12. päev

Hommik

Pääste on meie Jumalal.
Ilm 7:10

Seda on Jumala rahvas alati tunnistanud ja tunnistab ka
edaspidi. Nad on kogenud isiklikult, et nende pääste on
täiesti Jumala tegu, mitte mingis osas nende oma.
Selle kogemuse on Jumal andnud neile oma
sõna ja Püha Vaimu kaudu. Keegi inimene iseene
sest ei mõista isegi seda, et peab pattudest saama
päästetud, sest patt on pimestanud meid nii, et me
loomu poolest lausa armastame pattu.

Me oleme juba sünnist peale oma üleastumis
tes ja pattudes surnud (Ef 2:1) ega me ei suuda ise
endile uut vaimulikku elu luua. Meil pole isegi taht
mist heaks ja jumalakartlikuks saada. Halb puu ei
või kanda head vilja. Mt 7:18.

Seepärast on meil õnneks, et Jumal oma ha
lastuse tõttu enda oma algatusel on meid Jeesuse
kaudu päästnud. Enne meie maailma sündi võttis
ta meie patud enese peale ja kandis nad ära.
Seejärel on Ta ristinud meid päästest osaliseks ning
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selle läbi sünnitanud meid oma Vaimu kaudu uude
vaimulikku ellu. Peale selle kuulutab Ta meile, mida
Ta meie eest on teinud, et me seda usuksime.
Kui Jumal on meid nõnda oma taevariiki võt
nud ning armu evangeeliumi kaudu meile usu and
nud, siis Ta veel käib meiega me eluteel, toetades ja
julgustades meid armusõnumiga.

Keegi meist ei suuda end lõpuni usus hoida. Kui
katsumused meie peale langevad, pole meil endal või
met Jumala armust kinni hoida. Seepärast on hädava
jalik et Jumal oma sõnaga jätkuvalt meie usku toetab.
Jumal on truu oma sõnale ja tõotustele. Kui ta
on lasknud Johannesel kirjutada Pühakirjasse: ”Pääste
on meie Jumalal”, vastutab Ta sõnade teostamisest.

Teadmine Jumala heast ja ustavast hoolit
susest annab vabastavat ja kergendavat tunnet. Kel
lelgi pole nii turvaline ja seepärast ka õnnis elu kui
Jumala lastel, kes Tema sõnasse usuvad. Me saame,
vaatamata kõigile asjaoludele, anda oma elu Te
ma kõikvõimsasse ja armastavasse kätte. Kõik, nii
hea kui halb, tuleb Tema tahtmise järgi meile
kasuks ja igaveseks õndsuseks.
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