda 
kardavad. Psalm 103:11 

 

Olge kindlad, ja saagu tugevaks südamed teil 
Kõigil, kes ootate Issandat! Psalm 31:25 

Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. 
Issand armastab õigeid. Psalm 146:8 

Issanda silmad on õigete poole ja Tema kõrvad 
nende appihüüdmise poole.  
Psalm 34:16 

Issand on hea, varjupaik hädaajal, ja Ta tunneb 
neid, kes Tema juures pelgupaika otsivad.  
Nahum 1:7 

Issand vaatab taevast, Ta näeb kõiki inimlapsi. 
Oma elamu paigast Ta vaatleb kõiki ilmamaa 
elanikke. Psalm 33:13-15 

Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, 
hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. 
Filiplastele 4:7 

Meie hing ootab Issandat, meie abi ja meie kilp on 
Tema. Sest Temas on rõõmus meie süda ja me 
loodame Tema püha nime peale. Sinu heldus, 
Issand, olgu meie peal, nõnda nagu me ootame 
Sind! Psalm 33:20-22  

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge 
rõõmsad! Teie leebus saagu teatavaks kõigile 
inimestele. Issand on ligidal! Ärge muretsege ühtigi, 
vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale 
teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. 
Filiplastele 4:4-6 

Issand toetab kõiki, kes on langemas, ja Tema 
tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud. 
Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile 
nende roa omal ajal; Sina avad oma käe ja täidad 
kõik, mis elab, hea meelega.  
Psalm 145:14-16 

Aga meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie 
Isa, kes meid on armastanud ja armust meile 
andnud igavese julgustuse ja hea lootuse, 
julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses 
heas teos ja sõnas!  
2. Tessalooniklastele 2:16 17 

Issand on ligi kõigile, kes Teda appi hüüavad, 
kõigile, kes Teda tões appi hüüavad. Tema teeb 
nende meele järgi, kes Teda kardavad, ja Ta kuuleb 
nende kisendamist ning aitab neid.  
Issand hoiab kõiki, kes Teda armastavad.  
Psalm 145:18-20a 

Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja 
armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, 
alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, 
üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui 
kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile 
on andeks andnud, nõnda tehke teiegi! Aga üle 
kõige selle olgu armastus – see on täiuslik side! 
Koloslastele 3:12-14 
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Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja 
koormatud, ja mina annan teile hingamise! Võtke 
enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina 
olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate 
hingamise oma hingedele.  
Matteuse 11:28, 29 

Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma 
hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, 
millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu 
enam kui rõivas? Pange tähele taeva linde: nad ei 
külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie 
taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam 
väärt kui nemad?  
Matteuse 6:25, 26 

 


