
12. päev

Issand hoiab sind kõige kurja eest.
Ps 121:7

Pääste, mille Jumal on meile Kristuses valmistanud,
on täielik. Ülalmainitud piiblitsitaat on sellest hea kir
jeldus. Jumal lubab oma päästega hoida meid kõige
kurja eest. Aga mida see tähendab? Mis on kuri?

Valmis pääste tähendab, et meie patud, mis
olid vaheseinaks meie ja Jumala vahel purustades ja
takistades meie hea vahekorra Jumalaga, on ära võe
tud, ära kriipsutatud ning andeks antud. Seepärast on
Jumal meile armuline. Ristimine on näiteks sellest.
Ristimise kaudu sünnitab Jumal meid enda vaimuli
keks lapsiks ja lubab hoida meid kõige kurja eest.

Jumala hoidmise ja hoolitsuse siht pole aga an
da meile selles maailmas nii mugavat elu kui võima
lik, vaid säilitada meie usk Temasse ning selle kaudu
viia meid hästi taevasse. Selleks tarvitab Jumal ees
kätt oma sõna, aga ka kõike, mida Ta annab meil mai
ses elus kogeda, nii edu kui ebaõnne, et nende kaudu
õpetada meid ja tõmmata meid Tema tundmisele.

Õhtu
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Vastulöökide kaudu laseb Ta meil kogeda meie nõr
kust ning et Ta on meil igas hädas truu Aitaja. Seda
saame kõige selgemini näha, kui oleme enda võimed
ja võimalused täiesti kulutanud, nii et Jumal on meil
viimaseks lootuseks.

Viimase katsumuse, surma ees, taipame lõpli
kult, et me peame laskma kõik olla Jumala käes. Kui
nii teeme, on Ta truu oma tõotustele ning võtab meid
enda juurde igavesse õndsusesse.

Sel viisil hoiab Jumal neid, kes Ta päästet ei
hülga. Ta ei hoia neid maistest raskustest, vaid viib
neid nendest läbi, andes kitsikuste kaudu kallist õpe
tust nende igavest õndsust silmas pidades. Ta ei lase
meil ka pidada meie maist omandit, vaid annab mei
le selle asemel igavese, ei anna isegi ka mitte maist
tervist. Ta laseb kulutada me maise keha surnuks, et
seda ülestõusmise päeval taevaliseks uuendada.

Nõnda hoiab Jumal meid kõigest kurjast, mitte
mugavat maist elu eesmärgina silmas pidades, vaid
meie igavesele õndsusele mõeldes. Selles valguses on
kõik, mida me oma elus maa peal arvame kurjaks,
armastava ja kõikväelise Jumala käes hea ning meile
kõige parem, mis meile sündida võib.
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