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Issand on mu karjane,
mul pole millestki puudust.

Haljale aasale paneb ta mind lebama,
hingamisveele saadab ta mind;

Tema kosutab mu hinge.
Ta juhib mind õiguse rööbastesse

oma nime pärast.
Ka kui ma kõnniksin pimedas orus,

ei karda ma kurja,
sest sina oled minuga.



Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest
nende päralt on taevariik.

"Ei
ole õiget, e i ühtainsatki , e i ole mõistjat, e i ole
Jumala otsijat. Ei ole , kes teeb head, ei ühtainsatki.
Ei ole Jumala kartust nende silme ees. "



Aitäh, Issand, et Sinu rikkus on teinud mind
vaest rikkaks! Kaitse mind pidamast peale Sinu teo
veel midagi muud oma pääsemiseks vajalikuks!



Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.



"Ma olen sind armastanud igavese armas-
tusega, seepärast jääb mu osadus sinuga!"

Aitäh, Issand Jeesus, et armastad ka mind
oma igavese armastusega vaatamata sellele , et mina
suudan nii vähe ja olen nii armetu. Tänu Sulle Sinu
armu eest ka tänasel päeval ja lase mul rahus pu-
hata eelolev öö, lootes uuele homsele ja uuele hoid-
misele .



Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.



Armas Isa, me oleme õndsad Sinu käe all, kui
Sa evangeeliumi läbi hoiad meid tasaduses ja üksnes
armust Kristuse pärast ülendad meid kõige omani-
keks ja kõige üle valitsejateks. Hoia meid tasaduses
ja kuulelikkuses Sinu tahtmisele ka siis , kui maailm
ei saa meist aru!



Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse
järele, sest nemad saavad küllaga.



"Mina olen eluleib. Kes minu juur-
de tuleb, see ei nälgi iialgi , ja kes minusse usub, see
ei janune enam iialgi . "

Issand Jeesus Kristus, Sa oled oma kannatus-
ega teinud mind Jumala ees õigeks, pea mind alati
selles teadmises!



Õndsad on halastajad, sest nende peale
halastatakse.

"Selles
on armastus - ei , mitte selles et meie oleme armas-
tanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid. "



Isa taevas, Sina oled halastanud minu peale ,
nii et oled minu eest andnud oma armsa Poja ohvri-
talleks minu patude pärast. Tuleta seda mulle meelde
alati kui kohtan abivajavaid kaasinimesi!



Õndsad on puhtad südamelt, sest
nemad näevad Jumalat.

"Loo mulle , Jumal, puhas süda!"

"Ma annan teile uue
südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma panen
teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu mää-
ruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. "



Issand Jeesus Kristus, mina ei suuda oma sü-
dant ise kasida, aga Sinu armusõna teeb mul seda ja
samal ajal näen ma ka Sinu suurt armastust minu
vastu. Ole kiidetud!



Õndsad on rahutegijad, sest neid
hüütakse Jumala lasteks.



Armas Isa taevas, ma ei ole iseendas üldse ra-
hutegija , aga Sinu evangeeliumi väe läbi saan ma
seda siiski olla . Sina tunnistad mind oma lapseks ja
Sa paned mu südamesse oma armastuse ning kasu-
tad mind oma taevariigis . Selle kaudu olen õnnis ja
tänan Sind!



Õndsad on need, keda õiguse pärast taga
kiusatakse, sest nende päralt on taevariik.



"Mina olen sinuga kõikjal,
kuhu sa lähed!"

Issand, aita mind tasaselt taluma maailma ta-
gakiusamist, teades, et see on vaid tõenduseks, et
ma kuulun nende hulka, kelle päralt on taevariik!



"Teie olete maa sool."



Issand, ma tänan sind, et Sa tahad tarvitada
mind oma riigis evangeeliumi edasi viimiseks. Mul
endal pole oskust ega jõudu selleks, aga Sinu arm ja
andeksand annavad mulle jõudu ja julgustavad
mind.



Teie olete maailma valgus.



Aitäh, Issand et Sa oled andnud mulle oma val-
gust! Mul on hea olla selle edasikandjaks, sest seda
jagades saan ma ka ise kogeda selle soojust. A ita
mind olla rahul ja ustavalt tegutseda Sinu valguse
kandjana ses paigas, kuhu Sa mind oled pannud!



"See on lõpetatud!"

Jumal lepitas maailma enesega Kristuses ega arvesta
meile meie üleastumisi . "



Kiitus ja au sinule , Jumal, et Sa oled meie pääs-
te nii imeliselt plaaninud, et se on täiesti valmis ilma
mingi lisandita meie , inimeste , poolt! A ita meid sel-
lest tõest alati kinni pidama!



"Järgne mulle!"



Aitäh, Issand Jeesus, et ka mina saan sulle
järgneda uskudes Jumala armusse , mille Sina oled
oma ohvrisurmaga mulle hankinud! Takista mind
käimast Sinu eel, nii et ma ei püüaks teenida endale
Jumala soosingu, mille Sina oled mulle juba muret-
senud!



See on päev, mille Issand on teinud.



Aitäh, Issand, pääste eest, mis käib ka minu
kohta. Paistku selle valgus alati minu südamesse tu-
letades mulle meelde , et mul Sinu surma ja üles-
tõusmise läbi on Jumala suhtes kõik korras, nii et Ta
on mulle helde ja armastav.



Issand on minuga, ei ma karda.

"Otsige esmalt Jumala riiki ja tema
õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!"

"Ei ole Jumala otsijat. "



Ma tänan sind, Jumal, et sa oled mulle armu-
line Jeesuse tõttu - ning seda minu, patustaja, poolt
täiesti sõltumatult! Mul pole midagi enam karta. A i-
ta mind sellest alati kinni pidada!



Sulle antakse uus nimi, mille määrab
Issanda suu.

Jumalas koos Kristusega
varjatud, kuni me saame avalikuks koos Kristusega
kirkuses s.



Armas Isa, ma tänan Sind lapseõiguse eest, mil-
le andsid mulle ristimises! Hoia mind vale õpetuse
eest, nii et ma ei kaota usku Sinu suuresse armusse ,
mille osaliseks ma olen ristimises saanud!



See laps on seatud languseks
ja tõusuks paljudele



Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski
kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab
hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame
meelsuse ja kaalutluse hindaja.

A itäh, Jeesus, et Sinu sõna mõõk on ka minu
hinge läbistanud, nii et ma tunnen nii oma viletsust
kui ka Sinu suurt armastust minu vastu!



Ja sinu endagi hinge läbistab mõõk.



"Kes
tahab päästa oma elu, kaotab selle , aga kes kaotab
elu minu pärast, le iab selle . "

Issand Jeesus, Sina tead, et mul on raske või-
delda oma lihalike kalduvuste vastu. Juhata ja toeta
mind evangeeliumiga.



"Mina olen ülestõusmine ja elu."

"Ta
ei arvesta meile meie üleastumisi . "



"Me oleme surnud ja meie elu on koos Kris-
tusega Jumalas. "

"kui Kris-
tus, meie elu, saab avalikuks, siis saame ka meie
koos Temaga avalikuks kirkuses. "

Aitäh, Issand, et ka mul on Sinu ülestõusmises
osadus, nii et ka mina olen uude ellu õigena ja Ju-
malale kõlblikuna üles tõusnud!



"Mina olen tee."

"Ükski ei saa minna Isa
juurde muidu kui minu kaudu. "



Armas Issand Jeesus, pea minu silmad alati
Sinu peale suunatud, nii et ma ei eksi tõe teelt, vaid
alati seisan usuga kindlalt Sinu ohvritöö alusel,
teades, et Jumal on mulle alati ja igavesti armuline!



"Mina olen tõde."

"Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. A inu-
sündinud Poeg, kes on Isa rinna najal, Tema on
meile teate toonud. "



"Jumal ei ole
ju läkitanud oma Poega maailma, et Ta kohut mõis-
taks maailma üle , vaid et maailm Tema läbi pääste-
taks. "

Aitäh, Jeesus, et Sa oled tõde, mitte ainult Ju-
mala õiguse ja karmuse kohta, vaid ka Ta headuse
kohta! Pea mind alati teadlikuna, et minu üle on Si-
nu töö läbi alati Jumala arm!



Sa oled selle ilmutanud väetitele.

Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbis-
tada tarku, Ta on valinud maailma meelest nõrgad,
et häbistada tugevaid, Ta on valinud need, kes mi-
dagi ei ole , et teha tühiseks need, kes midagi on, et
ükski inimene ei kiitleks Jumala ees.



Aitäh, Isa, et Sa oled mulle oma armu evangee-
liumi ilmutanud, nii et ma tean, et mul on Kristuse
läbi õigus, andeksand ja Sinu soosing .



Ei ole enam mingit hukkamõistu neile,
kes on Kristuses Jeesuses.



"Meie ei ole
need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes
usuvad ja päästavad hinge . "

Ma tänan sind, Jeesus, et Sa lasid Sind ka mi-
nuga üheks ristida, nii et mul nüüd on osadus Sinu
õiguses ja mingit hukkamõistu mulle enam ei ole!



Siis Peetrus hüüdis: ”Issand, päästa mind!”

Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras te-
mast kinni ning ütles talle: ”Sa nõdrausuline , miks
kahtlesid?"



Armas Jumal, kui minu ette tuleb raskeid takis-
tusi , on mul raske pidada oma usu silmad Sinu peal,
ma vajun lootusetusesse . Aga ma tean siiski et Sina
oled ikka alles ja oled tõotanud tulla kõigile appi,
kes Sult abi paluvad. Aamen.



Teie palvetage siis nõnda:



Meie Isa, kes Sa oled taevas!
Pühitsetud olgu Sinu nimi.
Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas,
nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele .
Ja ära saada meid kiusatuse ,
vaid päästa meid ära kurjast.

Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja
au igavesti . Aamen.

Armas Isa Taevas, õpeta mind palvetama alati
usalduse ja lootusega, teades, et Sa kuuled ka minu
puudulikud ja nõrgad palveid!



Meie Isa, kes sa oled taevas!



Armas Isa, Sa oled tõesti minu õige Isa. Sa
kuuled mind ja oled minuga alati . Tuleta mulle seda
meelde , kui ma seda unustaksin!



Pühitsetud olgu sinu nimi!



Hea Isa, Sinu nimi on mu elu ja õnn. Sa oled
sünnitanud mind oma sülle . Sa ümbritsed mind ta-
gant ja eest ja oled pannud oma õnnistava pihu mu
peale . Olgu Sinu nimi pühitsetud ja kiidetud!



Sinu riik tulgu!

"Otsige esmalt Jumala riiki ja tema
õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi".



Armas Isa, Sa oled võtnud mind patusena oma
riiki ja andnud mulle Jeesuse õiguse ja sünnitanud
mind oma lapseks. Tulgu Sinu riik ka teiste süda-
messe , et nad saavad minuga rõõmustada Sinu suure
armu üle!



Sinu tahtmine sündigu!

"Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid
tõe tundmisele . "



Armas Isa, kuigi ma vahel imestan Su juhtimi-
se üle ja saan kurvaks, tean ma et Sinu tahtmine on
alati hea. Sündigu see ka minu kohal!



- nagu taevas, nõnda ka maa peal.



Armas Isa taevas, sündigu Sinu hea tahtmine
ka minu kohal ja hoia mind teadlikuna, et Sinu taht-
mine on ka raskedel aegadel hea!



Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!

Kui Issand ei ehita koda, tühja
vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia
linna, siis valvab valvur ilmaaegu.

Issand on mu Karjane , mul pole mil-
lestki puudust.



Ärge haka-
ke muretsema homse pärast, sest küll homne päev
muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma
vaevast.

Ärge hakake muretsema, öeldes:
Mis me sööme? või Mis me joome? või millega me rii-
etume? Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie tae-
vane Isa teab ju, et te seda kõike vajate .

A itäh, Isa, et Sa hoolitsed ka minu eest. Hoia
mind lootmast maailma kaduvatele rikkustele ja pöö-
ra mu silmad Sinu poole ootama kõike Sinu käest,
kuna kõik on Sinu annid!



Anna meile andeks meie võlad



Aitäh, Isa taevas, et kõik minu patud on Jee-
suse verega alatiseks ära kustutatud ning et ma saan
selle sõnumiga ka oma südametunnistuse patudest
puhtaks!



- nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!



"Armastage oma vaenlasi ja palvetage
nende eest, kes teid taga kiusavad!"

Armas Isa taevas, Sina tead, et mul on vahel
raske anda andeks kogu südamest oma võlglastele ,
eriti kui nad suhtuvad minusse ebasõbralikult. A ita
mind andeks anda ja tuleta mulle meelde , et Sina
oled mulle kõik andeks andnud!



Ära saada meid kiusatusse!



"Valvake ja
palvetage , et te ei satuks kiusatusse!"

Armas Isa, sinu evangeelium kaitseb meid ku-
radi valede ja kiusatuste vastu. Ära kunagi meilt se-
da ära võta!



- vaid päästa meid ära kurjast!

"Kes enese arvab
seis-vat, vaadaku, et ta ei langeks!"



Armas Isa taevas, siin maa peal on palju, mis
tahab mind Sinust eemale viia . Maailma vaim ja mi-
nu oma loomus tahavad eksitada mind tõest ära.
Aga Sina oled tõotanud olla minuga ajastu lõpuni.
Ma tänan sind, Isa.



Sest sinu päralt on riik,



Armas Isa taevas, aitäh, et Sa oled andnud ka
mulle kalli ülesande Su armuriigis! Sa annad mulle
rõõmu südamesse , kui ma saan kellelegi teisele va-
hentada Sinu sõna, sest ma saan seega kinnitada ka
iseendale Sinu armu ning üheskoos selle üle rõõmus-
tada. Ja kui ma ebaõnnestun, pead Sa mind siiski
oma lapsena ja lohutad mind.



ja vägi ja au igavesti.

"Minule on antud kõik
meelevald taevas ja maa peal",

Minge siis , tehke jüngriteks kõik rah-
vad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse
ja õpetades neid pidama kõike , mida mina olen teil
käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures
ajastu lõpuni. "

Kes usuvad, nende üle ei mõisteta kohut, ja kes
ei usu, nende üle on kohus juba mõistetud.

.



Ole sina, taevane Isa, kõige selle eest kiidetud!
Sinule kuulub tõesti kõik au ja kiitus igavesti .



Me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu
kirkust, täis armu ja tõtt.



Meie pidasime Teda vigaseks, Juma-
last nuhelduks ja vaevatuks. Js 53:4.

Teda haavati meie üleastumiste pä-
rast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli Tema
peal, et meil oleks rahu, ja Tema vermete läbi on
meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad,
igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis
meie kõigi süüteod tulla Tema peale .

Armas Issand, sa oled ka minule näidanud
oma kirkust. Anna mul näha seda veel rohkem, sest
sellest ilmneb sinu armastus!



Kui inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik ing-
lid temaga, siis Ta istub oma kirkuse troonile.

"Kes temasse usub,
selle üle ei mõsteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on



kohus juba mõistetud. "

"Tõesti , tõesti , ma ütlen teile , kes kuu-
leb minu sõna ja usub Teda, kes mind on saatnud,
sel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla , vaid
on läinud surmast ellu. "

Aitäh, Issand, et Sa oled mind evangeeliumi
läbi juba õigeks mõistnud. Sestsaati , kui Sa mulle
armu sõna kuulutasid, armastan Su sõna. See on
mulle elu ja lootus.



Johannes ristis Jeesust.

Püha Vaim laskus kui tuvi Jeesuse
peale ja taevast kostis hääl: "Sina oled mu armas
Poeg, sinust on mul hea meel. "



Jeesus on saanud meile õi-
guseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. .

Jumal on teinud patuks meie asemel Selle , kes
patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala
õiguseks Tema sees. Temas on meil lunas-
tus Tema vere läbi.

Kiitus ja au sulle , Kolmainus Jumal, et Sa oled
meie päästet plaaninud ja väega läbi viinud! Meie ei
taipa seda oma mõistusega, aga saame seda uskuda.



Ta päästis meid uuestisünni pesemise ja Püha
Vaimu uuendamise kaudu.



Ma tänan Sind, Jumal, ristimise eest. Sellest
ma tean, et Sa oled ka mulle isiklikult andnud Kris-
tuse teene ja võtnud mind oma armuriiki .



Ta on lunastanud meid meie pattudest
oma verega.

Moosese Seaduse järgi puhastatakse
peaaegu kõik asjad vere kaudu, ja ilma verevalami-
seta ei ole andeksandmist.

oleme Tema vere läbi saanud
õigeks. Meil on lunastus Tema vere läbi ja
andekssaamine Tema armu rikkust mööda.



Aitäh, Issand Jeesus, et Sina andsid oma elu
ja vere minu ja meie kõikide eest. See on tõendus
Sinu ja Isa suurest armastusest meie vastu, sest meie
ei olnud seda väärt. Olen rõõmus, et saan toetuda
faktile , et seda, mida Sa oled minu elu ja õndsuse
heaks teinud, ei või millegagi tühistada.



Mine müü kõik mis sul on!

"Mis ma pean
tegema, et ma pärisin igavese elu?"

"Armasta Issandat, oma
Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hin-
gest ja kõigest oma väest!"

"Mine müü kõik mis sul on, ja anna vaestele ,
ja sul on aare taevas, ning tule , järgne mulle!"



Noormees kurvastas Jeesuse sõnade pärast ja
lahkus rõhutuna.

Issand, hoia mind uskumast, et ma võiksin min-
gil muu viisil päästa ja pärida igavest elu kui Sinu
armu läbi!



"Teie juuksekarvadki on kõik ära loetud"

"Eks kaks varblast müüda vee-
ringu eest? Ja ometi ükski neist ei lange maha ilma
teie Isa teadmata. Teie olete enam väärt kui palju
varblasi . "

Neile , kes Jumalat armas-
tavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile , kes on
Tema kavatsuse kohaselt kutsutud.



teha kõik
Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anu-
mises, et mitte ise millegi pärast muretseda. Fl 4:6.

Armas Isa, meie unustame tihti , et Sa oled
meiega. A itäh Sinu truuduse eest!



Keda Issand armastab, seda ta karistab.

riidu, kiivust, raevutsemist, isemeelsust, lõhesid,
lahknemist, kadetsemist, purjutamist, prassimist ja
muud sarnast.

armas-
tust, rõomu, rahu, pikka meelt, lahkust, headust,
ustavust, tasadust, enesevalitsust

Õnnis on inimene,
keda Jumal noomib.

Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel ole-
vat rõõm, vaid toob kurvastust; aga hiljem see annab
õiguse rahuvilja neile , keda selle varal on harjuta-
tud.



"Ka kui ma kõnniksin pi-
medas orus, e i karda ma kurja, sest Sina oled mi-
nuga; Su karjasekepp ja Su sau, need trööstivad
mind.

Armas Isa, mul on vaja Sinu kasvatamist ja ju-
hatamist ja ma tean, et Sa oled hea Isa, kes Sa tead
täpselt, kuidas pead oma lapsi kasvatama.



"Sina oled osutanud ustavust, meie aga
oleme olnud õelad."

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



Aitäh, Jumal, et Sa oled ustav oma tõotustele
Jeesuse päästetöö põhjusel ja seepärast võtad minu
palveid kuulda!



"Mis te arutate, et teil ei ole leiba?"

"Kas teil e i ole meeles, kui ma viis leiba murd-
sin viiele tuhandele , mitu korvitäit palakesi te kor-
jasite?" Nad ütlesid talle: "Kaksteist. " "Kui seitse
leiba oli neljale tuhandele , mitu korvitäit palakesi te
siis korjasite?" Ja nad ütlesid: "Seitse . " Ja Jeesus
ütles neile: "Kas te ikka veel ei saa aru?"



"Sinuga on kaasas liiga palju rahvast, et võik-
sin anda midjanlased nende kätte , et Iisrael ei hak-
kaks kiitlema minu ees, öeldes: Mu oma käsi päästis
minu. "

Aitäh, Issand, Sinu andide eest! Tuleta mulle
meelde , et Sa annad seda rohkem, mida vähem mul
on!



Issand on mu karjane, mul pole
millestki puudust.

"Mina olen hea karjane . Hea kar-
jane annab oma elu lammaste eest. "



Armas Issand, Sina oled otsinud ja leidnud
mind ja võtnud mind Sinu omaks. Sinu karjas on
mul hea olla . Sina tead, mida ma vajan ja saadad
mind hingamisveele ja kosutad mu hinge oma armu-
ga. Ja pea saan ma tulla Sinu juurde Sind kõige eest
kiitma ja ülistama.



Pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks.



Aitäh, Jumal, et ma saan uskuda evangeeliu-
misse tingimusteta. Hoia mind arvestamast pääste
suhtes midagi muud peale Sinu töö minu eest Jee-
suse läbi.



"Jumal teeb kõike kõikides."



"Kes võidab, selle teen ma sam-
baks oma Jumala templis ja enam iialgi ei lähe ta
sealt välja , ning ma kirjutan tema peale oma Jumala
nime ja oma Jumala linna, uue Jeruusalemma nime. "

Aitäh Jumal, et Sa oled oma hea tahtmise järgi
võtnud mind oma lapseks ja evangeeliumi läbi and-
nud mulle oma Vaimu õpetajaks ja juhatajaks.



"Kui keegi armastab mind, küll ta
peab minu sõna."



Armas Issand, Su sõna on mulle kallis ja ar-
mas. Olen tänulik, et Sa oled selle oma Vaimu läbi
mulle avanud, nii et ma saan oma hinge ja vaimu
sellega julgustada ja tugevdada. Su sõna on mulle
elu ja õndsus.



See, mis ma teile kirjutan, on Issanda käsk.

"Kui keegi tun-
dub endale prohvetina või vaimusaanuna, küll ta
siis tunneb, et see . . . on Issanda käsk. Kui aga mõni
seda ära ei tunne, siis ei tunta tedagi. "

"Nagu kogudus alistub Kristusele , nõnda alistu-
gu ka naised meestele . "



"hävita-da
tarkade tarkuse ja teha olematuks mõistlike mõis-
tuse . " "peit-
nud evangeeliumi tarkade ja mõistlike eest ja selle il-
mutanud väetitele . "

Armas Jumal, anna meile Sinu sõnale truusid
kuulutajaid ja kaitse neid maailma vaimu eest!



Pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks.



"Puhas-
tage end vanast haputaignast, et te oleksite uus tai-
gen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad. Pida-
gem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga,
mitte vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse hapu-
taignaga!"

Armas Issand, puhasta Sina mu südamest väl-
ja vana haputaigen ja lase evangeeliumil seal valit-
seda!



Põllud on juba valged lõikuseks.

"Mina olen
teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole
vaeva näinud. Teised on näinud vaeva, ja teie olete
tulnud nende vaeva vilja lõikama. "



Armas Issand, kui ma vaadan meie , patuste
inimeste peale , on mul raske kujutleda, et me oleme
Jeesuses õiged ja taeva jaoks valmis vili . A ita mind
iseendale ja muile kinnitada seda tõde!



Lõikus on ajastu lõpp.

"Tõesti , tõesti , ma ütlen teile , kes
kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saat-
nud, sel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla ,
vaid on läinud surmast ellu. "



Aitäh, Isa, pääste eest, mille läbi vana Seadu-
se ajastu sai otsa! Kuna me kunagi ei suutnud Sea-
duse käske järgida, on evangeelium meile suureks
lohutuseks.



"Mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse
ka teile, ja teile lisatakse veel juurde."

Kõik on kaldunud kõrvale , üheskoos kõlbma-
tuks muutunud. Ei ole , kes teeb head, ei ühtainsat-
ki .



"Tei-
le lisatakse veel juurde. "

Armas Jumala Vaim, pea mind alati teadliku-
na, et mis ma ütlen teistele , see käib ka minu kohta!
Aitäh rõõmu eest, mille annad, kui me kuulutame
evangeeliumit igaühele!



"Kes iganes ühele neist pisikestest annab juua
kas või ainult karikatäie külma vett jüngri
nime tõttu, ta ei jää oma palgast ilma."

"Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind,
kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes
aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu Lä-
kitaja. "



"Minge ära minu juurest, te äraneetud, iga-
vesse tulle , mis on valmistatud kuradile ja tema ing-
litele! . . . Mida te iganes olete jätnud tegemata kel-
lele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te
olete jätnud tegemata minulegi. "

"Ma ei ole teid
kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te ülekoh-
tutegijad!"

Armas Issand, mu Päästja ja Õnnistegija , aitäh
Su jüngrite eest. Nad on siin maa peal nagu Sinu asen-
dajateks ja ma saan osutada neile oma tänulikust ja
armastust otsekui Sulle .



Kui Issand oli nendega rääkinud, võeti Ta üles
taevasse ja Ta istus Jumala paremale käele.



Arves-
tage endid olevat surnud patule ja elavat Jumalale
Kristuses Jeesuses.

Tulge siia , minu Isa õnnistatud,
pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma
rajamisest peale!

Armas Isa taevas, meil on raske mõista , et
pääste ja Sinu otsused meie heaks on nii kindlad ja
kõikumata, kuigi meie oma vaimne elu ei vasta mitte
Sinu headusele . Aga meil pole muud võimalust pää-
seda, kui uskuda Sinu suuresse armusse Jeesuses.
Ole armu eest kiidetud!



"Kui viigipuu okstele tärkavad noored võrsed
ja ajavad lehti, siis te tunnete ära,

et suvi on lähedal."



"Siis nähakse Inimese Poega tulevat pilvedes
suure väe ja kirkusega.

"Ja siis Ta läkitab inglid,
ja kogub kokku oma valitud neljast tuulest,

maa äärest taeva ääreni.

Armas Issand, kas see pimeduse aeg on peagi
täitumas ja Sina tuled väe ja kirkusega oma valituid
kokku koguma? Me ootame Sind.




