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                               Sillä minä virvoitan väsyneen sielun 
                          ja jokaisen nääntyvän sielun minä ravitsen. 
                                                                      Jeremia 31:25 



                   Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. 
                   Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle,  
                   ettekö sitä huomaa?  
                   Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. 
                                                            Jesaja 43: 18,19 






                      Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. 
                      Herra, kuule minun ääneni. 
                      Tarkatkoot sinun korvasi minun rukousteni ääntä. 
                                                                       Psalmi 130: 1,2 






                      Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa 
                      Herran esikartanoihin, minun sydämeni 
                      ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti. 
                                                                      Psalmi 84:3 






                     Löysihän lintunen majan ja pääskynen pesän,  
                     johon se poikasensa laskee: sinun alttarisi, 
                     Herra Sebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani. 
                     Autuaat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat! 
                     He kiittävät sinua alati.              Psalmi 84:4,5 



                            Autuaat ne ihmiset, 
                            joilla on voimansa sinussa, 
                            joilla on mielessänsä pyhät matkat! 
                            Kun he käyvät Kyynellaakson kautta, 
                            he muuttavat sen lähteitten maaksi, 
                            ja syyssade peittää sen siunauksilla. 
                                                      Psalmi 84:6,7 






               Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; 
               särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. 
                                                             Psalmi 51:19 



                 Minun sieluni itkee murheesta; 
                 vahvista minua sanasi jälkeen.     Psalmi 119:28 

                 Minun syntivelkani ovat ylen raskaat, 
                 mutta sinä annat anteeksi meidän rikoksemme. 
                 Autuas se, jonka sinä valitset ja otat tykösi, 
                 esikartanoissasi asumaan! 
                 Salli meidän tulla ravituiksi sinun huoneesi hyvyydellä, 
                 sinun temppelisi pyhyydellä.         Psalmi 65:4,5 



        Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja,  
        vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi,  
        antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun  
        sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä  
        palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa  
        menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. 
                                                                       Jesaja 55:10,11 






                     Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: 
                     ”Minä olen maailman valkeus; 
                     joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, 
                     vaan hänellä on oleva elämän valkeus.” 
                                                        Johannes 8:12 



                       Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, 
                       ja he eivät ikinä huku, 
                       eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. 

                       Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, 
                       on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää  
                       heitä minun Isäni kädestä. 
                       Minä ja Isä olemme yhtä.      Johannes 10:28-30 



             Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä  
             tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo  
             kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.     
                                                                       Matteus 6:28,29 



           Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa 
           eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. 
           Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? 
                                                                         Matteus 6:26 



                    Rukoilkaa siis te näin: 
               Isä meidän, joka olet taivaissa! 
               Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; 
               tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin 
               taivaassa; anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen 
               leipämme; ja anna meille meidän velkamme anteeksi,  
               niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; 
               äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, 
               [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. 
                Amen].                                       Matteus 6:9-13







              Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. 
           En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän  
           sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.  
                                                                               Johannes 14:27




             ... joka ”itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, 
          että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle;  
          ja hänen ”haavainsa kautta te olette paratut”. 
                                                                  1. Pietarin kirje 2:24




                  ... mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, 
              se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan,  
              tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa  
              iankaikkiseen elämään.                           Johannes 4:14




  


                     Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen 
                 Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa 
                 mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon 
                 Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta. 
                                                              1. Pietarin kirje 1:3







                  Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin 
                  katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, 
                  muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta 
                  kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki. 
                                                    2. Korinttolaiskirje 3:18 



                       


                             Sinun käteesi minä annan henkeni, 
                             sinä, Herra, lunastat minut, 
                             sinä uskollinen Jumala. 

                             Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi, 
                             kun sinä katsoit minun kurjuuttani, 
                             tunsit minun sieluni ahdistukset. 
                                                                Psalmi 31:6,8 



                             Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, 
                             sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 
                             Kiittäkää jumalien Jumalaa, 
                             sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 
                             Kiittäkää herrain Herraa, 
                             sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti; 
                             häntä, joka yksin tekee suuria ihmeitä, 
                             sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 
                                                                Psalmi 136:1-4 



                         Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, 
                         Jumala on minun sydämeni kallio 
                          ja minun osani iankaikkisesti. 
                                                             Psalmi 73:26 



          Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, 
          mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt tunnen vajavaisesti, 
          mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut 
          itsenikin täydellisesti tunnetaan. 
                                                            1. Korintolaiskirje 13:12 

          ... ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet 
          heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, 
          sillä kaikki entinen on mennyt. 
                                                               Ilmestyskirja 21:4 



                          Jeesus sanoi hänelle: 
                         ”Minä olen ylösnousemus ja elämä;  
                          joka uskoo minuun, 
                          se elää, vaikka olisi kuollut. 
                          Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, 
                          ikinä kuole. 
                          Uskotko sen” 
                                                 Johannes 11:25,26 



                  Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, 
                  ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja 
                  - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 
                                                  Efesolaiskirje 2:8,9 


