
15. päev

Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta
salaku oma mina. Mk 8:34.

See sõna on löök meie õigustamatule eneseuhkusele.
Jeesuse järel käimine on midagi sootuks teistsugust
kui inimesed üldiselt arvavad. Jeesus ei mõtle siin hea
dele tegudele, milliseid saab teha ka iseka meelega ini
mene. Ta mõtleb südame õigele suhtele Jumalaga.

Jeesuse järel käimine nõuab täielikku puhtust
mõtetes, sõnades ja tegudes, lühidalt, et peame ole
ma Jeesuse sarnased ning toimima Tema sarnaselt
ilma mingi auahnuseta.

Mõistagi pole see meil võimalik. Loomu poolest
patustena pole meil isegi tahtmist sel moel Jeesuse järel
käia. Kuidas me võiksime iseend salata? Jeesus ei soovi
gi, et me seda püüaksime, vaid Ta tahab öelda, et meil
on võimatu omast tahtest muuta meelt või südame poo
lest saada Jeesuse sarnaseks.

Aga mis meil on võimatu, on Jumalale võimalik.
Ta sünnitab meis armu evangeeliumiga uue elu ja tahte
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ning teeb meid õigeiks Jeesuse järelkäijaiks.
Jeesuse järel käimine tähendab just käia Tema

järel, nagu sõnad kõlavad, mitte püüda käia tema eel.
Ta on juba meie eel käimas sestsaadik, kui ta läks Isa
juurde, kandes meie patuvõla karistust.

Nüüd saame me käia Tema järel lihtsalt uskudes,
mida Ta on meile võitnud. Uskumine Tema töösse ongi
ainus õige Jeesuse järel käimine, sest Ta on oma ohv
ritöö läbi juba teinud meid enda sarnaseks: õigeks, pü
haks, jumalakartlikuks ning taevale kõlblikuks. Meil pole
vaja end asjatult ise pingutada, et selliseks saada. Üksnes
Jeesusesse ja Tema andeksandmisse uskudes oleme tõeli
sed Jeesuse järelkäijad, kes salgavad oma mina.

Evangeelium annab meile usu läbi ka uue elu
suuna, nii et me tahame töötada Jeesuse auks, mitte
enam oma au heaks. Eelduseks on aga, et evangee
liumisse jääme. Kui me unustame Kristuse armu, kaob
kohe meie usk, armastus ja hea tahtmine. Sest meil
endil pole midagi vaimulikku oma. Kõik voolab evan
geeliumist. ”Selles on armastus – ei mitte selles, et
meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on ar
mastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohv
riks meie pattude eest.” 1 Jh 4:10.
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