
14. päev

Olge veelgi innukamad kindlustama oma
kutsumist ja äravalimist! 2 Pt 1:10

Kuidas sa saad teada, kas oled Jumala kutsutud ja
äravalitud Tema riiki? Kutsutud ja äravalitud on
need, kes on saanud teada ja usuvad evangeeliumi
sellest, et Kristuse veri on puhastanud meid kõigest
patust. Me saame siis kindluse oma kutsumisest ja
äravalimisest kui võtame evangeeliumi enda kohta
tõsiselt. Niisiis räägib apostel Peetrus neile, kes on
juba kuulnud ja usuvad evangeeliumi.

Niisiis peame lugema või kuulma evangeeliumi
kuulutust, et saada teada oma kutsumisest ja ärava
limisest ning ühtlasi seda teadet kindlustada.

On valus, et nii palju inimesi hülgavad evan
geeliumi juba enne kui nad on selle sisust midagi
teada saanud. Evangeeliumi pakutakse küll vabalt
kõigile, aga keegi ei oska seda omaks võta ilma
Püha Vaimu juhatuseta sõna kaudu, kuna me kõik
loomu poolest põlgame ja hülgame seda, seepärast
et see on meie inimliku mõistmise vastane: esiteks,
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see tunnistab kõiki patustajaks ja teiseks, see annab
kõigile tasuta armu.

Kes siis hoolimata kõige liha vastuväiteist
usub ja võtab omaks evangeeliumi Kristusest, see
on Jumala kutsutud ja äravalitud seda teadet oma
ma ja selle kaudu igavesti õndsaks saama.

Sellesse kindlusesse jõudmine ja selle säilita
mine on alati seotud võitlusega oma liha, maailma ja
kuradi vastu. Kristuse evangeelium on aga hea ja te
rav mõõk ja võitluse lõpp oleneb selle tarvitamisest.

Evangeeliumil on sisemine jõud, mis kindlustab
usku ja annab enda kaudu terve taevariigi varandused
meile omaks ja veel igavese elu ja õndsuse. Järelikult
maksab meil seda innukalt lugeda ja kuulda.

Kui Jumal on oma sõna ja Vaimu kaudu andnud
sulle kindluse päästest Kristuses, pead sa seda teadmist
ka teistega jagama, sest Kristuse tunnistamine on meil
abiks säilitamaks usku ja tegema vahet maailma ja selle
õpetusega. Peale selle saab meile osaks taevalik rõõm
iga kord, kui kellelegi teisele inimesele selgub evangee
liumi tõeline sisu ja tema koos meiega rõõmustab oma
kutsumuse ja äravalimise üle Kristuses.
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