Niistä lupauksista, jotka Herra oli Israelille antanut, ei yksikään jäänyt täyttymättä. Kaikki
lupaukset kävivät toteen. Joos. 21:45

Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eikä
tuhon ajatuksia: minä annan teillä tulevaisuuden ja toivon (Jer. 29:11)
Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä
annan teille levon. (Matt. 11:28)
Hän antaa väsyneelle voimaa ja voimattomalle väkevyyttä runsain määrin. Nuorukaiset väsyvät
ja uupuvat, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat
uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat
eivätkä väsy. (Jes. 40:29-31)
Minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa olevan rikkautensa mukaan
Kristuksessa Jeesuksessa (Fil. 4:19).
Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä,
alastomuus, vaara tai miekka? …Kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton Hän, joka
on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä
henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä
mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
meidän Herrassamme. (Room. 8:35, 37-39)
Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa.
Olkaa rohkeat, älkääkä vaipuko epätoivoon. (Joh. 14:27)
Minä annan heille ikuisen elämän, he eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä
minulta. (Joh. 10:28)
Herra, Jumalasi on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa,
rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. (Sef. 3:17)
Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin,
niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. (1 Joh 2:1)
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella
kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on
varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa." (Fil. 4:6-7)
Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion
ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer. 29:11)

Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. (Room. 8:28)
Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. (Matt. 28:20)
Älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai joisitte... Vaan etsikää ensin Jumalan
valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. (Matt. 6:25, 33)
Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. (1 Piet. 5:7)
Ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He
juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. (Jes. 40:31)
Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. (Apt. 1:8)
Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden
virrat. (Joh. 7:38)
Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: "Herra on minun
turvani ja linnani, Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan”. (Ps. 91:1)
Sulillansa Hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; Hänen uskollisuutensa on
kilpi ja suojus. (Ps 91:4)
Hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä,
ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. (PS. 91:11,12)
Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän
tuntee minun nimeni. (Ps. 91: 14)
Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukemaan ahdingossa, pelastan hänet ja
nostan taas kunniaan. (Ps. 91:15)
Herra tukee kaikkia kaatuvia, ja kaikki alas painetut hän nostaa. (Ps. 145:14)
Herra on lähellä kaikkia, jotka Häntä avuksensa huutavat, kaikkia, jotka totuudessa Häntä
avuksensa huutavat. (Ps. 145:18.)
Onnellinen se, jonka auttaja on Jaakobin Jumala. Onnellinen se, joka turvaa Herraan,
Jumalaansa. Herra hankkii oikeutta sorretuille, nälkäisille Hän hankkii leipää, Herra päästää
vangitut kahleista, Hän antaa sokeille näön ja nostaa maahan painetut jaloilleen… Hän suojelee
muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja. (Ps. 146: 5, 7-9)
Joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne
ovat, hän on tekevä. (Joh. 14:12)

Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. (Joh. 14:14)
Minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä
poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. (Hes. 36:26)
Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen
jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. (1 Piet. 2:9)
Minä tiedän, että Lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. (Job. 19:25)
Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä
yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?" (Joh. 11:25-26)
Minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka Hän on minulle antanut, en kadota
yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Joh. 6:39)
Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä
murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. (Ilm 21:4)
Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen. Jes. (65:24)
Joka vaeltaa pimeydessä ja valoa vailla, luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon
Jumalaansa." (Jes. 50:10)
Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. (Jer. 31:9)
Hän huutaa minua avukseen, ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen luonaan, kun hänellä on
ahdistus." (Ps. 91.15)
Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdingoissamme. (2 Kor. 1:4)
Niin kuin paimen, Hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarsillensa ja kantaa niitä
sylissään. (Jesaja 40:11)
Jumala sanoo: Minä iloitsen tehdessäni heille hyvää. (Jer. 32:41)
Jokainen hyvä lahja ja täydellinen anti tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä. (Jaak.1:17)
Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen
nimen, ja Hänen lapsiaan me myös olemme. (1 Joh. 3:1)
Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. (Ps.
34:18)
Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin,
minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt. (Jes. 49:15-16)

Vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen. (Ps. 27:10)
Varpusia saa kolikolla viisi, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Teidän jokainen
hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. (Luuk. 12:6-7)
Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on Korkeimman suojassa.
(Ps. 91:9)
Minä olen sinut valinnut, en sinua väheksynyt. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana
pälyile ympärillesi – minä olen Sinun Jumalasi. (Jes. 41: 9-10)
Minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla,
lujalla kädelläni. (Jes. 41:10)
Meillä on Isän luona Puolustaja, joka on vanhurskas: Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme
sovittaja. (1 Joh. 2:1-2)
Hän on vastannut minulle: ”Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi
heikkoudessa.” (2. Kor. 12:9)
Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. (Joh. 6:37)
Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, Sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla
teilläsi. (Joos. 1:9)
Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää,
vaikka maa järkkyy…(Ps. 46:2-3)
Sillä minä, Herra, tartun sinun oikeaan käteesi ja sanon sinulle: ”Älä pelkää, minä autan sinua!”
(Jes. 41:13)
Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun
kanssani. (Ps. 23:4)

