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Loen 1. paastuaja pühapäeva jutluse aluseks antud Jeesuse kiusamise loo.
Mt.4,1-11 „Siis viis Vaim Jeesuse kõrbe kuradi kiusata. Kui ta oli paastunud nelikümmend päeva
ja nelikümmend ööd, tuli temale viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli ta juurde ning ütles talle: Kui sa
oled jumala Poeg, siis ütle, et need kivid leivaks saaksid! Ja tema vastas ning ütles: Kirjutatud on, et
inimene ei ela mitte üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Siis kurat võttis tema
enesega Pühasse linna ja asetas ta pühakoja harjale ja ütles: Oled sa Jumala Poeg, siis kukuta ennast
alla, sest kirjutatud on: Tema annab oma inglitele käsu sinu pärast ja nemad kannavad sind kätel, et
sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks! Jeesus ütles temale: Taas on kirjutatud. Ära kiusa Issandat, oma
jumalat. Jällegi võttis kurat ta enesega väga kõrgele mäele ja näitas talle kõik maailma kuningriigid ja
nende hiilguse ning ütles talle : Kõik selle annan ma sulle, kui sa maha langed ja mind kummardad!
Siis Jeesus ütles : Tagane minust saatan, sest kirjutatud on: Sina pead Issandat oma Jumalat
kummardama ja ükspäinis teda teenima. Siis kurat jättis ta rahule. Ja vaata, inglid tulid tema juurde
ja teenisid teda.“

Kiusamine on ahvatlemine kurjale, ka testimine ehk proovile panek. Vana
Testamendi tuntuim proovile paneku lugu räägib Jumala korraldusest
Aabrahamile, Jumala mehele, kes pidi ohverdama oma ainukese, kõige kallima
tõotuse poja Iisaki. Jumal küll sekkus viimasel hetkel ja sellega oli Aabraham
läbinud testi. Ja see proovikivi ei olnud mitte saatana poolt organiseeritud. Ka
Jumal paneb proovile.
Jumal ise juhtis Jeesuse oma vaimu läbi kõrbe saatana kiusata. Jeesus oli
äsja ristitud Johannese poolt ja seegi oli Jeesuse imelise kuulekuse akt. Nüüd
siis saatis Isa kuuleka Poja kõrbe kuradi kiusata. Sellele eelnes neljakümne
ööpäevane paast
Kuidas Jeesus seal kõrbetingimustes paastudes vastu pidas, me ei tea. Aga 40
päeva pärast tundis ta teravat nälga.
Kiusaja ilmus tema juurde. Kiusaja ilmub alati siis, kui meil on raske.
Irvitav „Kui sa oled Jumala Poeg..“ Mõlemad, nii Jeesus kui ka saatan ise teadsid,
et ta on Jumala Poeg.
Kas pole tuttav sulle ja mulle: „Kui sa oled kristlane..“, „Kas sa üldse oledki
kristlane..“ Sina ja ka saatan teate, et sa oled Jumaal laps...ometi kuuleme taolisi
sosinaid üsna tihti.
Jeesuse kurnatud organism hüüdis leiva järele.
Siiski vastas ta saatanale : „Kirjutatud on -inimene ei ela mitte üksnes
leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.“ Olemasolu alus ei ole mitte
materjaalne, vaid vaimne. Et me oma vaimse olemise unustaksime ja oleksime
pidevas ostmise-müümise, sigivuse-surevuse rattas, kuuleme kuidas meedia

kisendab meie kõrvu ja silmi hommikust õhtuni. „Osta, tarbi, varu. Osta täna,
maksma hakkad hiljem! Sa oled seda väärt! Seda selleks, et need kisendavad
hääled summutaksid inimeses viimasegi arusaama sellest, et eksistentsi alus ei
ole matrjaalne, vaid vaimne.
Jeesus oli austanud äsja Isa sellega, et ta andis oma elu täiesti Tema kätesse
sõltumata sellest kas leiba saab või mitte. Tema teadis, et Isa hoolitseb tema eest
üleloomulikult, kas leivaga või leivata. See oli usalduse test, mida meilgi tuleb
sageli läbida.
Kurat teisel katsel. Ilmselt viis kiusaja Jeesuse templi Kidroni oru poolsele
küljele, kus mäekülg langeb 150 meetrit
Jälle kõlab see irvitav „kui sa oled Jumala Poeg“ Jälle peaks Poeg Isa headuse
otsekui proovile panema. Isa ju armastab sind, hüppa alla- sa oled poeg, võid
kõike teha. Kuid Jeesuse kogu elu oli vastus saatanale ja see kõlas „Poeg ei või
midagi teha iseenesest, kui vaid seda, mida näeb Isa ees tegevat“
Saatan tsiteerib Jumala sõna. „Ta annab oma inglitele Tema pärast käsu. Isegi
varvast ei löö Jeesus vastu kivi…Poeg ei tegutse omatahtsi selleks, et kellelegi
midagi tõestada. Kõige vähem saatanale. Kõrbekiusatuse teises loos on sügav
saladus. Ka meie, Jumala lastena ei peaks midagi tegema selleks, et teistele
inimestele midagi tõestada, vaid tegema vaid seda, mis on Püha Vaimu poolt
inspireeritud
Jeesus vastab samuti Jumala sõnaga, mis paneb saatan suu mõneks ajaks
lukku. Siis ta tuleb uuesti.
Ilmselt toimub see Jeesuse siseilmas- pole olemas mäge, kust paistaksid
kõik maailma kuningriigid. Suured kiusatused ilmuvadki inimese siseilmamõtetesse. Viimane kiusatus on siin maailmas kõige vingem saatana sünnitis.
See on võimukiusatus. Kui palju ilusaid algusi on maailmapoliitikas liiva
jooksnud, kui ilmub saatan lagedale võimukiusatusega. Vähesed suudavad sellele
vastu seista.
Kiusaja teab, et esimene Aadam müüs oma valitsemisõiguse maa peal temale.
Kui nüüd Jeesus kummardaks tema ees, saaks ta saatana asevalitsejaks. Jeesus
saatana vasallina. Milline iroonia?
Jeesus ründab oma jumaliku meelevallaga „Tagane, minust saatan“ Ja Jumala
inglid tulid ja teenisid Jeesust.
Meie tänane kirjakoht näitab meile, et kiusatus on üks väga tõsine asi.
Sellepärast on Je meile Meie Isa Palves kinkinud suurepärase palve „Ära saada
meid kiusatusse“ . Kuid meie elu kõrbed ja kiusatused annavad meile midagi

lõpmatult väärtuslikku. Ja see on alandlikkus. Jeesus usaldas end täiesti Isa
kätte ja kiusaja oli kiusanud, järgnes aeg, mil inglid teenisid teda. Jeesus rõhutas
korduvalt oma jüngritele „kui te ei saa kui lapsed, ei saa te Jumalat näha.“ Kõrk
süda ei näe Jumalat. „õel ütleb- pole Jumalat“
Kiusatuses avaneb kristlase jaoks Jumala Sõna vägi. Miks? Sest tal pole enam
millegi muu peale loota. Nii kaua kui inimesel läheb hästi, arvab, et ta on tubli.
„Kõik ise valmis trein ma..“ Kõrbeajad tuletavad meile meelde, et kõik maailma
asjad ei ole lõplikult meie lükata-tõmmata.
Miks ma pean käima kirikus? Mis kasu on Piibli lugemisest? Mis kasu on
kristlikust raadiost? Need on võimalused, kus meie teadmata –tahtmata talletub
mõistusesse Jumala sõna. Ja kiusatuses on sul sama vägi, mis Jeesusel - seista
Jumala sõnaga saatanale vastu.
„Sest selles maailmas,
mis hindab üksnes esiklaasi,
klantspaberil pilte ja edukust,
mida seada pingeritta teiste arvel,
ning oma koha kehtestamist siin päikese all,
tallatess teiste kukil,
et olla kõige-kõige
Selles maailmas on tähtsust vaid ühel palvel
Isa, ära saada mind kiusatusse
Aamen

