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3. Asenduskannatus
Idee, et on olemas tegevused, hoiakud jne, mis on selgelt valed ja et kui sa neid tegevusi teed, siis sind
ootab karistus on maailmas olev üldine põhimõte. Selleks, et üldse mõista Piiblilugu peab inimene omaks
võtma eelduse, et on miski, mis on selgelt halb ja vale ning kui selle vale järgi elada ja tegutseda, siis
tuleb selgelt karistust.
Teises Moosese raamatus on üks oluline sündmus, mis on märgilise tähendusega Iisraeli rahva ajaloos ja
üldsegi terves Piiblis- 2Ms 11-12:28.
Paasapüha tsentraalne sisu oli Jumala kohtumõistmisest pääsemine. Paasatall tapeti, selle veri määriti
uksepiitadele ja kojad, kus seda tehti ei saanud Jumala kohtuotsuse osaliseks. Veri otsekui kattis kinni
inimesed nii, et surmaotsus neist mööda läks. Seda püha tuli iga aasta pidada ja kogu aeg tuli ka tagasi
vaadata sellele hetkele, kus Jumal rahva säästis.
Piibli laias narratiivis on see üks olulisemaid sündmuseid, sest see loob struktuuri Jeesuse surma
mõistmiseks.
Paulus loob selge seose Jeesuse teo ja paasapüha vahel. Jeesus on meie paasatall, kes tapeti.
●

1Kr 5:1-8

●

Jeesus täitis selle, millele paasapüha ülimalt viitas- pattudest vabanemisele, Jumala kohtust
pääsemisele.

Uue Testamendi kristlased peavad järjepidevalt leivamurdmise talitust. Kui juudid vaatasid tagasi
paasapühale, siis meie oleme nüüd kutsutud tagasi vaatama Jeesuse ristisurmale ja ülestõusmisele.
Olulised järeldused paasapüha seadmisest:
●

Kõik on Jumala kohtualused. Selleks, et pääseda Jumala nuhtlusest pidid juudid alluma Jumala
korraldusele. Jumala korraldustele mitte alludes said ka juudid nuhtluse osaliseks.

●

Patu palk/karistus on surm. Patt on kuritegu ja kuritöö peab saama vastava karistuse. Jumala
vaatest on patu õiglane karistus surm, igavene eraldatus Jumala lähedusest.

●

Jumal on õiglane. Jumal ei pigista silma kinni ühegi patu jaoks. Jumal oma õigluses tegeleb
patuga ja näitab ka inimesele, et pattu tehes on vaja mingi hind maksta. Selle hinna maksad kas
sina või keegi teine.

●

Jeesus võib kanda sinu karistuse. Evangeeliumi sisuks on asenduskannatus. Ta suri minu
pattude eest, et mina ei peaks oma patu karistust ise kandma. Evangeelium ütleb, et kõik inimesed
on süüdi ja neid ootab ees karistus, kuid läbi meeleparanduse ja usu on see karistus pandud
Jeesuse peale. Jeesus on meie paasatall, kes on tapetud, et Jumala kohus meist mööda läheks.

Küsimused aruteluks:
1. Kas kuritöö ja karistuse põhimõte on vajalik ka tänapäeval? Miks või miks mitte?
2. Kas sinu elu on piisavalt hästi/õiglaselt elatud, et Jumala ees õige olla? Miks või miks mitte?
3. Kas Jeesuse ristisurma toime on sinu jaoks arusaadav?

