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Alistu. Kõige otsesemas mõttes tähendab alistumine millestki loobumist kellegi teise heaks. See tähendab ka
millestki loobumist, mis kuulub sulle – loobumist oma varast, võimust, eesmärkidest ja isegi oma elust. Kristlased
kuulevad palju alistunud elust, kuid mida see tegelikult tähendab? Alistunud elu tähendab anda Jeesusele tagasi
elu, mille Ta on sulle andnud. See tähendab oma elu täielikku üleandmist Talle, et Ta võiks sellega teha, mida
iganes Ta soovib.
Jeesus ise elas alistunud elu: „Ma ei ole ju taevast alla tulnud oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes minu
on saatnud. (Johannese 6:38). Jeesus ei teinud kunagi midagi isepäi. Ta ei teinud ühtainustki liigutust ega öelnud
ühtainustki sõna ilma selleks esmalt Isalt juhiseid saamata. „…ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin nõnda,
nagu Isa mind on õpetanud. Ja minuga on tema, kes minu on saatnud, ta ei ole jätnud mind üksi, kuna ma teen
alati seda, mis talle meeldib.” (Johannese 8:28-29).
Jeesuse täielik alistumine Isale on näide sellest, kuidas ka meie peaks elama. Võid nüüd öelda: „Jeesus oli Jumal
inimese kehas. Ta elu oli alistatud juba enne, kui Ta veel maa peale tuligi.“ Tõsi, kuid alistatud elu ei saa kellelegi
peale suruda. Isegi Jeesusele mitte. Keegi pole sunnitud oma elu Jumalale üle andma. Fakt on see, et saame osa
Kristusest just täpselt nii palju, kui seda ise soovime. Apostel Paulus teadis seda ja otsustas järgida Jeesuse
eeskuju täielikult alistatud eluga. Tema, kes oli varasemalt olnud täieõiguslik Jeesuse vihkaja ja kristlaste
tagakiusaja. Ta ise ütles, et ta sõna otseses mõttes vihkas Kristuse järgijaid. Ta oli hästi haritud, teotahteline ja
ambitsioonikas mees, kes liikus edukuse radadel. Ja ometi võttis Issand selle iseennast täis, enesekindla ja enda
soovidest lähtuva mehe ja tegi Temast hiilgava eeskuju alistunud elust. Paulusest sai üks läbi ajaloo kõige enam
Jumalast sõltuv, Jumalaga täidetud ja Jumala poolt juhitud inimene.
Paulus kuulutas, et ta elu on kui eeskuju ja mudel kõigile, kes igatsevad elada täielikult Kristusele alistatud elu:
„Kuid minu peale on halastatud seepärast, et Kristus Jeesus saaks osutada kogu oma pikka meelt kõigepealt mind
eeskujuks tuues neile, kes edaspidi hakkavad temasse uskuma ja pärivad igavese elu.“ (1. Timoteose 1:16).
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