
 

Johannese 3:16  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. 

Roomlastele 3:23 Sest kõik on 

pattu teinud ja ilma jäänud 

Jumala kirkusest. 

1. Korintlastele 15:3, 4  

...Kristus suri meie pattude 

eest, nagu on kirjutatud 

pühades kirjades, ja et Ta 

maeti maha ja äratati 

kolmandal päeval üles pühade 

kirjade järgi... 

Johannese 1:12  Aga kõigile, 

kes Tema vastu võtsid, andis 

Ta meelevalla saada Jumala 

lasteks, neile, kes usuvad 

Tema nimesse.  

2. Peetruse 3:18  Kasvage 

meie Issanda ja Päästja 

Jeesuse Kristuse armus ja 

tundmises.   
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