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Alguses oli Sõna, ja Sõna
oli Jumala juures, ja Sõna

oli Jumal.
Temas oli elu, ja elu oli

inimeste valgus. 
Johannese 1:1,4
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Jeesus ütles: „Mina
olen maailma valgus. Kes

Mind järgib, see ei käi
pimeduses, vaid temal

on elu valgus.“  
Johannese  8:12

Jeesus ütles: „Mina olen
tee ja tõde ja elu, ükski ei
saa Isa juurde muidu kui

läbi Minu.“  
Johannese 14:6
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Jeesus ütles: „Kui kellelgi
on janu, see tulgu Minu

juurde ja joogu! Kes usub
Minusse, nii nagu Kiri
ütleb, selle sisemusest

hakkavad voolama elava 
vee jõed.“  

Johannese 7:37,38

„Tulge Minu juurde kõik,
kes te olete vaevatud

ja koormatud, ja Mina
annan teile hingamise!
Sest Minu ike on hea ja 

Minu koorem on kerge.“  
Matteuse 11:28,30
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„Oh Jumal, halasta minu, 
patuse peale!“  

Luuka 18:13

Patu palk on surm, aga 
Jumala 

armuand on igavene 
elu Kristuses Jeesuses, 

meie Issandas.  
Rooma 6:23

Jeesus vastas talle: „Tõesti, 
tõesti, Ma ütlen sulle, kui 

keegi ei sünni ülalt, ei 
saa ta näha Jumala riiki. 
Ära pane imeks, et Ma 

ütlesin sulle: 
Te peate sündima ülalt!“  

Johannese 3:3,7
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Seepärast kahetsege pattu
ja pöörduge, et teie patud

kustutataks ja hingamisajad
tuleksid Issanda 

palgest! 
Apostlite teod 3:19

Kui me oma patud üles 
tunnistame, 

on Tema ustav ja õige, nii 
et Ta annab 

meile patud andeks ja 
puhastab meid 

kõigest ülekohtust. 
1. Johannese 1:9

Aga kõigile, kes Ta vastu võtsid, 
andis Ta meelevalla saada 
Jumala lasteks, neile, kes 

usuvad Tema nimesse 
– kes ei ole sündinud 

verest, ei liha tahtest ega 
mehe tahtest, vaid Jumalast.  

Johannese 1:12,13
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 „Tõesti, tõesti, Ma ütlen
teile, kes kuuleb Minu
sõna ja usub Teda, kes

Minu on läkitanud, sellel
on igavene elu ja see ei

lähe mitte kohtu alla, vaid
on läinud surmast ellu.“

Johannese 5:24

Nõnda on Jumal maailma
armastanud, et Ta

oma ainusündinud Poja
on andnud, et ükski, kes

Temasse usub, ei hukkuks,
vaid tal oleks igavene elu.  

Johannese 3:16
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Teda haavati meie
üleastumiste pärast,

löödi meie süütegude
tõttu. Karistus oli Tema
peal, et meil oleks rahu,
ja Tema vermete läbi on

meile tervis tulnud.  
Jesaja 53:5

 „Ennäe, Ma seisan ukse
taga ja koputan. Kui keegi
Mu häält kuuleb ja ukse

avab, selle juurde Ma
lähen sisse ja söön õhtust

koos temaga ja tema
Minuga.“ 

Ilmutuse 3:20

...et Kristus usu kaudu
elaks teie südames.

Efesose 3:17
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Inimese Poeg on tulnud
otsima ja päästma 

kadunut.  
Luuka 19:10

 „Kes Minu juurde tuleb,
seda Ma ei lükka välja.“ 

Johannese 6:37

Tulge, sest kõik on valmis!  
Luuka 14:17

 „Mis ma pean tegema, et
ma võiksin pääseda?“

„Usu Issandasse Jeesusesse
Kristusesse, siis pääsed

sina ja sinu pere!“  
Apostlite teod 16:30,31
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Tema nime läbi igaüks,
kes usub Temasse, saab

pattude andestuse.  
Apostlite teod 10:43

Nüüd aga ei ole enam 
mingit hukkamõistu neile, 
kes on Kristuses Jeesuses 

ja ei käi liha järgi, vaid 
Vaimu järgi.  

Rooma 8:1
...vaid ka meie pärast, kelle-
le see samuti arvestatakse 
õigsuseks, sest me usume 
 Temasse, kes surnuist üles
äratas meie Issanda Jeesuse,

kes loovutati meie
üleastumiste pärast ja üles 
äratati meie õigekssaamise 

pärast. 
Rooma 4:24,25

Seda ma olen teile
kirjutanud, et te

teaksite endal olevat 
igavese elu, teil, kes usute 

Jumala Poja nimesse.  
1. Johannese 5:13
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Rõõmutsege sellest, et teie
nimed on taevasse kirja

pandud! 
Luuka 10:20

Et me nüüd oleme õigeks
saanud usust, siis on meil

rahu Jumalaga meie 
Issanda

Jeesuse Kristuse läbi.
Rooma 5:1

Teie olete armu läbi
päästetud usu kaudu ja
see pole teist enestest,

see on Jumala and, mitte
tegudest, et ükski ei saaks

kiidelda. 
Efesose 2:8,9

Tänu olgu Jumalale Tema
ütlematu suure anni eest!  

2. Korintose 9:15
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Kui me käime valguses,
nõnda nagu Tema on
valguses, siis on meil 

osadus
üksteisega, ja Jeesuse

Kristuse, Tema Poja veri
puhastab meid kõigest

patust.
1. Johannese 1:7

 „Minu lambad kuulevad
Minu häält ja Mina tunnen

neid ja nemad järgivad
Mind. Ja Mina annan

neile igavese elu ja nad ei
hukku iialgi ning keegi ei

kisu neid Minu käest.“  
Johannese 10:27,28
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Selleks te ju olete kutsutud
– sest et Kristuski kannatas

meie eest ja jättis meile
eeskuju –, et te käiksite

Tema jälgedes.  
1. Peetruse 2:21

„Ennäe, Mina olen 
iga päev teie juures 

maailmaajastu otsani.“  
Matteuse 28:20

Nõnda paistku teie valgus
inimeste ees, et nad

näeksid teie häid tegusid
ja annaksid au teie Isale,

kes on taevas! 
Matteuse 5:16
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 „Kes Minu ja Mu sõnade
pärast häbeneb, selle

pärast häbeneb Inimese
Poeg, kui Ta tuleb omaenda

ning Isa ja pühade
inglite auhiilguses.“  

Luuka 9:26

Rohi kuivab ära, õis närtsib,
aga meie Jumala sõna

püsib igavesti.
Jesaja 40:8

„Taevas ja maa hävivad,
kuid Minu sõnad ei hävi

mitte.“
Luuka 21:33
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Ärge muretsege ühtigi, 
vaid laske kõiges oma 

palumised ja anumised
koos tänuga saada Jumalale

teatavaks! 
Ja Jumala rahu, mis ületab 

kogu mõistmisvõime, 
hoiab teie südamed

ja mõtted
Kristuses Jeesuses.

Filippi 4:6,7

 „Ma olen sind armastanud
igavese armastusega,

seepärast jääb Mu osadus 
sinuga.“

Jeremija 31:3

 „Ära karda, sest Mina
olen sinuga!“

Jesaja 41:10



28 29

„Ma lähen teile aset
valmistama.

Ja kui Ma olen
läinud ja teile aseme 

valmistanud,
tulen Ma jälle tagasi 

ja võtan teid Enese juurde, 
et teiegi oleksite seal, 

kus Mina olen.“
Johannese 14:2,3

Issand Ise tuleb taevast 
alla sõjahüüuga, peaingli 
hääle ning Jumala pasu-
naga, ja Kristuses surnud 

tõusevad üles esmalt, 
seejärel haaratakse meid, 
kes elame ja üle jääme, 
ühteviisi koos nendega 
pilvedes Issandale vastu 
üles õhku, ja nõnda me 

saame alati olla koos 
Issandaga.  

1. Tessaloonika 4:16,17
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 „Ma nägin uut taevast
ja uut maad...“

„Ja Jumal pühib ära kõik
pisarad nende silmist,
ja surma ei ole enam

ega leinamist ega kisendamist
ega valu, sest

endine on möödunud.“
Ilmutuse 21:1,4

„Ennäe, Ma tulen
peatselt...“

„Kellel on janu, tulgu, ja
kes tahab, võtku eluvett

ilma hinnata!“
Aamen, tule, Issand Jeesus!

Ilmutuse 22:12,17,20
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