
14. päev

Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen
valinud teid. Jh 15:16

Jeesus ütles seda oma jüngritele ja lisas: „Ja ma olen
seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et
teie vili jääks.“

Meie lihalik meel ei aktsepteeri neid Jeesuse
sõnu, vaid me mõtleme: 'Mina olen valinud Jumalat ja
mina otsustasin saada Tema lapseks'. Aga tõde on, et
lihalik meel ei suuda valida Jumalat ega Tema lapseks
saada, vaid jääb Jumala vaenlaseks. Selle vastu mõtleb
ja tunnistab uus vaimulik meel, mille Jumala Püha
Vaim evangeeliumi kaudu meis sünnitab: „Jumal pea
tas mind mu kurjal teel, ristis mind enda omaks, andis
mulle patud andeks ja sünnitas minus usku Jeesusesse“.

Jeesus on Jumal ja tegutseb Jumala viisil, oma
vägevate sõnade kaudu. Inimene ei suuda seista Tema
sõnade vastu, kuigi alati katsub. See tõde tuli hästi ilm
seks, kui suur hulk sõjamehi tuli Jeesuse juurde Teda
vangitsema. Siis Jeesus ütles ainult paar sõna ja sõnade
mõjul taganesid sõjamehed ja kukkusid maha. Jh 18:6.
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Samal moel kutsus Jeesus oma jüngrid oma sõnade
väega. Ta ütles tölner Leevile, tema istudes oma töö
kohal: „Järgne mulle!“ Siis Leevi kohe tõusis, jättis
kõik maha ja järgnes Jeesusele. Lk 5:2728.

Kui Jeesus oli valinud oma jüngrid, sünnitas Ta
suulise õpetusega nende südamesse usku ja lootust.

Meile on õnneks, et Jumal valib meid, mitte meie
Teda. Sest me oleme sünnist peale Temast eemaldumas
ega meil ole üldse mõtet Tema juurde tagasi pöörduda.
Me oleme vaimulikult pimedad, nii et arvame end ole
vat head ja tegevat head, nagu ka Saulus endast arvas.
Aga Saulus oli Jumala vaenlane ja kristlaste tagakiusaja.
Jeesus peatas Sauluse tema teel ning küsis temalt: „Miks
sa mind taga kiusad?“ Ap 9:4. Nende Jeesuse sõnade mõ
jul sai Saulus pöörduda Jumala poole.

Jeesus räägib ka meile sama väega kirjutatud sõ
na kaudu. Kirjutatud evangeelium peatab ja pöörab
meid, annab meile usku, päästet ja igavest õndsust.

On asjatu oodata otse taevast mingit imelist kõ
netlust, kuna Jumal on andnud meile terve pääste val
mina ja kokku võetuna kirjutatud vormis. Me saame se
da lugeda ja Jumala otseseks kõnetluseks omaks võtta.
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