Dieva apsolījumi
Jesajas 41:10
Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi
stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!
Jesajas 43:1‐3
Bet tagad saka Tas Kungs, kas tevi radījis, Jēkab, un tevi veidojis, Israēl:
"Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!
Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi
nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev
nekaitēs!
Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs glābējs. Es atdodu
Ēģipti par tavu atpirkšanas maksu, tāpat arī Etiopiju un Sabu Es dodu par tevi.
Salamana pamācības 8:17
Es mīlu tos, kas Mani mīl, un tie, kas Mani laikus meklē, Mani arī atrod
Pāvila 1.vēstule korintiešiem 10:13
Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus
jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka
varat panest.
Mateja ev.28:20
„Un redzi Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.”
Pāvila vēstule romiešiem 8:1
Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.
Pāvila vēstule romiešiem 8: 33‐39
Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno?
Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir
augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?
Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads,
plikums, briesmas vai zobens?
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Gluži, kā ir rakstīts: Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti
līdzīgi kaujamām avīm.
Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs
mīlējis.
Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne
lietas esošās, ne nākamās, ne spēki,
ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva
mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!
Jāņa atklāsmes grāmata 22:12
“Redzi, Es nākšu drīz un mana alga līdz ar Mani, atmaksāt ikvienam pēc viņa
darbiem.”
91.Psalms
Visuaugstākā patvērumā
Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, tas saka uz To
Kungu: "Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!"
Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra.
Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa
patiesība ir tavs vairogs un bruņas.
Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas
tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā.
Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi
tas neskars.
Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdievjiem tiek
atmaksāts.
Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visuaugstāko tu esi izraudzījis
sev par aizsargu.
Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij, jo Viņš
sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.
Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.
Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas!
"Tādēļ, ka viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu, jo
viņš pazīst Manu Vārdu.
Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es
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viņu izraušu no tām un celšu godā.
Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam Savu pestīšanu!"
Jesajas grāmata 40:31
Bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas
spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.
Jesajas grāmata 54:17
Nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt, un ikvienu
mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisnu liecību. Tas ir Tā
Kunga kalpu mantojums un Mana svētība, kas tos pavadīs," saka Tas Kungs.

Jesajas grāmata 55:10‐11
Jo, kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav
veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un
maizi ēdējam, tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas
neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda
savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju."
Mateja ev.6:33
Bet dzenieties papriekšu pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums
visas šās lietas taps piemestas.
Mateja ev.18:18‐20
Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un,
ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs.
Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas
dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.
Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
Marka ev.11:23‐24
Jo patiesi Es jums saku: ja kas šim kalnam sacīs: celies un meties jūrā! ‐ un
nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks.
Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas
jums notiks.
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Apustuļu darbi 1:8
Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani
liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules
galam."
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