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6. LOENG: KUIDAS VASTU PANNA KURJALE? 

 
 
Nii kristlaste kui mittekristlaste seas on palju väärkujutlusi 
saatanast: 
 - keskaegsed karikatuurid 
 - mitte-isikuline kurjuse personifikatsioon jms. 
 
1. Miks peaksime uskuma kuradi olemasolu? 

• See on piibellik. 

Nii uues kui vanas Testamendis on mitmeid viiteid kuradi kui isikulise kurjuse 
tegevusele. 
(Jes 14:12-23, Hes 28: 12-17, 1Jh 3:8, 1 Pt 5:8-11, Ef 6:11:12) 

• Kristlaste kogemused kinnitavad seda 

Läbi aegade on kristlased arvestanud isikulise kurjuse olemasoluga. Kõik kristlased 
on osa võtmas vaimulikust sõjast nähtamatute kurjuse jõududega.  
 
• Kaine mõistus kinnitab kuradi olemasolu 

Mistahes teoloogia, õpetus või maailmavaade, milles ei tunnistata isikulise kurjuse 
olemasolu, on suures raskuses maailmas toimuva seletamisel. 
Kes või mis on siis maailmas lokkava kurjuse taga? 
 
2. Kuradi päritolu 

Vanas Testamendis antakse mõista, et kurat on langenud ingel (Js 14:12-23). Ta 
on Jumala poolt loodud olend ning kandis enne langemist nime Lucifer. 
Saatana tegevus on nüüd piiratud taevaaluste paikadega, mille hulka kuulub ka 
planeedi Maa atmosfäär.  
 
3. Milline on kuradi taktika? 

• Lõplik eesmärk on hävitada inimeste elu (Joh 10:10) 

Piibel hoiatab, et saatan püüab inimesi petta ja eksitada ning juhtida rajale, mis 
viib hukatusse. Kurat teeb kõik, et takistada meid uskumast Jeesusesse. (1 Pt 5:8)  
 
• Pimestab südame silmad, et me ei saaks tema plaanidest aru (2Kr 4:4). 

• Tekitab kahtlusi ja kiusatusi (1 Mo 3 ptk) Mt 4:3 nimetab saatanat „kiusajaks“. 
Läbi kahtluste tekitamise Jumala Sõna suhtes õhutab inimesi üle astuma Jumala 
seadustest ning tegema pattu. 

 
• Salgab vastutuse ja karistuse (1Ms 3:4)  

Kuradi tegevuse tagajärjed: 
- häbi  
- osaduse katkemine Jumalaga 
- hirm  
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- üksteise süüdistamine  
- karistus   

Kurat ei näita kunagi meie tegude ja valikute lõplikku tagajärge! Ta õhutab vaid 
astuma järgmist sammu hukatuse suunas! 

 
4. Milline on meie positsioon? 

Võit, mille Jeesus saavutas Kolgata ristil kuradi ja tema käsilaste üle, on lõplik. 
Kurat on võidetud vaenlane, kes on laostatud ja relvituks tehtud (Kol 2:15, 1 Joh 
3:8). 
Kui võtame Jeesuse vastu kui oma päästja, oleme toodud pimeduse riigist valguse 
riiki (Kol 1:13). 
Kõigile kristlastele on Jeesuse nimes antud meelevald kurjuse jõudude üle (Lk. 

10:19)  

5. Kuidas me end kaitseme? 

Ef 6:11-12 kirjeldab käimasolevat vaimset sõda. See on sõda vaimumaailmas 
inimhingede pärast. 
Ef 6:14-17 on mainitud sõjavarustust, mida vajame kuradi võitmiseks: 
● tõe vöö  – üks kuradi nimedest Piiblis on „valetaja ja vale isa“ (Jeesus on tõde). 
Saatana eesmärk on meid eksitada. Kui rajame oma elu kristliku õpetuse ja tõe 
vundamendile – Piiblile – suudame vahet teha saatana valede ja Jumala tõe vahel. 
● õiguse soomusrüü – st. õiged suhted Jumala ja inimestega.  
● valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust – oleme kutsutud kuulutama 
rõõmusõnumit Jeesusest nii sõnade kui tegudega. 

• usukilp - mis kaitseb meid kahtluste eest Jumala tõotuste uskumisel.  

• päästekiiver – e. kindel teadmine igal ajal, et oleme päästetud. Kõik vaimsed 
lahingud kas võidetakse või kaotatakse meie mõttemaailmas.  

vaimumõõk – e. Jumala Sõna. Piibli tundmine ja kirjakohtade õppimine on vaeva 
väärt, et kasutada neid relvana kuradi vastu  
Et võita lahingut, peame tundma vaenlast ja tema taktikat (tundma Piiblit), siis ei 
ole saatanal meie juures edu (2 Kr 2:11). 
 

6. Kuidas me ründame? 

Kristlastena pole meil vaja saatanat karta, sest Jumal on andnud meile kõik, et 
teda võita. 
2 Kor 10:4 „ Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad 
kindluste mahalõhkumiseks“. 

• Jumala Sõna (Piibel) – ka Jeesus kasutas Jumala Sõna, kui kurat teda kõrbes 
ründas. 

• Palve – Jeesuse jaoks oli palve väga oluline ja peaks olema seda ka meie jaoks. 
Palve on vägev relv kristlase käes. 

● Tegu – Jeesus kuulutas Jumala riiki, tervendas haigeid ja ajas välja kurje 
vaime. Ta andis oma jüngritele ülesande teha sedasama. 
 
 


