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4. Eksodus
Me kõik oleme tundnud end aeg ajalt lõksus olevat- suhetes, koolis, tööl, finantsraskustes, tervisehädades
jne. Piibel räägib, et suurim lõks, kus oleme on meie patt. Paljude asjade osas saame leida ise
lahendusi, aga patu puhul mitte- vajame päästjat. Samuti ka muudes eluvaldkondades- vajame tihti
abi väljaspoolt.

Eksodus kui lunastus- paralleelid Vana ja Uue Testamendi vahel.
Iisraeli rahvas oli ettenägematutel põhjustel sattunud sügavasse orjapõlve, kust nad ei saanud ise välja
tulla. Nad hüüdsid Jumala pool ja Jumal kuulis. Jumal saatis neile Moosese, kelle juhtimisel rahvas
Egiptusest välja viidi. Isegi Moosese juhtimise all ei olnud Egiptusest lahkumine kerge- vaarao süda oli
kõva ning ta hoidas rahvast kinni. Jumal aga nuhtles vaaraot ja kogu Egiptust selle pärast. Lõpuks sai
Iisrael vabaks ning nad alustasid teekonda tõotatud maale. Teekond kestis 40 aastat ja tõotatud maale
jõudsid algsest põlvkonnast ainult kaks meest (Joosua ja Kaaleb).
Ka igavikulises mõttes vajame päästjat, kes meid patu orjusekojast välja tooks.
Jumal on kuulnud meie palveid ja ta saatis oma poja Jeesuse, kes meid viib tõotatud maale (Jumala
Kuningriiki).
Me ei saabu tõotatud maale momentaalselt- see on teekond, kus on ka katsumusi ning kus meie usk
ja ustavus proovile pannakse.
Olulised järeldused:
●

Päästet vajavad inimesed on (patu) orjad.
Ori ei saa ennast ise vabaks osta. Keegi peab tulema ja orja vabaks tegema.

●

Orjakotta jäämise või Jumalale selja pööramise patt on tasustatav surmaga.
Jumal ootab meie tänu ja kuulekust. Kui Jumal armu annab, siis ei saa see olla ettekääne tagasi
orjusesse naasemiseks.

●

Jumala pääste toimub läbi vereohvri.
Selleks, et vabastada patuorjad oli vaja maksta kõrget hinda. Jumal oli valmis maksma suurimat
hinda selleks, et inimene patuorjusest vabastada.

●

Vajame lunastajat. Mooses oli Jeesuse eeltähendus.
Jeesus on see, kes meid tõelisse hingamisse juhatab. Tänu Jeesuse ohvrile on inimesel võimalik
saada oma patud andeks ja liituda Jumala Kuningriikiga saades Jumala enda lapseks.

Küsimused aruteluks:
1. Kuidas on sinu teekond Jumalaga olnud (kerge, raske, küsimusi tekitab jne)?
2. Mis aitab püsida teel Jumala Kuningriiki? Kuidas jääda ustavaks?
3. Kas ja kuidas näed Jumala armu Jeesuse elus ja tegevuses?

