Saarna lapsille

JEESUS KIUSAUSTEN VOITTAJA
Matt. 16:21-23
21. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin
ja kärsittävä paljon vanhimmilta, ylipapeilta ja kirjanoppineilta, tultava surmatuksi ja
kolmantena päivänä noustava ylös.
22. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi varoittamaan häntä: "Jumala varjelkoon, Herra,
älköön se sinulle tapahtuko."
23. Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, Saatana. Sinä olet
minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on
ihmisten."
Kiusauksia
Minkälaisia kiusauksia Sinulla on? Minulla on monenlaisia kiusauksia. Joskus on kiusaus
puhua valhetta, joskus on kiusaus tuhlata aikaani huonoja TV-ohjelmia katsellen, joskus
taas varastaa toisen omaa, joskus ylpeillä ja joskus sanoa ilkeästi muille?
Muistan miten vanhimman siskoni rippijuhlista tuli minulle voittamaton kiusaus. Olin silloin
10 vuotias. Äiti oli ostanut tertun viinirypäleitä, joilla hän aikoi koristella täytekakun. Siihen
aikaan viinirypäleet olivat kallista ja harvinaista herkkua. Menin kaapille ja katselin mehevää
terttua ja silloin kiusaus iski: “Kuule, eihän kukaan huomaa, jos sinä maistat yhden
rypäleen!” Kiusaus voitti. Otin ja söin ja se maistui hyvältä vaikka omassatunnossa tuntuikin
pahalta. Sitten tuli uusi kiusaus: “Kuule, sinähän otit vain yhden ja olet jo tehnyt väärin. Ei se
sitä enää pahene vaikka ottaisit toisenkin. Eikä sitäkään vielä kukaan huomaa.” Jälleen
kiusaus voitti. Sitten tuli kolmas kiusaus ja niin edelleen, kunnes kauhukseni huomasin, että
rypäletertusta oli enää kolmannes jäljellä. Mikään ei enää estänyt paljastumistani. Äiti
suuttui ja antoi minulle rangaistuksen. Jouduin kirjoittamaan aineen aiheesta
“viinirypälevarkaissa”.
Kiusaus vaarallinen vaikka ei vielä syntiä
Kiusaukset eivät ole vielä syntiä, vaikka ne ovatkin erittäin vaarallisia. Kiusaukseen
lankeaminen on niin kovin helppoa, mutta kiusausten vastustaminen usein varsin työlästä.
Jeesustakin kiusattiin paljon, mutta Hän ei kertaakaan langennut yhteenkään kiusaukseen.
Jos Jeesus pääsee hallitsemaan meidän sydäntämme, niin Hänen avullaan meidänkin on
mahdollista vastustaa ja voittaa kiusauksia.
Mutta mistä nuo kiusaukset oikein ovat kotoisin? Joskus kun kävelee keskellä kirkasta
päivää tiellä, päähän lyö yhtäkkiä merkillinen viettelevä ja houkutteleva ajatus ja joutuu
todella taistelemaan vietteleviä ajatuksia vastaan. Raamattu osoittaa, että kiusauksia tulee
monella tavalla, mutta kaikkien niiden viimeinen lähde on Saatana, jonka yksi nimistä onkin
nimen omaan Kiusaaja.
Kiusaaja
Kiusaaja, Sielunvihollinen, on mestarillinen valheiden keksijä. Se yrittää syöttää aivoihimme
mitä merkillisimpiä vääriä ja pahoja ajatuksia. Mutta muista, että kiusaus ei ole vielä synti.
Sinä et voi millään estää kiusauksia tulemasta, noita variksen kaltaisia lintuja lentämästä
pääsi yli, mutta voit estää niitä tekemästä pesää pääsi päälle. Vasta sitten kiusaava ajatus
muuttuu synniksi, kun Sinä hyväksyt sen ja alat suosia sitä sydämessäsi.
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Kiusaukset tarttuvat helposti juuri sellaisiin asioihin, joista me pidämme ja jotka me
välttämättä haluaisimme itsellemme. Raamattu sanoo, että silloin on kysymys meissä
asuvien himojen aiheuttamista kiusauksista. On se vaan kumma, miten sellainen esine,
jonka sitten on vääryydellä saanut haltuunsa menettää hohtonsa ja kimalluksensa ihan heti.
Kiusaaja on Valheen ruhtinas, siksi kiusauksia voi vastustaa vain turvautumalla
Jeesukseen, joka on Totuuden Kuningas.
Kiusaaminen ja kiusaus
Mutta kiusaukset tulevat usein myös toisten ihmisten välityksellä. Kun esimerkiksi joku alkaa
kiusata meitä, joudumme aina kiusaukseen. Jos sinä tai joku muu kiusaa toista, se on aina
väärin ja pahaa niin Jumalan kuin ihmisten edessä, mutta toisen kiusaamiseen ei ole pakko
vastata kostamalla tai tappelemalla tai kiusaamalla takaisin. Kiusaamiseen voi vastata myös
hyvyydellä, jos Jeesus nimittäin saa vaikuttaa Sinun sydämessäsi. Mutta aina kun sinua
kiusataan, sinä joudut kiusaukseen. Sielunvihollinen sanoo sinulle: “Sinulla on oikeus lyödä
takaisin, se aloitti jne”. Mutta kysymys on taaskin Sielunvihollisen valheesta. Mutta muista
Raamatun totuus on voimakkaampi kuin Kiusaajan valheet.
Erityisen vaaralliset kiusaukset
Kaikki kiusaukset ovat vaarallisia, koska niihin lankeaminen on syntiä Pyhää Jumalaa ja
rakastavaa Isää vastaan. Synti erottaa Jumalasta ja ihmisistä ja tuottaa lopulta ihmisille
tuomion ja tuhon. Mutta on olemassa erityisen vaarallisia kiusauksia.
Eräs tosi vaarallisista kiusauksista tulee silloin, kun me olemme johonkin aiempaan
kiusaukseen langenneet ja Kiusaaja tulee ja kuiskaa korvaamme: “Kuule, sinä teit taas
väärin ja syntiä. Tätä sinä et enää voi saada milloinkaan anteeksi. Sinä et, kuule, ole enää
mikään Jumalan lapsi. Kadotukseen sinä joudut kuitenkin. Anna mennä vaan. Kun kerran
olet tehnyt pahaa, niin voit tehdä sitä edelleen. Ei tässä asiat voi kuitenkaan enää tämän
huonommaksi kuitenkaan mennä.” Tämä kiusaus on erittäin vaarallinen siksi, että moni
uskoo tuon valheen ja joutuu synnin teille ja epätoivoon. Mutta se on suuri valhe.
Jumalan rakkaus Sinuun ei lopu silloin, kun Sinä lankeat syntiin ja tekemään tai sanomaan
väärin. Jumala ei kyllä hyväksy sitä, mitä teit, mutta jos Sinä käännyt Hänen puoleensa ja
rukoilet: “Isä, anna minulle anteeksi tämä lankeemukseni sen tähden, että Jeesus on sen
rangaistuksen minun puolestani Golgatan ristillä kärsinyt!” niin Jumala antaa sen anteeksi
ja vieläpä kaikki muutkin syntisi samalla kertaa. Kiusausten vastustamiseksi on siis
tavattoman tärkeää, että pyydämme anteeksi kaikki entiset lankeemuksemme ja saamme
hyvän omantunnon. Ilman hyvän omantunnon saamista kukaan ei voi kestää kiusauksissa.
Jos siis sinulla on jostain selvittämättömästä asiasta paha omatunto, niin eikös käytäisi
yhdessä juttelemaan ja Jumalan edessä panemaan asia kuntoon. Pyydetään yhdessä sitä
anteeksi ja muista: “Jumala ei hylkää yhtään syntistä, joka tulee Häneltä Jeesuksen tähden
armahdusta pyytämään!”
Pietari Saatanan kätyrinä
Tämän päivän raamatunkohdassa Jeesus joutui erään todella vaarallinen kiusauksen
kohteeksi. Se oli erityisen vaarallinen, koska se ei näyttänyt ollenkaan vaaralliselta. Mutta
juuri sellaiset kiusaukset ovat pahimpia. Tehän tiedätte, että nykyään ihan pieniä lapsiakin
houkutellaan käyttämään huumeita, jotka muutamassa vuodessa tappavat nämä lapset.
Mutta eivät huumeitten välittäjät suinkaan aluksi pelkkiä huumeita tarjoa. He tarjoavat aivan
viattoman näköisiä karamelleja. Eikä tarvitse kuin kolme päivää siihen, että karamelleina
huumeita maistelleet lapset tulevat niistä riippuviksi ja tie kohti tuhoa alkaa.
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Jeesuksen kohtaama kiusaus oli kyllä vielä paljon salakavalampi. Se tuli Sielunviholliselta
hänen kaikkein läheisimmän opetuslapsensa Pietarin suun kautta. Ei Pietari olisi kuuna
päivänä voinut kuvitella, että hän oli Kiusaajan ja Valheen Ruhtinaan kätyrinä, ellei Jeesus
olisi sitä selkeästi sanonut: "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan.
Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!" Eihän Pietari ollut mielestään
sanonut mitään muuta kuin sellaista, mikä hänen mielestään oli oikein ja Jeesukselle
parasta.
Mitä sitten Pietari oikein oli sanonut, kun Jeesus noin kovilla sanoilla nuhteli Häntä.
Pietarihan oli sanonut vain: "Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra!" Jeesus
oli sanonut, että Hän joutuisi Jerusalemissa kansan johtajien vihan kohteeksi, Hänet
lyötäisiin ristille, Häntä pilkattaisiin ja Hänet tapettaisiin. Mutta sen jälkeen Hän noususi ylös
haudasta. Kaiken lisäksi Jeesus oli sanonut erittäin painokkaasti, että “Hänen oli mentävä
noihin kärsimyksiin!” Hänen täytyi mennä. Kysymys ei ollut siitä, että kukaan Häntä olisi
pakottanut siihen, vaan Jumalan rakkaus syntisiä ihmisiä kohtaan vaatimalla vaati Häntä
kulkemaan Golgatan tuskien tien. Vain sillä tavalla Sinä ja minä voisimme saada pahat
tekomme anteeksi ja iäisen elämän lahjan. Vain sillä tavalla kuoleman ja Sielunvihollisen
hirmuvalta saataisiin kukistetuksi. Jeesuksen sydän vaati kulkemaan tuon vaikean tien, että
Sinä ja minä pääsisimme taivaan kotiin.
Mutta Pietari ei ymmärtänyt siitä mitään. Pietarin mielestä missään tapauksessa Jeesuksen
ei pitäisi mennä Jerusalemiin “suden suuhun” ja vihollistensa tapettavaksi. Eikö kaikki se,
mitä Jeesus oli opettanut ja ne hienot parantamisihmeet, joita Hän oli tehnyt, menettäisi
merkitystään, jos Jeesus nyt tapettaisiin. Pietari rakasti Jeesusta eikä hän olisi millään
halunnut Hänelle mitään niin kauheaa ja pahaa. Ensi kertaa Jeesus oli Pietarin mielestä
esittänyt jotain sellaista, mistä Pietari hyvää hyvyyttään katsoi oikeudekseen nuhdella
Häntä.
Juuri tällaiset hyvää tarkoittavat kiusaukset ovat vaarallisimpia, koska ne tulevat meidän
ehkä parhaitten ystäviemme suusta ja he saattavat ihan vilpittömästi ajatella meidän
parastamme ja kuitenkin he saattavat olla Saatanan suuna. Tietämättään Pietari oli nimittäin
houkuttelemassa Jeesusta pois siltä tieltä, jolle Jumala oli Hänet tänne maailmaan
lähettänyt. Sielunvihollinen osaa lähestyä jopa valkeuden enkelinäkin, niin kuin kerran
Lutheria, kun hän oli tutkimassa Jumalan Sanaa. Mutta Lutherin kerrotaan heittäneen sitä
mustepullolla ja käskeneen sen väistymään pois Jeesuksen sanaan vedoten.
Ei hyvää vaan parasta
Meidänkin on varottava erityisesti sellaisia kiusauksia, joilla meitä neuvotaan helpommalle
mutta ihan hyvän näköiselle tielle, kuin mitä Jumala haluaa meidän kulkevan. Sellaiset asiat,
joita ihmiset pitävät hyvinä, voivat olla kotoisin Sielunvihollisesta. Pahimpia kiusauksia ovat
ne, joissa meitä houkutellaan rakkaudella tekemään sellaista hyvää, mikä estää meitä
tekemästä Jumalan tahdon, joka on parempaa kuin hyvä. Jumalan tahdon tekeminen ei
nimittäin aina merkitse helppoa tietä. Varo siis niitä, jotka ovat suosittamassa sinulle
helppoa tietä. Jumalan tie ei ole helppo, mutta sen päässä on iankaikkisen elämän
taivaallinen päämäärä. Jeesuksenkin tuskien tien päässä loisti ihmeellinen
ylösnousemuksen voitto.
On siis tavattaman tärkeätä katsella kauemmas kuin vain tämän hetken tilanteeseen. Pietari
oli likinäköinen. Hän ei nähnyt muuta kuin edessä olevan vaaran ja halusi siitä Jeesuksen
säästää. Mutta jos silmäsi näkevät riittävän kauas, taivaalliseen päämäärään asti, Sinunkin
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on mahdollista Jeesuksen kanssa kulkea vaikeakin tie. Silla Jeesus on kuoleman voittaja.
Kuolemakaan ei voi Jumalan lasta kukistaa. Myöhemmin kun Pietari sai Pyhän Hengen
lahjan, hänkin ymmärsi, ettei mikään muu ole suurempaa, kuin se rakkaus, jonka Jeesus
osoitti meitä kohtaan kulkemalla Golgatan ristille ja ylösnousemuksen voittoon.
Henkensä antava rakkaus
Eräällä ala-asteella olimme katselleet diasarjan japanilaisesta Masao Naganosta. Koulun
kaikki 140 lasta olivat hiiren hiljaa, kun kertomus huipistui vuonna 1906 helmikuun 28.
päivänä tapahtuneeseen rautatieonnettomuuteen Shiokarin solassa Japanissa.
Kaksivaunuisen junan viimeinen vaunu, jossa rautatieläisenä työskennellyt nuori kristitty
mies oli matkustajana, irtautui vuoristoa ylittävän jyrkän ylämäen melkein huipulla muusta
junasta ja alkoi kiihtyvällä vauhdilla vyöryä alaspäin kohti jyrkkiä mutkia ja niiden alla
ammottavaa rotkoa kohti. Masao tajusi, että vaunu olisi saatava pysähtymään milla hinnalla
tahansa, sillä muussa tapauksessa se suistuisi kuiluun ja kaikki matkustajat kuolisivat. Hän
ryntäsi vaunun ulkosillalle ja yritti vääntää kaikin voimin käsijarrua, mutta se ei
hievahtanutkaan, koska se oli umpijäässä. Aikaa ei ollut enää hukattavissa. Masao olisi
voinut hypätä lumeen ja pelastaa oman henkensä, mutta vaunun kauhun valtaan joutuneet
matkustajat eivät ehtisi ja kykenisi pelastautua. Siksi Masao turvautui ainoaan mahdolliseen
keinoon. Hän laskeutui vaunun portaita alas ja asetti oman ruumiinsa kiilaksi pyörän ja
kiskojen väliin. Kiila kesti ja tömähtäen vaunu pysähtyi, mutta Masao kuoli välittömästi.
Tässä vaiheessa eräs ekaluokkalainen poika huudahti väliin:
“Minä olisin kyllä hypännyt lumeen ja pelastanut oman henkeni.”
Niinpä, niin. Ymmärrän poikaa oikein hyvin. Kyllä hän sen ymmärsi, että Masao osoitti
suurta rakkautta antaessaan oman henkensä toisten puolesta, mutta eikö oman hengen
antaminen ole liian kallis hinta toisten pelastamisesta?
Suomen laki vaatii, että jos joku on hengenvaarassa ja joku toinen sen havaitsee, häntä on
autettava, mutta auttajan ei tarvitse auttaa oman henkensä uhalla. Esimerkiksi palavasta
talosta ei tarvitse mennä apua huutavaa ihmistä auttamaan, jos auttajan oma henki joutuu
vaaraan. Siitä huolimatta moni äiti ja isä on syöksynyt palavaan taloon, kun on kuullut apua
huutavan lapsensa huudon. Syvin rakkaus on valmis antamaan oman henkensä toisen
edestä.
Jeesuksen rakkaus Sinua ja minua kohtaan ajoi Hänet ristin ja tuskan tielle, jotta me
saisimme pelastuksen, lankeemuksemme anteeksi, ja pääsisimme lopulta perille
taivaalliseen valtakuntaan. Masao Nagano kykeni uhraamaan oman ajallisen elämän toisten
hyväksi, koska hän oli oppinut tuntemaan sen Jeesuksen, joka oli hänen suuret syntinsä
sovittanut ristin puulla ja joka oli jo kukistanut kuoleman vallan. Eihän Masao menettänyt
mitään, hän voitti taivaan kruunun. Mutta vielä enemmän, kymmenet tuhannet japanilaiset
ovat tulleet Kristuksen pelastuksesta osallisiski siksi, että lukivat tai kuulivat Masaon uhrista.
Siitä he ymmärsivät, mitä Jeesuksen uhri tarkoittaa ja alkoivat etsiä Jeesusta.
Jeesus on kiusattujen Auttaja
Meillä on tänäänkin omat kiusauksemme. Mutta siksi, että Jeesus joutui kärsimään pilkkaa,
häväistystä, tuskaa ja kuolemaa, Hän voi myös tänään auttaa meitä, kun kaikenlaisia
kiusauksia tulee eteemme. Muista, että kun Jeesus paljastaa Raamatun totuuden sanalla
kiusauksiin kätkeytyvän valheen, Hän tekee se niin, että Pimeyden ja Valheen ruhtinaan on
pakko väistyä Hänen totuutensa sanan tieltä. Jos Sinä haluat selvitä voittajana, kun
kaikenlaiset kiusaukset pomppivat sinua vastaan, opettele tuntemaan Raamatun totuus ja
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lyö Jeesuksen tavoin Jumalan sanalla Kiusaajaa päähän. Mikään ei ole niin väkevä ase kuin
Jumalan totuuden sana!
Ennen kaikkea muista kuitenkin, että kiusaukseen langennutkin saa anteeksi. Joka kerta
saa aloittaa alusta ja käydä myös rohkeaan taisteluun kiusauksia vastaan. Kiusaaja on
kukistettu Vihollinen. Jeesus on Voittaja, saat vaeltaa Hänen valossaan ja Hänen
voimassaan kohti kaukana olevaa mutta selkeää päämäärää: taivasta!
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