Kuidas leian Jumala?
See küsimus vaevab paljusid. Parem oleks küsida:
„Kuidas Jumal leiab minu?“ Selge suuna ja juhised Jumala
leidmiseks annab meile Piibel.
Jumala jaoks ei ole midagi olulisemat sellest, et Ta saab
meile ilmutada oma armulikkust. Ta tõestas oma armastust
meie vastu, kui saatis oma ainusündinud Poja otsima Sind
ja mind. Kui me tahame leida Jumalat, peame Teda otsima
Tema tingimustel.
Jeesus ütleb: „Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu
kaudu.“ (Jh 14:6) Tema, Jeesus, on tee Jumala juurde vaatamata
sellele, et meie kõik oleme Jumalast ära pöördunud, teinud
kurja ja jäänud Jumala tundmisest ilma. (Rm 3:23)
Jeesuse läbi on Jumal lepitanud meie patud ja avanud
võimaluse Sinul ja minul jõuda tagasi elava ja püha
Jumala juurde. Ning Jeesus tõotab: „...kes minu juurde
tuleb, seda ma ei aja välja.“ (Jh 6:37)

Sa võid tulla Jeesuse juurde!
„Kuidas?“ küsid Sa. Lihtsalt uskudes, Jeesust usaldades.
Jumala Püha Vaim tõmbab Sind ja ilmutab Sulle Jeesust.
Jumal ise annab Sulle usku oma Sõna ja oma Vaimu läbi.
(Rm 10:10)

Piibel ütleb: „Aga kõigile, kes tema vastu
võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala
lasteks.“ (Jh 1:12)
Selleks, et suudaksime muutuda ja
vaimulikult nö uuesti sündida ehk saada
Jumala lapseks, on vaja Jumala armu ja
väge. (Jh 3:3)

Jeesus teeb seda – annab Sulle väe vabaks saada patu
köidikutest ja sündida uuesti„ülevalt“ ehk Taevast. Inimesel
üksinda on seda täiesti võimatu teha.
Piibel tõotab meile: „Kui me oma patud tunnistame, on tema
ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja
puhastab meid kogu ülekohtust.“ (1Jh 1:9)
Ja: „...Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.“
(1Jh 1:7)

Kui imeline ja lihtne! Ühes vaimulikus laulus öeldakse:
„Räägi talle, ütle talle, ainult Jeesus saab sind aidata."
Sa saad Jeesusele rääkida kõigist oma muredest ja
halbadest tegudest, mis südant vaevavad ning Tema
andestab Sulle ja puhastab Sind kõigest valest. Tema
lepitus on piisav!

Uus loodu!
Üks Piibli imelisemaid kirjakohti on: „Niisiis, kui keegi on
Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus
on sündinud.“ (2Kr 5:17)
Su vanamoodi elatud elu on lõppenud ja alanud uus, puhtalt
lehelt. See uus elu on Jeesuse enda elu Sinu sees, koos Sinuga!
Ava Jeesusele oma süda
Ära siis tee oma südant kõvaks, kuuldes täna Tema häält. Ära
sule oma südant Tema armastusele. Jeesus ise ei sunni kedagi.
Ta vaid„koputab“ Sinu südame uksele – südametunnistusele –
kuid ainult Sinul on võti selle ukse avamiseks. Ainult Sina saad
otsustada, kas lased Tal tulla oma ellu.

Jumal on meid loonud just nimelt selleks, et me siin maa
peal otsiksime Teda – „et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk
saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole

