
PAASTUAJA I PÜHAPÄEV C AASTAL

(Esimene lugemine 5Mo26 , 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 Ps91 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 Ro10 , 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 Lk4 ,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 
Jumalt, 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 millegiga kiusatusse viia ei suuda, siis jättis 
ta tema mõneks ajaks rahule.
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, mul on teile mõned küsimused: Kas te olete teadlikud, kui 
palju saab teie organism teie söömisharjumuste kohaselt trüptofaani? Ja kuidas 
on lood fütokemikaalidega, kas te sööte neid piisavalt? Kust saab teie keha 
eluks vajalikku mangaani, vaske ja koobaltit? Ja muidugi, molübdeen! Te ei tea 
tõesti, kas teie organism saab piisavalt molübdeeni?! Kuidas te siis veel elus 
olete?

Jah armsad õed ja vennad, me võime täna ainult imestada, kuidas varasemad 
põlvkonnad üldse ellu jäid, ja mõned elasid veel vanaks ka. Veel üsna hiljuti 
polnud ju üldse mingit võimalust viia läbi molekulaarbioloogilisi uuringuid 
selle kohta, mida inimese organism peaks kõik vajama, ja inimesed elasid 
õnnelikult õndsas teadmatuses. Aga teisalt ei saa ka salata, et kuigi modernne 
eluviis meie tervist tugevalt kahjustab, siis on vastukaaluks kogu see uus teave 
nii inimese eluea pikkust kui ka elukvaliteeti üsna positiivselt mõjutanud.

Paraku ei anna teadus meile ka tänapäeval päris täpseid vastuseid. Elueliksiir 
on tänaseni avastamata, ja igavest õnne ei suuda pakkuda ükski seaduslik ega 
keelatud aine. Sellepärast ei ole ka päris mõistlik viimase teaduse-moeröögatuse 
järgi oma elu imedieetide kaudu ümber korraldama hakata, vaid pigem on just 
mõõdukas eluviis ja tervislik maalähedane segatoit taganud hea tervise ja pika 
elu.
Me loeme patutunnistuse...

Jutlus

Armsad õed ja vennad, tänane evangeelium räägib meile sellest, kuidas kurat 
püüdis Jeesust kiusatusse viia, pakkudes talle maailma rikkusi, mille loojaks ta 
ise ei olnud. Kuid kas maailmas on siiski midagi, mille loojaks võiks pidada 
pigem kuradit kui Jumalat? Vanarahvas teadis igatahes kahte asja nimetada: need 



olla tuuleveski ja koduväi koht. Mingitpidi võib selle ütlemise mõttest ka aru 
saada. Tuuleveski töötab ainult siis, kui on tuult, mitte siis, kui seda 
inimesele seda kõige rohkem vaja oleks. Niisamuti pole ükski väimees oma äia 
silmis tema tütrele piisavalt hea, ning kui päevast päeva koos talu pidada, siis 
saab äi kõige kallal norida, mida väimees peaks iganes ette võtma.

Aga ka tänapäevase pilguga vaadates leiab nii üht kui teist, mida võiks pigem 
kuradi loominguks pidada. Võtame näiteks õhuvärskendajad. Kui kaunis mõte, ja 
kui ahvatlevalt kõlavad nende nimed - Ookeanibriis, Troopiline Päikeseloojang... 
Kuuldavasti leiab õhuvärskendajaid 75% läänemaailma inimeste kodudest. Aga kui 
kasvõi sellele mõelda, et värske õhu asemel pakutakse meile meie oma raha eest 
sisse hingata ainet mille nimi diklorobenseen, siis lööb juba ainult see hinge 
kinni. Lisaks koledale kõlale vähendab see aine kopsumahtu, tekitab vähki ja 
allergiaid, või vähemalt paneb pea valutama. Kuid diklorobenseen tuleb harva 
üksinda, vaid ta võtab kaasa veel vähemalt sama halvasti kõlavad kaaslased nagu 
ftalaadid, ksülool, ketoonid ja lõpuks veel aldehüüdid, nii et hüüa kasvõi appi! 
Lõppkokkuvõttes kinnitavad allergoloogid, et õhu saastatus ruumis, kus 
kasutatakse õhuvärskendajat, vastab tipptunnil linna peamagistraali ääres 
asuvale pidevalt avatud aknaga ruumile. Kas pole see lausa kuratlik? Tegelikut 
ei vaja ju inimene mitte õhuvärskendajat, vaid värsket õhku ...

Teine niiöelda kuradivärk on antibakteriaalsed puhastusvahendid, mis sisaldavad 
biotsiide, ehk tuntuma nimega pestitsiide. Nende ainete mikroorganisme hävitav 
mõju pole palju parem tavaliste puhastusvahendite ja seepide omast, kuid samas 
tekitavad nad allergiaid ja põhjustavad lausa saatanlike resistentsete 
bakteritüvede tekkimist, mille vastu antibiootikumid ei aita, ning mis tapavad 
haiglates igal aastal tuhandeid inimesi - inimesi, kes on ometi haiglasse tulnud 
lootusega terveks saada. Neid pestitsiididena kasutatavaid aineid on aga nii 
palju, et luubiga tootekirjeldust uurides võib neid lausa litaaniana ette 
lugeda:
Atsetamipriid - halasta meie peale!
Atsotsüklotiin - halasta meie peale!
Binaparkrüül - halasta meie peale!
Broompropülaat - halasta meie peale!
Kloordimeform - halasta meie peale!
Diafetnthiuroon - halasta meie peale!
Dikofool - halasta meie peale!...
Ja nii edasi mööda tähestikujärjekorda, kuni meile hakkab selgeks saama, et 
tegelikult me ei peaks neid sugugi endasse hingama ja neelama. Nagu kinnitavad 
hügieenikud ja allergoloogid, tuleks kodustes oludes määrdunud pindu lihtsalt 
sagedamini puhastada, ning ainult vajadusel appi võtta juba vanavanaemadele 
tuntud söögisooda, sool ja äädikas.

See on hea, et teadus toob meieni uut tehnikat, uusi medikamente ja 
abivahendeid. Paraku ei tohi me ei kunagi silmist lasta tootjate majanduslikku 
huvi, sest kurat käib ka neid kiusamas, sosistades kõrva: jah, sa rikud oma 
klientide tervist, aga nad ei saa kunagi teada, et see just sina olid, ja 
pealegi - mõtle, milline kasum! "Sulle tahan ma anda kogu meelevalla kõigi nende 
üle ja kogu nende auhiilguse üle ... Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on 
kõik Sinu päralt..."

Armsad õed ja vennad, see pole sugugi nii, et kurat käis kunagi kõrbes Jeesust 
kiusamas ja sinna see asi jäi. Kurat tuleb tänapäeval täpselt samamoodi ka meie 
juurde, muuhulgas reklaami kaudu, ning pakub meile unistustemaailmu ja 
maapealset paradiisi, milles halvad lõhnad ja räpased pinnad eluohtlike 
kemikaalide toel ilusaks ja säravaks tehakse. Sageli tuleb ta meie juurde ka 
tarka teadusejuttu ajades, nii nagu ta omal ajal Jeesust pühakirjasõnadega 
kiusas. Me ei tohi unustada, et me oleme nõdrad inimesed, aga me peame uskuma, 
et Jeesus sai inimeseks, et me järgiksime kõiges tema eeskuju, tähelepanelikult 
ja ettevaatlikult.

Just inimese kalduvus kõrvalasjast peaasja teha - vaimse terviklikkuse asemel 
üürikestele maailmarõõmudele anduda - võib meile saatuslikuks saada. Jeesus 
näitas meile oma eeskujuga ette äraütlemise pehme taktika. Ta ei hakanud 



kuradiga võitlema, vaid säilitas meelekindluse, hoidis vahemaad ning paljastas 
kuradi ettepanekute kurikavaluse. Nii võime meiegi Jeesuselt õppida, et 
põhimõttetust ei saa põhimõttetusega ära võita, ja et fanatismi väljajuurimiseks 
fanatism ei kõlba. Sest kirjutatud on: "Issandat, oma Jumalat pead sina 
kummardama ja ainult teda teenima", aga: "Sina ei tohi Issandat, oma Jumalat, 
proovile panna". Aamen.


