1. päev

Õhtu

Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal,
kuhu sa lähed! Jos 1:9
Tõotus, mille Jumal andis Joosuale, käib ka sinu ja mi
nu kohta, kuna Jumala armastus ulatub kõigile ini
mestele ja see on saanud kõigile osaks Jeesuse kaudu.

Jumal lubas olla Joosuaga tema võitlustes, nii et
Joosua suudab juhatada oma rahvast maale, mille Jumal oli
neile lubanud. Samamoodi lubab Jumal olla meie kõi
kidega, kuni me jõuame õnnelikult taeva maale. Me peame
siis nagu Joosua haarama Jumala tõotustest kinni, muidu
anname vastulöökide pärast kohe alla. Vaimulikkudes asja
des ei tasu kunagi meil iseenda võimetele loota.
Jumal on vägev ja ustav oma tõotustele. Ta
pole meie sarnane, kelle armastus vastapoole truu
dusetuse pärast kergesti kustub. Jumal on truu, nii et
Ta, hoolimata meie sõnakuulmatusest ja isemeel
susest, peab kinni oma lubadustest. Ta armastab
meid, mitte seepärast, et oleme armastust väärt, vaid
oma armastuse tõttu.

6

Jumal ei arvesta meie patte, kuna Jeesus on neid
ristil oma verega maha kustutanud. Kõik meie
seni tehtud patud ja need patud, mis praegu
seovad meid ja veel kõik patt, millest me edastpidi
ei suuda kõrvale hoiduda, on andeks antud. See
pärast ei pea me südametunnistusel mingit pattu
kandma, vaid peame uskuma evangeeliumi, et
Jeesus on neid tõesti maha kustutanud.
Jumala armastus on surmast vägevam. Jeesus
ei andnud alla, kui Ta meie eest kuni surmani kan
natas. Ta saatis täide oma ülesande ja tegi meid
pattudest puhtaks. Jeesus on tänapäeval ja alati
sama ustav, kuna Ta on Jumal ja igavesti muu
tumatu. Neid, keda Ta on oma verehinnaga ostnud
enda omaks, ei taha Ta maha jätta. Seepärast on Ta
alati ka sinuga ja valmis sind aitama, kui sa temalt
seda palud.
Ei ole sul sugugi vaja
suurt muret siin millestki kanda.
Su Jumal sind kuuleb
ja annab sul kõik ja veel rohkem,
kui paluda saad.
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