
PAASTUAJA I PÜHAPÄEV C AASTAL

 

 

(Esimene lugemine 5Mo 26:1.4-10)

Lugemine viiendast Moosese raamatust:

 

Neil päevil ütles Mooses kogu rahvale: “Kuula, Iisrael! Kui sa tuled maale, mille Issand, sinu 

Jumal, sulle pärisosaks annab, siis võta korvitäis maa uudsevilja ja mine paika, mille Issand, sinu 

Jumal, valib oma nimele eluasemeks, ning preester võtku sinu käest korv ja pangu see Issanda, sinu 

Jumala, altari ette. Aga sina tunnista ja ütle Issanda, oma Jumala ees: “Minu isa oli kodumaata 

aramealane, kes läks Egiptusse ja elas seal võõrana ühes oma väikese sugukonnaga. Kuid seal sai ta 

suureks, vägevaks ja arvukaks rahvaks. Egiptlased kohtlesid meid kurjasti, alandasid meid ja panid 

meid orjaikkesse. Aga meie hüüdsime Issanda, meie isade Jumala poole, ja Issand võttis kuulda 

meie hüüdmist ning vaatas meie viletsuse, töökoorma ja häda peale. Siis viis Issand meid Egiptusest

välja: vägeva käe ja ülestõstetud käsivarrega – suure hirmu, tunnustähtede ja imetegudega. Ning ta 

juhtis meid sellesse paika ja andis meile selle maa, mis voolab piima ja mett. Aga nüüd, vaata, ma 

toon sulle selle maa uudsevilja, mille sina, Issand, oled mulle andnud.”

See on Jumala Sõna.

 

 

(Vastulaul Ps 91:1-2. 10-11. 12-13. 14-15 R: 15)a

R: Issand, ole mu juures mu katsumusetunnil.

 

Kes elab Kõigekõrgema kaitse all

ja leiab rahu Kõigeväelise varjus,

see ütleb Issandale: Sina oled minu varjupaik ja mu mäelinnus,

minu Jumal, keda ma usaldan.

R:

 

Ükski õnnetus ei taba Sind

ega lähene häda su kojale.

Sest tema annab oma inglitele käsu, mis käib sinu kohta,

et nad sind hoiaksid kõikidel su teedel.

R:

 

Nad kannavad sind kätel,

et sa ei lööks kivi vastu ära oma jalga,

ja sa sammud üle madude ja roomajate



ning võid astuda lõukoerade ja lohede peale.

R:

 

Sellepärast, et ta on minusse kiindunud, ma päästan ta,

kaitsen teda, sest ta tunneb minu nime.

Kui ta mind hüüab, siis ma võtan teda kuulda,

mina olen tema juures, kui ta on kitsikuses, vabastan ta ja tõstan au sisse.

R:

 

 

(Teine lugemine Ro 10:8-13)

Lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:

 

Vennad, mida ütleb kiri? “Sõna on sinu lähedal – sinu suus ja su südames.” See on usu sõna, mida 

me kuulutame. Sellepärast, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja usud oma südames, 

et Jumal on ta surnuist üles äratanud, siis sa pääsed, sest südamega usutakse õiguseks ja suuga 

tunnistatakse pääsemiseks. Kiri aga ütleb: “Keegi, kes temasse usub, ei jää häbisse.” Siin ei ole 

vahet juudi ja kreeklase vahel, sest Issand on seesama igaühele – rikas kõigile, kes teda appi 

hüüavad. Ning igaüks, kes Issanda nime appi hüüab, see pääseb.

See on Jumala Sõna.

 

 

(Salm enne evangeeliumi Mt 4:4b)

 

Halleluuja. Inimene ei ela ükspäinis leivast,

vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Halleluuja.

 

 

(Evangeelium Lk 4:1-13)

Lugemine püha Luuka evangeeliumist:

 

Sel ajal tuli Jeesus, täis Püha Vaimu, Jordani äärest tagasi, ning aeti Vaimus kõrbesse neljakümneks 

päevaks kuradi kiusata. Neil päevil ei söönud ta midagi, aga kui päevade arv täis sai, tuli temale 

nälg. Siis kurat ütles talle: “Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle sellele kivile, et see leivaks muutuks.”

Jeesus vastas talle: “Kirjutatud on: inimene ei ela üksnes leivast.”

Ja kurat viis Jeesuse kõrgele mäele ja näitas talle ühe hetkega kõiki maailma kuningriike, ning ütles 

talle: “Sulle tahan ma anda kogu meelevalla kõigi nende üle ja kogu nende auhiilguse üle, sest see 

kõik on antud minu kätte, ja mina võin selle anda kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kummardad 



minu ette, siis on kõik Sinu päralt.” Aga Jeesus vastas talle: “Kirjutatud on: Issandat, oma Jumalat, 

pead sina kummardama ja ainult teda teenima.”

Pärast seda viis kurat Jeesuse Jeruusalemma ja pani ta templiharjale seisma ning ütles talle: “Kui sa 

oled Jumala Poeg, siis kukuta end siit alla, sest kirjutatud on: Tema annab oma inglitele käsu, mis 

käib sinu kohta, et nad sind hoiaksid; nad kannavad sind kätel, et sa ei lööks kivi vastu ära oma 

jalga.” Jeesus kostis vastuseks: “On öeldud: Sina ei tohi Issandat, oma Jumalat, proovile panna.”

Ja kui kurat nägi, et ta Jeesust millegagi kiusatusse viia ei suuda, siis jättis ta tema mõneks ajaks 

rahule.

See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad: seda, mida me teame, pole meil vaja uskuda, sest teadmine on enam kui 

uskumine. Aga kui me usume millessegi nii suure andumusega, et meil on selle peale kindel lootus, 

siis pole teadmisel, usul ja lootusel enam sisulist vahet. Näiteks kui keegi on ikka kindlalt 

otsustanud tundmatus kohas pea ees vette hüpata, siis ta seda ka teeb.

Usk Jumalasse ei ole siin erandiks. Kui inimene lakkab kriitiliselt mõtlemast ja kahtlemast ning on 

liiga kindel, et ta teeb Jumala tahet, siis võib kergesti juhtuda, et viimse kohtu ees ootab teda halb 

üllatus, et ta on teadnud, uskunud ja lootnud valesti, teeninud Jumala asemel hoopis iseennast – või 

mis veel hullem, lausa hingevaenlast.

Me loeme patutunnistuse… 

Jutlus

Armsad õed ja vennad, vanal ajal teadsid inimesed päris kindlasti, et kurat on olemas, ja nad võisid 

selles igal aastal taas kord veenduda. Kui eelmine sügis said põllult kõik kivid ära korjatud, siis 

järgmisel aastal olid uued kivid platsis. Kes see muu oli kui kurat, kes neid vahepeal külvamas käis, 

uskusid kõik, ja kartsid pattu teha, sest muidu võis kurat nad põrgusse kaasa viia – sinna, kus on 

ulumine ja hammaste kiristamine. 

Möödunud sajandil hakkasid aga teadlased seda nähtust uurima ja selgus, et uute kivide tekkimiseks

põllule pole kuradit vajagi. Lihtsalt mulla pealiskiht muutus kobestamise tõttu õhulisemaks ja 

kergemaks, mistõttu uued kivid maa sügavamatest kihtidest liikusid ülespoole ja vaga talupoeg 

leidis nad kevadel üllatusena oma adra eest. 

Nii et meie võime nüüd rahulikumalt hingata. Näete, teadus on päris kindlalt tõestanud, et kurat ei 

käi põldudel kive külvamas, ja see tähendab, et tegelikult pole kuradit olemaski. Aga teadus on 



tõestanud veel palju muudki, näiteks et kui panna kaks aatomituuma ühinema, nii et nende koostis 

või olek muutub, siis on tulemuseks plahvatus – ja ongi meil aatomipomm, mida võib visata pahade

inimeste peale! 

Peale selle on teadus loonud ka arvuti, nutitelefoni ja interneti. Kahtlemata väga mugav kasutada, 

aga samas ka vastupidi, sama mugav on küberkurjategijatel varastada meie raha, andmeid ja lõpuks 

isegi elektrooniline identiteet, nii et kogu su elu on kurjategija poolt üle võetud.

Teadus on loonud ka tehisintellekti, mis kindlasti teeb palju toredaid asju, aga mis ka oskab kõikjale

paigaldatud kaamerate kaudu nägusid tuvastada ning aitab luua inimõigusi rikkuvaid 

poliittehnoloogiaid, mille abil nö ebasoovitavaid isikuid leida ja vaikima sundida. Kõik ikka selleks,

et rikkad saaksid rikkamaks ja vaesed jääksid vaesemaks, et puhkeksid sõjad, epideemiad ja 

näljahädad, mille pealt saab keegi taas kasumit teenida.

Armsad õed ja vennad, me usume küll, et kogu maailm on Jumala loodud, kuid vahel on raske ära 

tunda kuhu, kellena või millena on kurat end sellesse sisse sokutanud. Jeesuse vastustest saatanale 

tänases evangeeliumis võime aga mõista, et on olukordi, kus kompromiss kuradiga on võimatu, kus 

me peame jääma kindlaks nendele väärtustele, mida Jumal on meile ilmutanud. Nii jääb meil üle 

vaid loota ja selle eest palvetada, et teadlased ei unustaks Jumalat, kes ainsana kõike teab, et teadus 

ei moonutaks Jumala loodut ega teeniks inimese egoismi, vaid annaks tööd ja leiba, hoiaks loodust 

ja õpetaks mõistlikult elama. Aamen.


