
Kiusaukset elämässämme

Laitoin tällaisen otsikon puheelleni sen tähden, koska tiedän, että kaikki me 
joudumme erilaisiin kiusauksiin elämässämme. Luulen niin, ettei meistä 
yksikään selviä ilman kiusauksia ja jopa lankeemuksia. Me olemme verta ja 
lihaa ja siksi helppoja saaliita lihalliselle mielellemme sekä Jumalan 
vastustajalle, saatanalle. Helposti sorrumme erilaisiin houkutuksiin ja synteihin 
tässä maailmassa. Ja erityisesti lihamme ja saatana kiusaa meitä uskovia. 

Uskosta osaton kyllä elää erilaisissa synneissä, koska ne eivät ole tulleet hänelle 
synniksi. Miksi, kysymme? Eikö juuri siksi, että pysytään Jumalan sanan 
vaikutuksen ulkopuolella, tai sitten suljetaan sydän, niin ettei Jumalan sana saa 
tehdä tehtäväänsä.

Otan tähän alkuun ensin lain sanan vaikutuksesta ja uskon syntymisestä 
joitakin Raamatun kohtia. (Room.7: 7): ”Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä?  
Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en  
minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse."   

Siinä sanottiin ensiksikin se, että laki ei ole syntiä. Toiseksi siinä sanottiin niin, 
että syntiä en olisi tullut tuntemaan ilman lakia: ”En minä olisi tiennyt himosta,  
ellei laki olisi sanonut: Älä himoitse.”

Ellei lain varoittavat sanat saa tehdä meistä syntisiä, niin emme tiedä himosta 
emmekä kiusauksista mitään. (Room.7:8) jatkaa: ”Mutta kun synti otti  
käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia  
on synti kuollut.” 

Huomasimme, että laki eli käskysana herätti meissä kaikkinaisia himoja. 
Samalla synti virkosi sielussamme esiin. Ennen lain sanan herätystä synti oli 
kuollut.
Vaikka elimme täysin rinnoin synnissä, niin se ei häirinnyt meitä. Miksi? Siksi, 
koska kuorsasimme täydessä synnin unessa. Emme olleet tulleet Jumalan lain 
herättämäksi.

Mm. Kymmenen käskyä valaisee meille tätä asiaa. Se kertoo meille ihan 
konkreettisesti siitä, että mikä on syntiä, mikä on Jumalan tahdon vastaista 
meidän elämässämme

Siellä varoitetaan mm (2Moos.20):
- Älä pidä muita jumalia…
- Älä tee itsellesi jumalankuvaa…

- Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä…



- Älä turhaan lausu Herran sinun  jumalasi nimeä…
- Älä tapa…
- Älä tee huorin…
- Älä varasta…
- Älä sano väärää todistusta…
- Älä himoitse lähimmäisesi huonetta…
- Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa…

Ja kun katselemme tätä aikaa, niin huomaamme, että suuri osa ihmisistä elää 
tänä päivänä ilman Jumalan sanan herätystä. Pidetään synnissä elettävää elämää 
normaalina. Synti ei vaivaa ihmisiä. Hyväksytään sellaisia lakejakin 
yhteiskuntaan, jotka ovat vastoin Raamatun opetuksia. Synti yritetään laillistaa..

Kirkkokin ajaa Jumalan sanan totena pitävät ahtaalle. Ja vastaavasti ne saavat 
vapaasti toimia, jotka kieltävät Raamatun perustotuudet. Ja kun näin tehdään, 
niin syntyy hajaannusta ja samalla menetetään Jumalan sanan ja lain herättävä 
voima.

Apostoli edelleen jatkaa (Room.7:9-10): ”Minä elin ennen ilman lakia; mutta  
kun käskysana tuli, niin synti virkosi, 

10.ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle  
elämäksi, olikin minulle kuolemaksi.”

Niinpä niin. Kun käskysana eli laki tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin, 
sanottiin sanassa. Kun ihminen lain sanan satuttamana tulee syntiseksi, niin 
silloin hän huomaa, että olen todellakin kuoleman oma. Olen tuhoon tuomittu. 
Olen iankaikkisesti kadotettu.. Minä joudun helvettiin. Käskysana, joka piti olla 
elämäksi, olikin minulle kuolemaksi, jatkoi apostoli.

Vielä (Room.7:11-13): ”11. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se  
minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. 

12.Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.
13.Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se  

synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että  
synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta.” 

Lain tehtävänä on tukkia tekojen tie todelliseen jumaliseen elämään, 
vapauteen ja taivaaseen. Sen tehtävä on tuomita meidät ja tehdä meistä ylen 
määrin syntisiä ihmisiä.
Sanoihan sana: ”Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän (eli lain)  
kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi  
käskysanan (eli lain) kautta.” 



Miksi, kysymme jälleen? Eikö juuri siksi, ettei Jeesuksen sovitustyö jäisi meille 
turhaksi. Ellei ihminen tule syntiseksi itsessään, niin ei hän tarvitse myöskään 
Jeesusta.

Apostoli Paavalikin kirjoittaa Timoteukselle (1Tim.1:15): ”Varma on se sana ja 
kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut  
maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.”

Vain suurelle syntiselle Kristus kelpaa pelastajaksi. Kysyn nyt. Koetko sinä 
olevasi suurin syntinen, kuten apostoli Paavali koki? Jokainen meistä lain sanan 
satuttamana voi näin kokea.

Olen täysin kelvoton ja kadotettu itsessäni. En pelastu omien tekojeni ja 
hurskauteni varassa. Minä tarvitsen ja haluan täyden pelastuksen Jeesuksessa 
Kristuksessa. Sanoihan Jeesuskin kerran ristiltä: ”Se on täytetty.” Jeesus täytti 
lain sinun puolestasi. Ei sinun sitä tarvitse yrittääkään täyttää siinä 
merkityksessä, että sen kautta pelastuisit. Muutenhan kyllä sana viitoittaa meille 
pyhää ja puhdasta elämää Jeesuksen yhteydessä.

Lain kautta me emme pelastu, niin kuin jo kuulimme, mutta kun se tekee 
meistä syntisiä, niin se samalla kasvattaa meitä Kristukseen, kuten (Gal.3:24) 
kirjoitetaan: ”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että  
me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.
Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.”

Huomasimme, että tarvitaan lain saarnaa, jotta me voisimme kääntyä syntisinä 
Kristuksen puoleen. Jotta Hänessä saisimme tulla Jumalalle otolliseksi eli 
vanhurskaaksi.

Uskovana emme enää kuitenkaan ole lakikasvattajan alaisia, sillä me 
olemme kaikki uskon kautta Jumalan lapsia eli Kristuksen omia. Nyt olemme 
armon kasvatettavina, kuten (Tiit.2:11-14) siitä meille kertoo: ”11. Sillä 
Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille 

12.ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset  
himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä  
maailmanajassa,

13.odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja  
Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, 

14.hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät  
kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan,  
joka hyviä tekoja ahkeroitsee.” 

Sanassa sanottiin, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille 
ihmisille ja kasvattaa meitä...



Ensimmäinen asia on siis se, että me Jumalan armon kautta Kristuksessa 
saisimme pelastua synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. 

Toiseksi siinä sanottiin, että se kasvattaa meitä, jotta me hylkäisimme 
jumalattoman elämän ja maailmalliset himot ja eläisimme:  

- siveästi  (eli puhdasta uskon elämää…)
- vanhurskaasti  (eli Jumalalle otollista elämää)
- jumalisesti nykyisessä maailmanajassa (ei ole mitenkään helppoa, sillä 

tämä maailman meno on sen luontoista, että joudumme monenlaisiin 
kiusauksiin.)

-Televisio syytää kaiken maailman sontaa, jossa sielu tahraantuu, ja joutuu 
kiusaukseen. 
-Samoin tekee  Roskalehdistö…
-Omat mielikuvamme ovat synnin tahraamia ja näin ollen kiusauksille herkät…
jne…
Monet ovat ne houkutukset, jotka tekevät kilvoittelumme mahdollisimman 
vaikeaksi…

Monesti Herramme myös koettelee meidän uskoamme. Hän sallii meille 
erilaisia kiusauksia. Meidän on silloin hyvä muistaa, että Jeesuskin oli kaikessa 
kiusattu samalla lailla kuin mekin. Sillä erotuksella, että hän voitti kiusaukset ja 
kiusaajan.

(Matt.4.luvussa) kerrotaan siitä, kun Hän oli perkeleen kiusattavana erämaassa.
Ensiksi: -leipäkiusaus
Toiseksi: - ylihengellisyyden kiusaus
Kolmas: - valtaan pääsyn kiusaus
Jeesus voitti nämä kiusaukset. Samoin Hän voitti kaikki muutkin kiusaukset, 
mitä Hän sai ajallisen elämänsä aikana kokea. 

Siksi Raamattu rohkaisee meitä kääntymään Hänen puoleensa, kun 
joudumme moninaisiin kiusauksiin ja jopa lankeemuksiin. Mm. (2Tim.2:13) 
sanotaan: ”Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä  
itseänsä kieltää hän ei saata.”

Jeesus ei voi kieltää sitä Golgatan työtä, minkä Hän on sinun, minun ja koko 
maailman edestä suorittanut. Hän voi todellakin auttaa meitä meidän 
kiusauksissamme ja lankeemuksissamme. 

Hebrealaiskirjekin rohkaisee meitä (2:18): ”Sillä sentähden, että hän itse on 
kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.”
Ja (Heb.4:15-16): ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi  
sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla  
lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.



Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme 
laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.”

Näin armoon turvaten, me olemme oikeassa tilassa odottaessamme:
-autuaallisen toivon täyttymistä…
-suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden 
ilmestymistä…

Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta 
laittomuudesta…puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan,  joka hyviä 
tekoja ahkeroitsee…kuten (Tiit.2:14) meille kertoo.
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