Päev 4

Õhtu
Ja tänage tema püha nime!
Ps 97:12

Tema nimi on Päästja. Ingel teatas Jeesuse sünni eel
Joosepile: ”Sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema
päästab oma rahva nende pattudest!” Mt 1:21.

Täna Jeesust selle eest, et ta on meid pääst
nud patu, surma ja igavese hukkamõistu käest ning
andnud meile õiguse ja rahu Jumalaga!

Kiida Jeesuse nime tunnistamisega end õigeks
temas ja tema töö läbi! See, mida sa ise enda kohta ar
vad, kas tundud endale suure või väikese patustajana,
on sellega seoses tühine. Jeesus on sind igal juhul
kõigest patust täielikult ära päästnud! Tema töö on
valmis tehtud, nii et seda ei saa sinu patutunnistus, ka
hetsus või Jumala poole pöördumine kuidagi täiendada
või veel paremaks teha. Sa oled Kristuses alati õige!
Sellesse uskumine ongi tõeline pöördumine,
meelemuutus. Meie õigeolemine Kristuses on Juma
la jaoks tõde, kuna ta ise on selle kohtuotsuse tei
nud,äratades meie asendaja, Kristuse, surnuist üles.

Niisiis peame ka meie seda tõeks pidama! Me
küll ei näe seda oma maiste silmadega, aga kui see
maailm, mis meid siin ümbritseb, kaob ja alles jääb
taevas, siis me saame seda näha ja selle üle igavesti
rõõmustada.

Täna tema püha nime! Ta päästjat tähendav nimi
on püha. See tähendab, et Jeesuse töö meie eest on püha.
Jeesus on tõeline, sõltumatu Päästja! Seepärast ei või
tema nimele midagi lisada ega sellest midagi ära võtta.
Jeesuse tööst ei puudu midagi, mida me võik
sime oma usu või palvetega juurde lisada. Selles ei
ole ka midagi üleliia, kuigi see lubab tingimusteta ja
vastuteeneteta suurt õndsust ja kirgastust igale ini
mesele, kes seda vaid usub.
Jeesuse nimi on püha pilet taevasse. Me pea
me selle pileti esitama sellisena nagu see on, ilma
meiepoolsete võltsinguteta, sest Jeesuse nimi tähen
dab puhast armu.
See töö, mis Jumal löpetand,
oh, pane tähele,
on taeva ukse lahti teind
nüüd igaühele
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