
10. päev

Mina, mina olen see, kes kustutab su üleastu-
mised iseenese pärast. Js 43:25a

Siin räägib Jumal oma rahvale, Iisraelile ja ühtlasi
meile kõigile. Ta räägib maailma päästest Kristuse lä
bi. Ta rõhutab, et Ta ise kustutab meie patud ära.
Teist võimalust ei ole, sest meie, patused inimesed, ei
suuda hüvitada oma Jumala seaduse vastaseid tegu
sid. Jumala seadus on range ja äraostmatu. See nõuab
surma kõigile selle vastu tegijatele.

Aga mis sunnib Jumalat meie üleastumised kus
tutama? Mida meie, inimesed, võiksime Talle omalt
poolt esitada selle põhjenduseks?  Mitte midagi. Ole
me läbinisti patused, kõik mõtted ja teod on ebapuh
tad. Patt paiskub jätkuvalt Aadama pattulangemisest
saadik meie kurjast ja egoistlikust sisemusest välja. Me
ei saa millelegi endas viidata põhjuseks, et Jumal
peaks meid pattudest päästma.

Loomu poolest me isegi ei taha saada pattu
dest päästetud. Me ei mõista, mida me vajame.

Hommik
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Me oleme vaimulikult surnud ega taha koos Juma
laga elada. Apostel Paulus kirjutab: ”Ei ole mõistjat,
ei ole Jumala otsijat. Nad kõik on kaldunud kõrvale,
üheskoos kõlbmatuks muutunud....ei ole Jumala kar
tust nende silme ees.” Rm 3:11 jj.

Jumal aga leidis põhjuse võtta meie pääste kä
sile, kuigi mitte meie poolt. Ta omaenda armastus
meie kohta oli selle töö põhjuseks. Ta oli ju ise loo
nud meid. Seepärast Ta ei tahtnud meid maha jätta.

Oma õiguse tõttu ei saanud Ta seadust
mööda meie pattu kustutada. Patukaristus pidi saa
ma kantud, aga Jumal võttis karistuse oma Poja
isikus iseenda peale. Jeesuse ohvrisurma läbi kus
tutas Ta meie patuvõla täiesti ära. Selle töö läbi sai
Ta Jeesuse ülestõusmise hommikul tunnistada
meid Jeesuse töö tõttu õigeks ning kiita meid
heaks enda juurde tulema.

Nüüd on Jumal meile armuline. Me saame
osutada Jeesusele ja Jumal lubab Tema tõttu võtta
meie palved kuulda, sest Jeesuse ohvrisurma tule
mus kehtib alati ja igavesti. See on meil kindlaks
lootuseks.
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