
Jeesus, kiusausten voittaja

”Armo teille ja rauha Jumalalta,meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta 
Kristukselta!”

Tänään Suomen kirkkokäsikirjan mukaan on 1. paastonajan sunnuntai. Olemme 
siis laskeutumassa kohti pääsiäistä. Joulun, uuden vuoden, loppiaisen ja paastonaikaa 
edeltävä Kynttilänpäivä, ovat nyt takana. Myös laskiaissunnuntai on takanapäin.

Jeesus oli juuri saanut kasteen Jordanilla, kun Johannes Hänet kastoi. Taivas aukeni ja 
Pyhä Henki kyyhkysen muodossa laskeutui Hänen päälleen. Myös taivaasta tuli ääni: 
”Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun  minä olen mielistynyt.”

Nyt siis alkoi Jeesuksen varsinainen toiminta. Heti kasteen ja Pyhän Hengen 
saatuaan Hän joutui Hengen johdatuksessa erämaahan. Siellä Hän oli neljäkymmentä 
päivää perkeleen kiusattavana. Siitä kertoo meille päivän evankeliumi. 
Nousemme näitä (Mark.1:12-13) jakeita kuulemaan. (Lue jakeet) Niin Pyhä Isä, 
pyhitä meidät totuudessa, Sinun sanasi on totuus, Jeesuksen nimessä, aamen.

Huomasimme, että kasteen ja Isän tunnustamisen jälkeen, Pyhä Henki ajoi Hänet 
erämaahan. Ajatella, että Pyhä Henki oikein ajoi Jeesuksen erämaahan. 
Ensimmäiseksi Jeesuksen tuli voittaa saatana monien kiusausten kautta. Vasta sitten 
Hän oli valmis varsinaiseen tehtäväänsä.

Näin voi käydä meillekin. Kun olemme tulleet uskoon ja saaneet samalla Pyhän 
Hengen kasteen, niin Jumala voi sallia meidänkin joutua erilaisiin kiusauksiin.

Muistan omalla kohdallani sen hetken, kun saatana hyökkäsi raivoisasti päälleni sen 
jälkeen, kun olin tunnustanut uskoni. Uskoon tulosta ei ollut kulunut montakaan 
kuukautta, kun saatanan henki painoi sieluani.

Olin talvella tammi/helmikuun vaihteessa (noin 40 vuotta sitten) tullut uskoon ja olin, 
voisiko sanoa kirjaimellisesti erämaassa työni takia. Tein nimittäin yksityisten mailla 
ojitussuunnitelmia Kuhmoisissa. 

Kävin päivän päätteeksi vuokra-asunnossani levolle. Silloin se hyökkäsi kimppuuni 
niin selvästi, että tunsin sen valtavana painostuksena ja lepattavana liekkinä 
rinnassani. Saatana pyrki uudelleen puhdistettuun sydämeen.

Mitä silloin tein, ehkä joku kysyy?
Silloin minä vain ahdistuksen ja vihollisen hengen painostuksen alla huokasin: 
Jeesus. Silloin se lähti, ja kiitos tuli sieluuni. Jeesus-nimi on se voima, mitä saatana 



pelkää. Jeesus on voittanut saatanan ja siksi siihen nimeen on hyvä meidän syntisten 
turvautua vihollisen ahdistamana. 

Muutaman kerran senkin jälkeen se hyökkäsi samalla tavalla päälleni, mutta kun 
huusin hengessäni: Jeesus auta, Jeesus armahda, niin silloin se väistyi. Meitä 
kristittyjä ahdistaa ja kiusaa perkele. Se ei jätä meitä kovinkaan herkästi rauhaan.

Henkimaailma on todellisuutta. Vihollisen henki oli Jeesuksenkin aikana 
todellisuutta. Se on myös tänä päivänä todellisuutta.

Mutta meidän kristittyjen on hyvä muistaa, että Jumalan Henki on myös 
todellisuutta ja se on vielä vahvempi kuin saatanan henki.

Myös Johannes kirjoittaa kirjeessään (1Joh.5:4): ”sillä kaikki, mikä on syntynyt  
Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut,  
meidän uskomme.”

Kun me uskossa turvaudumme Jeesukseen, niin silloin saatanan täytyy väistyä, sillä 
Jeesus on suurempi kuin maailman ruhtinas.
Sanotaanhan eräässä laulussakin: ”Kaikki pahat henget; kaikki pahat henget; väistyy 
nimessä Jeesuksen.”

Päivän evankeliumi kertoo, että Jeesus joutui olemaan pitkään erämaassa, peräti 
neljäkymmentä päivää.

Matteus evankeliumissaan kertoo tarkemmin tästä samasta erämaakiusauksesta. 
Siellä sanotaan mm. (4.luvussa): ”Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä  
päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä.”

Kolmas jae tuossa Matteuksen 4-luvussa jatkaa: ” Silloin kiusaaja tuli hänen 
luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien  
muuttua leiviksi."

Kiusaaja teki tyhjäksi Jeesuksen jumalisuuden. Hän yritti ujuttaa epäuskoa Jeesuksen 
sieluun. Jos ja jos ja samalla sitä, että jos sinä on Jumalan Poika, niin helppoahan 
sinulle on muuttaa kivet leiviksi. 

Helppoahan se olisi Jeesukselle ollutkin, mutta Hän ei langennut saatanan 
houkutuksiin.
Jeesus vastasi kiusaajalle Jumalan sanalla. ”Kirjoitettu on:  'Ei ihminen elä  
ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee."

Tässä on myös meille tämän ajan ihmisille hyvä vastaus. Mekin kiinnitämme 



mielemme usein vain tämän maailman leipään ja unohdamme herkästi sen leivän, 
joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Unohdamme siis Jeesuksen ja Hänen elämää 
tuovan sanansa.

Sanoohan Jeesus mm. (Joh.6:35): "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni,  
se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.” 

Jeesus sammuttaa sielussamme elämän janon. 

Hänestä tulee meille kylläinen olo, mutta samalla me janoamme sitä aina uudelleen ja 
uudelleen, samoin kuin ajallistakin ravintoa.

Sielumme ja henkemme tarvitsee Jumalan sanan maitoa. 

Se ravitsee uskoamme. Se myös kasvattaa uskoamme, niin että luottamus 
Vapahtajaamme aina vain lujittuu ja lujittuu. Jeesus on se leipä, joka on tullut alas 
taivaasta, niin kuin edellä (33) jae meille kertoi.

Ja kun Jeesus pysyi sanassa, eikä suostunut saatanan talutusnuoraan, niin enkelit 
lopulta tulivat ja tekivät Hänelle palvelusta, sanoi päivän evankeliumimme. Näin 
myös Matteuksen evankeliumin kiusauskertomuksen lopussa sanotaan.

Hyvät ystävät! Mitä me tämän sanan kautta olemme oppineet? Eikö sen, että aina 
kannattaa turvautua Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sanaansa, olipa elämämme 
tilanne mikä tahansa. Ja erityisesti silloin, kun me joudumme tavalla tai toisella 
kiusauksen pyörteisiin. 

Oma  synnin himo, joka meissä kaikissa on, kaikkein eniten meitä kiusaa, sillä se on 
liitossa Jeesuksen vastustajan, saatanan kanssa. 

Sanoohan Jaakob kirjeessään (Jaak.1:13-14): ”Älköön kukaan, kiusauksessa 
ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa,  
eikä hän ketään kiusaa. 14. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä 
vetää ja houkuttelee;” 

Jumala kyllä sallii meille kiusauksia. Meitä koetellaan erilaisten kiusausten kautta.
Jokainen meistä on erilainen siinä suhteessa, että meillä on erilaisia heikkoja alueita.

Jonkun himo syttyy, kun hän näkee esim. viinapullon. Silloin viinahimo iskee tikarin 
lailla. (Sananl.23:31-32): ”Älä katsele viiniä, kuinka se punoittaa, kuinka se maljassa 
hohtaa ja helposti valahtaa alas. 32. Lopulta se puree kuin käärme ja pistää kuin  
myrkkylisko.” 



Toisen kohdalla seksuaalinen himo pääsee valloilleen, kun hän katselee 
puolialastomia naisia, joita kyllä riittää tänä päivänä. TV-ruutu tuo niitä ihan meidän 
koteihimme asti. Samoin erilaiset lehdet, joita mm. R-kioskit ovat täynnä. 

Alastomuudella tänä päivänä myydään jos jonkinlaisia tuotteita. 

Silmäportin kautta seksuaalinen himo heräsi kuningas Daavidissakin. Hän katseli 
heettiläisen Uurian vaimoa linnanansa katolta, kun tämä peseytyi siellä ilkosillaan. 
Nainen oli vielä näöltään ihana, sanoi Sana. Eikös lihan himo syttynyt.

Hän lähetti sanasaattajat häntä noutamaan luokseen ja sitten hän makasi hänen 
kanssaan. Hän vielä lähetti Uurian kuumimpaan taisteluun, jossa hän kaatui ja niin 
Daavid sai Batsebaan, Uuriaan vaimon omakseen.

Tämä päivä on kyllästetty huoruuden synnillä. Jopa uskovaiset lankeavat siihen ja 
moni uskovankin avioliitto hajoaa, saati sitten niitten, jotka eivät usko. 
Saatana erityisesti tahtoo hajottaa avioliitot...

Tässä saarnassa ei ole mahdollisuutta tuoda kaikkea mahdollista syntiä, mihin 
vihollisemme langettaa meidät lihamme heikkouden tähden. 

Meidän syntiluettelo olisi pitkä, jos niitä lähtisimme luettelemaan. Jokainen meistä 
tietää omat heikkoutensa ja kiusauksensa. 

Nostin tässä kaikkein näkyvimmät synnit esille, joita tämä aikamme on täynnä.

Olisi tärkeää, ettemme katselisi, emmekä hellisi mielissämme sellaista, mikä meidät 
saa heikoksi ja lankeavaksi.

Jaakob kirjoittaa (1:15): ”kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin,  
mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.” 

Mikä turvaksi, kun kiusaus ja jopa lankeemus meidät yllättää, meidän 
valvomattomuutemme seurauksena? Siinä ei auta mikään muu, kuin paeta Herramme 
ja Vapahtajamme turviin.

Sanotaanhan jo (Jes.1:18): ”Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo 
Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne  
ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.”  Suuretkin synnit annetaan 
katuvalle syntiselle anteeksi. 

Sanoihan Herramme kerran syntiselle naiselle, joka itki Hänen jalkojen juuressa ja 
voiteli Hänen jalkansa hyvänhajuisella hajuvoiteella: ”Sinun  syntisi ovat anteeksi  



annetut.” Ja vähän myöhemmin: ”Sinun uskosi on sinut pelastanut; mene rauhaan.
Toinen tapaus, jossa kirjanoppineet ja fariseukset toivat Jeesuksen eteen 
aviorikoksesta kiinniotetun naisen ja sanoivat Jeesukselle: ”Mooses on laissa antanut  
meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot?" 

Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan ja sanoi: ”Joka teistä on 
synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä:” 

Mitä tapahtui? Yksi toisensa jälkeen meni pois, koska heidän omatuntonsa todisti 
heidät syntisiksi.” Ehkä Jeesuksen kirjoitus paljasti heidän syntinsä.

Sitten Hän sanoi naiselle:  
10. "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?" 

11.Hän vastasi: "Herra, ei kukaan." Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään 
sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee.”

Huomasimme, että katuvalle syntiselle Jeesuksella oli paljon anteeksiannettavaa. 
Hän ei lausunut tuomiota. 

Miksi? Siksi, koska Hänellä oli valta antaa maan päällä katuvalle syntiselle synnit 
anteeksi. Hän oli tuleva myöskin tuomituksi katuvan syntisen ihmisen edestä 
Golgatalla. 

Hän tuli maistamaan helvetin kauhut, jotta meidän syntisten ei tarvitsisi niitä kokea. 
Näin mekin saamme uskoa, ettei meitäkään tuomita, koska Hän on  tullut tuomituksi 
edestämme. 

Siksi saamme Hänen uhrinsa tähden tänäänkin uskoa kaikki syntimme anteeksi 
annetuiksi. Hän sanoo sinulle, joka itket ja kadut syntejäsi: ”Mene rauhaan , sinun 
syntisi on sinulle anteeksi annetut.” ”Mene, äläkä tästedes enää syntejä tee.”

Kiittäkäämme ja rukoilkaamme...
Uskontunnustus...

Tämä saarna on pidetty Ruotsin Kl-kodilla la 25.02.2012. Tästä aiheesta puhuttu 
myös Kankaanpäässä Toimituvan Perjantaikahvilassa 02.03.2012


