
25. päev

Abi tuleb mulle Issanda käest.
Ps 121:2

Ainult üks asi on meil maa peal tähtis: meie vahe
kord Jumalaga. Kui see on korras, ei ole meil mingi
asja pärast põhjust muret tunda. Jeesus ütleb: "Otsi
ge esmalt Jumala riiki ja Tema õigust, siis seda kõike
antakse teile pealegi." Mt 6:33

Kas me otsime Jumala riiki? Piiblist loeme:
"Ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat." Rm 3:11. Küll
me otsime, kuid mitte Jumala riiki. Kuigi me
kardame haigusi, õnnetusi, kurje inimesi ja palju
muud, ei karda me Jumalat isegi nii vähe, et me
tahaksime teada mis Tema tahtmine on.

Me oleme vaimulikult surnud ja pimedad ja
seega täiesti sõltuvad Jumala armulisest tegutsemi
sest meiega. Jumal on aga armuline. Ta on juba tei
nud palju meie heaks: Poja ohvrisurma läbi on Ta
päästnud meid pattudest ja andnud meile õiguse.

Õieti on Jumal Jeesuse läbi seadnud meile
kõik korda. Me peame vaid seda uskuma.
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Aga seda lihtsalt uskuda on meil liiga raske. Me
segame Jeesuse töö juurde kõiksuguseid oma kujut
letud teeneid, mida me enda heaks tahame Juma
lale esitada. Me ei taipa, et kõik selline teeb Juma
lat pahaseks.

Jumal aga otsib meid ja äratab meid nägema
tõde. Tõde on, et Jumal Jeesuse tõttu armastab meid
oma lastena ja hoolitseb meie eest jumaliku armas
tusega. Ta kuuleb meie palveid ja vastab juba enne
kui oleme Teda palunud, sest Ta teab kõik ette. Ta
annab meile häid asju hoolimata meie jumalakart
matusest.

Kuna Jumal on meie vastu nii hea, saame me
teda vaid usaldada ja siis elu kõigis olukordades ik
ka ja jälle tuletada meelde Tema armu Kristuses.
Ent kes sellesse Jumala armusõnasse ei usu, ta peab
Jumalat valetajana ja läheb ise hukka.

Nüüd olen vaba muredest.
Au Jumalale selle eest!
Ta üksi muretseb mu eest,
pole tal vaja abimeest.

Siioni Kannel 7:3
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