
Päev 9 Hommik

Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks

ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis

selle. Mt 13:46

Jeesus võrdleb taevariiki ilusaid pärleid otsiva kaupmehe
ga. Kaupmees on Jumal. Tema leitud pärl on inimkond.

See pärl nägi välja päris kasimatu, kuradi poolt
porisse tallatud. Pärl oli patu pärast ka täiesti katki, nii
et iseenesest oli see väärtusetu.

Jumala silmis oli see aga siiski väga hinnaline.
See oli talle kallis, kuna ta oli selle algselt ise loonud ja
seepärast ei tahtnud ta seda kaotada isegi nüüd, kui
see oli purustatud.

Purustatuid pärleid ei saa ju ennistada. Kuidas
aga parandada patu läbi vaimulikult katkist inimkon
da, kes on saanud Jumala vaenlaseks ja sattunud ku
radi valitsuse alla? Jumala käes on aga kõik võimalik.
Mt 19:26.

Tegelikult oli Jumal juba enne maailma loo
mist plaaninud inimkonda pärast pattulangemist
ära päästa, et näidata selle teo läbi oma jumalikku



võimu. Jumal otsustas saada inimeseks ja kustuta
da ohvrisurma kaudu inimkonna patuvõla.

Piltlikult öeldes müüs Jumal maha kõik, mis
tal oli, et osta inimkonna endale tagasi. Ta jättis kõr
vale kirkuse ja au, mis tal oli taevas, ja sündis vae
seks inimeseks. Siis, ühtlasi jumala ja inimesena ostis
ta inimkonna oma elu hinnaga kuradi valitsuse käest
enda omaks tagasi.

Selle Jumala hinnalise ostu läbi sai ilmsiks
meie väärtus Jumala silmis: me oleme väärt tema
enda elu. Mõelda vaid, et meie, läbinisti patused
inimesed, oleme Jumala poolt nii kõrges hinnas!

Seda alati meeles pidades on meil siin maa
pealses elus kergem. Sest Jumala poolt nii üliväga
armastatuina oleme me alati heades kätes ja kõige
kurja eest hoitud. Keegi ei saa meid sellise armas
tuse käest ära kiskuda.

Su tiiva varju all ma elan
ja rahu on mul Sinu sees.
Ma sellel rajal kindlalt seisan:
Sa omi tunned helduses.
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