Jumal on nähtamatu,
aga äratuntav oma tegude kaudu
Tema nähtamatu olemus,
Tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju
maailma loomisest peale nähtav,
kui mõeldakse Tema tehtule,
nii et nad ei saa endid vabandada.
Roomlastele 1:20

Jumal, kes teeb imesid
Sina oled Jumal,
kes teeb imet, …
Psalm 77:15

Jumal on end austuse ja iluga riietanud

Jumala määratu suur tarkus

Kiida mu hing, Issandat!
Issand, mu Jumal,
Sina oled väga suur,
austuse ja iluga oled Sa
ennast riietanud.

Meie Issand on suur
ja vägev rammult;
Tema mõistus
on määratu.

Psalm 104:1
Jumal annab toidu
Kõik nad ootavad Sind,
et Sa neile annaksid toidu omal ajal.
Sa annad neile, ja nad korjavad kokku;
Sina avad oma käe,
ja nende kõhud saavad täis head.

Psalm 147:4
Jumala tarkus on suur
Kui palju on Sinu töid, Issand!
Sa oled nad kõik teinud targasti.
Maa on täis Sinu looduid.
Psalm 104:24

Psalm 104:27, 28

Jumala Sõna läbi valmistatud
Usus me mõistame, et
maailmad on valmistatud
Jumala Sõna läbi, nii et
nägematust on sündinud nähtav.
Heebrealastele 11:3
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Jumala tundmine
Tema nähtamatu olemus,
Tema jäädav vägi ja
jumalikkus on ju maailma
loomisest peale
nähtav,kui mõeldakse
Tema tehtule, ...

Jumala loodud
Ma tänan Sind,
et olen nii kardetavalt
imeliselt loodud.
Imelised on Sinu teod,
Seda tunneb mu hing hästi!

Roomlastele 1:20

Psalm 139:14

Kaitse vaenlaste eest

Jumal on andnud sulle anded

… saage vägevaks Issandas
ja Tema tugevuse jõus!
Pange ülle Jumala sõjavarustus,
et te suudaksite seista kuradi
salanõude vastu!

Teenigu igaüks teisi
selle andega, mille ta on
saanud, nagu Jumala
mitmesuguse armu
head majapidajad.

Efeslastele 6:10, 11

1. Peetruse 4:10

Kasuta sulle antud andeid!

Jumala suurus on uurimatu!

Jumal laseb kõik tulla heaks

Ära jäta hooletusse
vaimuandi,
mis sulle anti.

Suur on Issand ja
Kõrgeks kiidetav,
Tema suurus
on uurimatu!

Ent me teame, et neile,
kes Jumalat armastavad,
laseb Jumal kõik
tulla heaks – ...

Psalm 145:3

Roomlastele 8:28

Jumal puhastab meid kõigest ülekohtust

Jumal teab kõike

Jumal annab patustele armu

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

Sina tead,
millal ma maha istun
ja millal ma tõusen;
Sa mõistad kaugelt ära
mu mõtted.

Kes oma üleastumisi varjab,
ei jõua sihile, aga kes neid
tunnistab ja need hülgab,
leiab armu.

1.Timoteosele 4: 14

1. Johannese 1:9

Psalm 139:2

Õpetussõnad 28:13

Jumal juhib ja toimetab kõik hästi

Kõikvõimas Jumal aitab

Jumal otsib sind!

Anna oma tee Issanda hooleks ja
looda Tema peale;
küll Ta toimetab kõik hästi!

Ja hüüa mind appi ahastuse päeval;
siis ma tõmban su sellest välja ja
sina annad mulle au!

Psalm 37:5

Psalm 50:15

Sest Inimese Poeg
on tulnud
otsima ja päästma
kadunut.
Luuka 19:10

Kogu Jumala looming on täiuslik!

Jumal ootab, et me üksteist aitaksime

Jumal on kõik imeliselt loonud!

Jumal tegi metsloomad
nende liikide järgi, ja kariloomad
nende liikide järgi, ja kõik roomajad
maa peal nende liikide järgi.
Ja Jumal nägi, et see oli hea

Parem on olla kahekesi kui üksi, …
kui nad langevad,
siis tõstab teine oma
kaaslase üles …

Ma tänan Sind,
et olen nii kardetavalt
imeliselt loodud.
Imelised on Sinu teod,
seda tunneb mu hing hästi.

1. Moosese 1:25
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Koguja 4:9,10

Psalm 139:14

Jumal on ustav ja hoolitseb
oma loodu eest!
Sest suur on
Sinu heldus kuni
taevani ja Su tõde
kuni ülemate pilvedeni!
Psalm 57:11

Jumal hoolitseb meie toidu eest
Issand, mu Jumal,
Sina oled väga suur, ...
Sa lased tärgata rohu loomadele ja
orased inimeste tarbeks,
et tuua leiba välja maa seest.
Psalm 104:1, 14

Jumala seadused on head ja õiged!
Issanda seadused on tõde,
need on kõik õiged;
… need on magusamad
kui mesi ja kui kärjemesi.
Psalm 19:10, 11

Jumal on suur ja teeb suuri asju
Seepärast oled Sina,
Issand Jumal, suur.
Sest ükski pole Sinu sarnane
ega ole ka muud Jumalat kui Sina…
2. Saamueli 7:22

Tagasihoidlik ja ometi Jumala ime

Rõõmusta Jumala tegudest!

Aulised ja ülevad on
Tema tööd ja
Tema õigus
kestab igavesti.

Suured on Issanda teod,
uuritavad kõigile,
kellel neist on hea meel.

Psalm 111:3

Psalm 111:2

Sind ümbritseb Jumala loodu

Jumal vastab, kui sa Teda appi hüüad

Jumal on ilmamaa omanik

Jätke järele ja teadke,
et mina olen Jumal,
kõrge rahvaste seas,
kõrge maa peal.

Sel päeval, mil ma appi
hüüdsin, vastasid Sa mulle;
Sa tegid mind julgeks,
mu hinges on tugevus.

Issanda päralt on
ilmamaa ja selle täius,
maailm ja kõik,
kes seal elavad.

Psalm 46:11

Psalm 138:3

Psalm 24:1

Seletamatult imepäraselt loodud!
Sina oled valmistanud
mu südame,
oled ema ihus
mind loonud.
Psalm 139:13
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Kogu loodu laulab
Halleluuja! Kiitke Issandat taevastest,
kiitke Teda ülalt kõrgustest!
Kiitke Issandat maa pealt, mereloomad
ja kõik mere sügavused, mäed ja kõik
kingud, viljapuud ja kõik seedrid;
metsloomad ja kõik koduloomad,
roomajad ja tiivulised linnud;
Psalm 148:1,7,9,10

