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JEESUS KIUSAUSTEN VOITTAJA
Matt. 4:1-11

1. Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan Perkeleen kiusattavaksi. 
2. Kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. 
3. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Jos olet Jumalan Poika, niin käske
näiden kivien muuttua leiviksi." 
4. Hän vastasi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta,
joka lähtee Jumalan suusta'." 
5. Tämän jälkeen Perkele otti Jeesuksen kanssaan pyhään kaupunkiin, asetti hänet
temppelin harjalle 
6. ja sanoi hänelle: "Jos olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas. Onhan kirjoitettu: 'Hän
antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 'He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi
kiveen'." 
7. Jeesus vastasi hänelle: "On myös kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'." 
8. Sitten Perkele otti hänet kanssaan hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman
valtakunnat ja niiden loiston 
9. ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos polvistut maahan ja kumarrat
minua." 
10. Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: 'Herraa, sinun Jumalaasi,
sinun on kumarrettava ja häntä ainoaa palveltava'." 
11. Silloin Perkele jätti hänet, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.

Kiusaukset
Minkälaisia kiusauksia Sinulla on? Minulla on monenlaisia kiusauksia. On kiusauksia puhua
valhetta, tuhlata aikaani huonoja TV-ohjelmia katsellen, varastaa toisen omaa, ylpeillä ja
sanoa ilkeästi muille. On kiusaus katkeroitua, masentua ja langeta epäuskoon.

Luterilaista kristillisyyttä on joskus moitittu siitä, että se on “lohdutettua syntikurjuutta”.
Taustalla lienee ajatus, että kohtaamamme kiusaukset ovat niin väkeviä ja me niin heikkoja
ihmisiä, että väistämättä lankeamme lähes kaikkiin kiusauksiin - ehkä joitain karkeita tekoja
kykenemme välttämään, mutta niitä edeltäviin ajatusmaailman synteihin lankeamme joka
tapauksessa. Mutta onneksi synnit sentään saa anteeksi, kun ne tunnustaa ja pyytää niitä
Jeesuksen uhrin tähden anteeksi.

Raamattu ei anna noin synkkää kuvaa Jeesuksen kanssa vaeltavasta ihmisestä. Se puhuu
niistä, jotka “kestävät kiusaukset ja saavat elämän kruunun”. Heidän voittonsa kiusauksista
ei varmaankaan perustu heidän luonteensa lujuuteen tai tahdonvoimaansa, vaan siihen
tosiasiaan, että he ovat päässeet sellaiseen suhteeseen kiusausten Voittajan, Jeesuksen
Kristuksen kanssa, että Hänen voitostaan käsin hekin voivat voittaa. Ratkaiseva kysymys
meille kiusausten keskellä onkin: “Millainen on suhteeni Herraan Jeesukseen?”

Kiusaukset eivät ole vielä syntiä, vaikka ne ovatkin erittäin vaarallisia. Kokemuksesta
tiedämme, että kiusaukseen lankeaminen on kovin helppoa, mutta kiusausten vastustaminen
usein varsin työlästä. Jeesustakin kiusattiin, mutta Hän ei langennut yhteenkään
kiusaukseen.  Vasta kun Jeesus pääsee hallitsemaan meidän sydäntämme, Hänen avullaan
meidän on mahdollista vastustaa ja voittaa kiusauksia.

Kiusaaja
Mutta mistä nuo kiusaukset oikein ovat kotoisin? Joskus kun kävelee keskellä kirkasta päivää
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tiellä, päähän lyö yhtäkkiä viettelevä ja houkutteleva ajatus ja joutuu todella taistelemaan sitä
vastaan. Raamattu osoittaa, että kiusauksia tulee monella tavalla, mutta kaikkien niiden
viimeinen lähde on Saatana, jonka yksi nimistä onkin nimen omaan Kiusaaja. 

Kiusaaja, Sielunvihollinen, on mestarillinen valheiden keksijä. Se yrittää syöttää meille mitä
merkillisimpiä vääriä ja pahoja ajatuksia. 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. 

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.

Mutta kiusaukset tulevat usein myös toisten ihmisten välityksellä. Kun esimerkiksi joku tekee
meitä kohtaan väärin, joudumme aina kiusaukseen vastata pahaan pahalla. Vain kiusaukset
voittaneen Herran voimalla voimme vastata vääryyteen hyvyydellä ja
oikeudenmukaisuudella.

Erityisen vaarallinen kiusaus
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 vaarallisimmista kiusauksista tulee silloin, kun me olemme johonkin aiempaan
kiusaukseen langenneet ja Saatana 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, jota vastaan saamme panna evankeliumin
totuuden siitä, että jokainen katuva saa kaikki syntinsä anteeksi, kun hän turvaa Jeesuksen
uhrivereen.

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 nyt on se hetki, jona meidän tulee ja jona saamme käydä
selvittämään asiamme Jumalan ja ihmisten kanssa.

Jeesus Saatanan kiusattavana
Tekstissämme näemme Jeesuksen täydellisenä Ihmisenä, jonka synnittömyys koeteltiin
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kiusauksissa. Hän voitti ja osoittautui siksi viattomaksi Uhrikaritsaksi, joka saattoi käydä
syntisten sijasta Golgatan ristille. Jeesuksen kiusaukset kuuluivat siis Hänen tehtäväänsä
valmistaa ihmisille pelastus synneistä ja lopulta myös kiusauksista. Meidän on syytä pitää
mielessämme, että Jeesus kohtasi kaikki kiusaukset aitona ja todellisena Ihmisenä. Kiusaukset
eivät siis olleet Herralle vain näennäisiä vaan todellisia. Jeesus on se Toinen tai Viimeinen
Adam, jossa Jumalan tarkoittama ihmisyys ilmestyi.

Kiusaukset ja olosuhteet
Pyhä Henki vei Jeesuksen nimen omaan erämaahan, vaikeimpien mahdollisten olosuhteiden
keskelle koeteltavaksi ja testattavaksi Saatanan kiusatessa Häntä. Ensimmäisen Adamin
lankeemukset saman Saatanan kiusauksiin tapahtuivat paratiisin täydellisissä olosuhteissa.
Toisen Adamin voitto kiusaukista tapahtui taas äärimmäisolosuhteissa. Jumala osoitti sillä, että
kiusausten voittamiseen olosuhteiden muuttaminen helpommiksi ei ole mikään ratkaisu. 

Kiusaukset, joita kohtaamaan Pyhä Henki vei Jeesuksen, olivat järjestelmällisiä. Niissä Saatana
käytti koko asevarastoaan erittäin johdonmukaisesti. Kysymys ei siis ollut sellaisista
kiusauksista, joita meille saattaa tulla kuin salama kirkkaalta taivaalta - vaikka toki sellaisiakin
Jeesus joutui kokemaan - vaan järjestelmällisesti kovenevista hyökkäyksistä tätä Ihmistä
vastaan. Kiusaukset olivat laaja-alaisia kohdistuen kaikkiin elämän alueisiin. 

Valinnan vapaus
Jeesuksen kiusaukset kertovat Hänen olemuksestaan, siitä että vaikka Hän on Jumala Hän tuli
aidoksi ihmiseksi. Ihmisen persoonallisuuden yksi pelottavimpia ja suurenmoisimpia salaisuuksia
on jokaiselle yksilölle annettu vastuu tehdä valintoja. Koettelemuksissa ihminen seisoo aidosti
kahden mahdollisuuden välissä. Hän voi käyttää koko persoonansa vastaamalla joko hyvään
tai pahaan. Sekä fyysisellä että hengellisellä tasolla hyvä ja paha haastavat hänet. Ne
suorastaan hyökkäävät ja vaativat vastuullisiin valintoihin.

Tietysti meidän on tässä tehtävä selkeä ero täydellisen ihmisen Jeesuksen ja itsemme välillä.
Yhä on totta, että meidät on kutsuttu valitsemaan hyvän ja pahan välillä, mutta syntymästämme
asti joudumme näkemään, että aina kun tahtoisimme valita hyvän, paha onkin meissä jo läsnä.
Vaikka haluaisimmekin valita hyvän, pahan voima ja himot estävätkin sen. Tämän sisäisen
ristiriidan kanssa taistellut Paavali huudahti: 
"Minä kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?" 
Vastauksena saamme: 
"Missä synti on suureksi tullut, siellä armo on ylenpalttinen."

Vaikka oman synnynnäisen luontomme puolesta emme voi tehdä hyvää, siinä voimassa ja
voitossa, jonka Ihminen Jeesus saavutti ja työssä, jonka Hän teki Golgatalla ja
ylösnousemuksensa voitossa, mekin voimme valita ja tehdä hyvää, jos tahdomme. Sovituksen
ja Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen Jumalan lapsella ei ole mitään todellista syytä, miksi
hänen pitäisi jatkaa synnin harjoittamista, vaikka synti hänen lihassaan yhä asuu.

Jeesus aidossa ihmisyydessä
Mutta palatkaamme Jeesukseen, Toiseen Adamiin erämaassa. Hän oli mahdollista tehdä täysin
vapaita valintoja, sillä Hänessä ei asunut mitään sisällä palavaa synnin voimaa. Hän oli
samassa asemassa kuin ensimmäinen Adam ennen syntiinlankeemusta. Aidossa ihmisyydessä
Hänet koeteltiin kiusauksissa ja Hänen oli tehtävä valintansa hyvän ja pahan välillä.
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Mitä on heikkous?
Ensimmäisessä kiusauksessa vihollinen vetosi Jeesuksen ruumiillisuuteen ja fyysisen
heikkouteen. Kun Jeesus tunsi, miten Hänen ruumiinsa vaati ravintoa, siinä ei sinänsä ollut
mitään väärää eikä kiusausta. Nälkä on aivan luonnollinen ihmisen tarpeen ilmaus. Mutta siihen
liittyi heikkouden tila, jota Saatana pyrki käyttämään hyväkseen. Siksi meidän on kysyttävä, mitä
heikkous oikein on. Raamattuhan kertoo:

"Meidän Ylimmäinen Pappimme ei näet ole säälimätön meidän heikkouksiemme suhteen, sillä
hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä." (Hepr 4:15)

Kun joku päästää jatkuvasti suuttumuksensa valloilleen pahantuulisuutena, hän saattaa
puolustautua: 
"Tämä on minun heikkouteni." 
Mutta ei siinä ole kysymys heikkoudesta, vaan synnistä. Tai kun jollakin on jokin paha tapa,
josta hän saattaa vielä syyttää vanhempiaan, ja nimittää sitä heikkoudekseen, siitä ei ole kyse.
Paheet ovat syntejä eivätkä heikkouksia.

Kun olet tehnyt oikein kovasti työtä ja Sinulle tulee nälkä, niin että suorastaan heikottaa,
kysymys on heikkoudesta. Nälkä kertoo sinun fyysisten voimiesi heikentymisestä. Nälkä on
Jumalan hellä kutsu Sinulle huolehtimaan terveydestäsi ja fyysisten voimien riittävyydestä.
Nälkä on Jumalan ääni: 
"Täytä ravinnontarpeesi!" 
Mutta nälän vallitessa olet heikkouden vallassa. Tämä heikkous on tila, jossa kiusauksien
kohtaaminen on paljon vaikeampaa, kuin hyvissä voimin. Tämä heikkous sellaisenaan ei ole
kiusaus. Se kertoo pikemminkin siitä, että käytät voimiasi. Se, joka ei käytä voimiaan aina siihen
asti, että väsyy, tuhlaa elämäänsä! Mutta heikkouden tila on aina tilaisuus kiusauksille.

Fyysinen kiusaus
Ensimmäisessä kiusauksessa näemme, että Jeesus on ihmisyytensä puolesta "maasta". Hänen
ruumiinsa on fyysinen ja aineellisuuden rajoitusten alainen. Jeesuksella on ruumiilliset
tarpeensa, ja ne on fyysisen elämän ylläpitämiseksi tyydytettävä. Hän on Ihminen, joka kykeni
paastoamaan pitkään, mutta lopulta Hänellekin tuli nälkä. Hän oli tässä kohden samanlainen
kuin kaikki muutkin ihmiset.

Ruumiillisuus kuuluu niin syvästi Jumalan ajatuksiin ihmisestä, että ylösnousemusruumiissa
saamme ikuisen ruumiillisuuden, joka on tosin jotain aivan muuta kuin nykyinen, mutta silti aitoa
ruumiillisuutta.

Mikä oli siis Jeesuksen kohtaama kiusaus? Siinä oli kysymys siitä, että Vihollinen ikään kuin
sanoi: 
"Sinun olemuksesi kahden puolen välillä on keskinäinen suhde. Fyysinen on nälissään, mutta
Sinähän olet Jumalan Poika, Sinähän olet yhdenlainen Jumala. Käytä tuota hengellistä
olemustasi tyydyttääksesi fyysiset tarpeesi kyselemättä liiemmin Jumalan tahtoa. Käytä nyt toki
Jumalan Pojan asemaasi hyväksesi, muta kiviä leiviksi ja tyydytä fyysinen tarpeesi. Toimi
omaksi hyväksesi. Osoita Lapseutesi itsenäisyydelläsi!"

Ihmisen Jeesuksen täydellisyys tuli toteennäytetyksi Hänen vastauksessaan: 
"Nälkä ei ollut väärin. Leipä ei ollut sopimaton asia. Mutta on parempi olla nälkäinen kuin tulla
ravituksi kysymättä Jumalan tahtoa. En voi käyttää hengellistä olemustani tyydyttääkseni
aineelliset tarpeeni riippumattomana Isän tahdosta. Minun Lapseuteni olemushan on
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kuuliaisuudessa ja alamaisuudessa Isälle. Koska Pyhä Henki toi minut näihin olosuhteisiin ja Isä
katsoi nälkäni tarpeelliseksi, en halua muuttaa mitään Jumalan asettamista olosuhteista. En elä
ainoastaan leivästä, vaan myös jokaisesta sanasta, joka tulee Herran suusta."
Näin Jeesus saavutti voiton ensimmäisessä kiusauksestaan fyysisen alueella.

Hengellinen olento
Toisessa kiusauksessa oli kysymys ihmisen hengellisestä ulottuvuudesta, jossa on kysymys
hänen suhteestaan Jumalaan. Jos fyysisen ulottuvuuden ylläpitämiseksi tarvitaan leipää ja se
rajoittaa ihmistä, hengellinen ulottuvuus on kosketusta äärettömään ja siksi se tarvitsee
ylläpitämisekseen iankaikkista Jumalan sanaa. Hengellinen ja fyysinen ovat suhteessa toisiinsa,
mutta hengellinen on pysyvää, ikuista luonteeltaan ja siksi sen tehtävä on hallita fyysistä. Jos
ensimmäisessä kiusauksessa Saatana pyrki turmelemaan Jeesuksen ruumiin, ilmaisuvälineen,
nyt oli kysymys varsinaisen olemuksen kimppuun hyökkäämisestä.

Edellisen kiusauksen voitto fyysisestä tapahtui hengellisellä tasolla. Jeesus valitsi nälän
jatkumisen uskossa Jumalaan. Valitessaan nälän Jeesus jäi heikkouden tilaan, mikä aiheutti
hengellisen jännitteen. Nälän jatkuminen oli nyt nimittäin seurausta Isän tahdon asettamisesta
fyysisten tarpeiden edelle. Tähän jännitteeseen Kiusaaja ampui seuraavan nuolensa:
"Jos Sinä olet Jumalan Poika..."

Ehdotus sisälsi sen, että Jeesuksen olisi pitänyt käyttää väärin hengellisen olemuksensa ja
fyysisen ilmaisualueen välistä suhdetta. Hänen olisi pitänyt uskaltaa antaa sankarillinen ja
näyttävä osoitus siitä, että Hän oli hengellisesti täydellinen. Vihollinen ikään kuin sanoi:

"Vastauksessasi ensimmäiseen ehdotukseesi osoitit millaisessa suhteessa olet Jumalaan.
Osoitit luottavasi Häneen. Jos asia on todellakin niin, niin näytä, että uskallat tuon uskosi ja
luottamuksesi varassa toimia. Tee jotain sankarillista, suurenmoista. Näytä, että todella luotat
Jumalaan heittäytymällä temppelin harjalta alas."

Sillä hetkellä, kun ihminen alkaa kiusata Jumalaa, koettelemaan luottamustaan, hän osoittaa
sillä, ettei hän enää luota. Kun ihminen alkaa kysellä rakkauden osoituksia, hän osoittaa sillä,
ettei hän enää luota toisen rakkauteen. Täysi luottamus on hiljaista ja se jaksaa odottaa.

Jeesuksen vastaus sisälsi ajatuksen: 
"Minun luottamukseni on niin täydellistä, että minun ei tarvitse tehdä mitään sankarillista
todistaakseni sen. Älä kiusaa Herraa." 
Hänen hengellinen olemuksensa säilytti arvokkuutensa. Hän kieltäytyi tekemästä mitään
sensaatiomaista.

Tehtävään kutsuttu ihminen
Kolmannessa kiusauksessa näemme, että Jeesus ihmisenä on olemassa päämäärää varten.
Hän on syntynyt palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaaksi ihmiskunnan edestä. Hänen
olemuksensa oli varustettu palvelua varten. Hän tiesi, että todellinen palvelu on mahdollista vain
sikäli, kuin ihminen samalla palvoo Jumalaa. "Herraa, sinun Jumalaasi, sinun on kumarrettava
ja häntä ainoaa palveltava." 

Kolmannella kiusauksella Saatana pyrki estämään Jeesusta toteuttamasta tehtäväänsä
Vapahtaja Kuninkaana. Jeesus oli tietoinen voitoistaan edellisistä kiusauksista ja paloi halusta
lähteä palvelutehtäväänsä. Nyt Kiusaaja teki uuden hyökkäyksen:
"Niin, Sinä olet voittanut, olet kestänyt koetuksen Jumalan välineenä. Mutta nyt edessäsi on
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tehtäväsi. Tässä ovat kaikki maailman valtakunnat. Olet tullut saadaksesi kuninkuuden niissä.
Anna minulle pienen hetken palvonta, ja luovun vallasta Sinun hyväksesi."
Mikä vale tuo olikaan!

Kuvitteliko Saatana todellakin kykenevänsä pettämään Totuuden Ruhtinaan tällä tavalla?
Saatana on valheen isä eikä hän liene koskaan valehdellut niin suoraan kuin tässä
kiusauksessa: 
"Annan sinulle valtakunnat!" 
Ikinä hän ei olisi valtaansa Jeesukselle luovuttanut. 

Kiusauksen varsinainen olemus oli siinä, että Jeesus ei vain nähnyt kaikkien valtakuntien
loistoa, vaan myös sen hirvittävän syvän pahuuden ja pimeyden vallan, jossa ne olivat. Jeesus
oli suostunut siihen, että nämä valtakunnat voitettaisiin ja se voisi tapahtua vain kärsimyksen
ja kuoleman tiellä. Viettelijä yritti vääntää Jeesuksen valitsemaan tavoitteen saavuttamiseksi
helpomman tien kuin Golgatan tie tulisi olemaan. Arvovaltaisesti Jeesus vastasi:
"Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: 'Herraa, sinun Jumalaasi, sinun on kumarrettava ja häntä
ainoaa palveltava'." 

Tällä Jeesus tarkoitti, että Hänen tehtävänsä suorittamiseen tarvittava voima olisi taattu Jumalan
hallinnan alaisuudessa. Pysymällä Jumalalle alamaisena Hän tulisi voittamaan valtakunnat
itselleen. Saan ne Jumalalta - en Saatanalta, ja teen sen Jumalan tahtomalla tavalla.

Jeesuksen voittoisiin sanoihin: "Mene pois, Saatana!" sisältyi profetia. "Sinä lupaat valtakunnat
kumarrusta vastaan, minä saan ne ajamalla sinut ulos."

Jeesuksen voitto
Jeesuksen saavuttama voitto kiusauksista ja Kiusaajasta tapahtui inhimillisen elämän tasolla.
Jokaiseen Saatanan hyökkäykseen Hän vastasi kuin Ihminen, mutta Jumalan sanalla. Tässä
taistelussa Hän oli "orjan muodossa" eikä käyttänyt jumalallista valtaansa. Jumalan laki, jota
Hän lainasi oli laki ihmisiä varten. Olemalla kuuliainen laille inhimillisen luontonsa puolesta Hän
voitti kiusaukset. Jokaisella ihmisellä, joka elää yhteydessä Jumalaan ja on kuuliainen Jumalan
sanalle, on mahdollisuus saada voitto kiusausten keskellä.

Mutta toisaalta meille on suuri lohdutus, että Jeesuksen voitto ei rajoittunut vain Ihmisen
voitoksi. Se, että Saatana jätti Jeesuksen, täyttää sydämemme toivolla ja ilolla, sillä siihen
sisältyi lupaus: 
"Jeesus tulisi ristin tiellä tekemään tyhjäksi Perkeleen teot." 

Ylösnousseen Jeesuksen kanssa on Jumalan lapsen mahdollista tänään voittaa kiusauksia.
Meidän kohtaamamme kiusaukset ovat "ihmismittaisia" ja salliessaan ne, Jumalan valmistaa
myös pääsyn niistä:
"Teitä on kohdannut vain inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan
yli voimienne. Salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen
kestää." (1.Kor. 10:13)

Emme voi koskaan puolustaa lankeemuksiamme sanomalla: "Kiusaus oli liian suuri?" Kun
kiusausten Voittaja saa hallita sinua, sinun ei tarvitsisi langeta. 

Mutta kiitos Herran, sama Herra on myös syntien anteeksi Antaja ja suuri armossaan. Omasta
syystäsi langenneenakin saat jälleen tuomita ja hylätä synnin elämässäsi ja omistaa Hänen
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uhriveressään kaikkien syntiesi anteeksiantamuksen.

Risti vielä edessäpäin
Kun Jeesuksen suuri henkilökohtainen taistelu Saatanaa vastaan oli ohi ja voitto saatu, Herran
enkelit tulivat ja huolehtivat myös Hänen ajallisista tarpeistaan. Monia muita yhteenottoja, joista
kovin käytiin ristin tapahtumien yhteydessä, oli vielä edessä. Niissä kaikissa Jeesus oli myös
meidän sijaisenamme ja edustajanamme vielä suuremmassa mitassa kuin tässä taistelussa. 

Uskovan kristitynkin elämässä on aikoja, joina hän joutuu taistelemaan rajusti lähes
lukemattomien kiusausten kanssa, mutta on myös helpompia aikoja. Ratkaisevaa on se, että
jos olet päässyt Herran yhteyteen parannuksessa ja uskossa Hänen uhriverensä armoon, niin
helpompina kuin vaikeampina päivinä Herra lupaa olla kanssasi voimanasi. Herra sallii meidän
joutua kiusauksiin, koska Hän on valmistanut niistä myös pääsyn. Kun Hänen kanssaan
voitamme Kiusaajan kavalat juonet, saamme kasvaa Hänen suuruutensa ja hyvyytensä
tuntemisessa. Saamme lopulta “elämän kruunun, voittoseppeleen”. Älä siis ihmettele, että
elämääsi kuuluu koetuksia. Herra itse vie siunua erämaan ja puutarjojen tietä paratiisiin.

Eiichi Itoo kiusauksissa teologisessa tiedekunnassa
Joitakin vuosia sitten 91 vuotiaana pääsi riemuitsevan seurakunnan joukkoon pastori Eiichi Itoo,
joka oli 15 vuotiaana elämänsä ensimmäisessä kristillisessä kokouksessa kohdannut
vapahtajansa ja saanut uuden elämän. Neljä vuotta myöhemmin Herra eräänä aamuna pysäytti
opiskelujaan aloittelevan Eiichin aamuvartiossa sanalla, jossa Herra avasi oman
paimensydämensä eksyksissä olevia ihmisiä kohtaan:
“Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä
elonkorjuuseensa.”
Yli puoli päivää Eiichi rukoili ja pyysi Herraa taivuttamaan sydämensä kuuliaiseksi tälle Herran
kutsulle lähteä kokotoimiseen evankeliumin julistustyöhön huolimatta siitä, että ulkoisesti hänellä
ei näyttänyt olevan mitään mahdollisuuksia siihen. Lopulta hän suureksi helpotuksekseen saattoi
rukoilla: “Herra tapahtukoon Sinun tahtosi.” Niin hän luopui suunnitelmistaan lähteä lukemaan
lakia ja taloustieteitä ja aloitti opinnot teologisessa tiedekunnassa. Mutta hän joutuikin
kohtaamaan yllättäviä kiusauksia. Hän itse kuvaa tapahtumia näin:

“Huhtikuussa 1925 aloitin opintoni Kobessa sijaitsevan Kansaigakuin-yliopiston teologisessa
tiedekunnassa. Sinne mennessäni en tiennyt mitään teologisista tiedekunnista. Kuvittelin niitä
taivaan kaltaisiksi paikoiksi, joihin kokoontui enkeleiden kaltaisia ihmisiä. Odotukseni olivat siis
todella suuret.

“Ikäväkseni huomasin, että teologinen tiedekunta oli hengellisesti penseä. Siellä ei esiintynyt
elävää rukousta eikä evankelioimistoimintaa niin kuin Kakutoon kirkossa, missä olin saanut
koulutusta. Tiedekunnan asuntolassa ei liioin pidetty tärkeänä Jumalan pelkoa ja jumalisuuden
harjoitusta. Sen opiskelijat eivät eronneet millään tavoin muista opiskelijoista. Koin syvän
pettymyksen ja minulle tuli kiusaus jättää koko teologian opiskelu. Tämän asian kanssa
kipuillessani ja rukoillessani Herra puhui minulle:

- Teologian opiskelu ei ole asia, joka aloitetaan tai lopetetaan hetken tunteiden varassa. On
tärkeää, että opit olemaan minun todistajani sellaisissakin oloissa, jotka eivät sinua miellytä. Älä
riipu ihmisissä. Ratkaisevaa on, että elät henkilökohtaisesti  minun kasvojeni edessä rukoillen
ja Raamattua tutkien.
Näin Jumala  armossaan rohkaisi minua jatkamaan teologisia opintojani.”
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Entä Sinä?
Tekstissämme Jeesus voitti kiusaukset ja niiden takana olleen Valheen ruhtinaan Raamatun
totuuden sanalla. Hän on antanut saman totuuden miekan ja uskon kilven myös Sinun elämäsi
kiusauksia varten. Täytä sydämesi Jumalan sanalla ja lyö totuuden sana valhetta vastaan, joka
kiusauksiin aina sisältyy, niin voit seistä ja pysyä pystyssä kovienkin taisteluiden jälkeen. Herra
on kanssasi.

Jos tänään kuitenkin tajuat, että suhteesi Herraan ei ole kunnossa ja tiedät että juuri siksi et voi
kiusauksia kestää, niin Hän kutsuu Sinua luokseen. Hän armahtaa jokaista, joka tulee Hänen
luokseen syntinsä tunnustaen. Hän julistaa Sinulle: “Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi!”
Sitten Hän jatkaa ihmeellisellä voimaa täynnä olevalla lupauksella, joka tulee tosin
käskymuodossa: ”Älä tästedes enää syntiä tee!” Hän itse lähtee matkaasi niin, että pääset
Voittajan seuraan taistellessasi synnin kiusauksia vastaan.


