Sataman illan opetus 28.4.2018
Kesä ja kiusaukset 1 - "Kiusataanko kaikkia?”
Johdanto:
Kesä tuo tullessaan valoa ja lämpöä. Suomalaisetkin heräävät talviunesta ja
kevään tulon voi aistia muuallakin kuin vain luonnossa. Sanonta ”Kevättä
rinnassa” pitää monien kohdalla paikkaansa ja lehdet pullistelee enemmän tai
vähemmän eroottis sävytteisiä aiheita. Seksuaalisuus Jumalan luomana,
aviosuhteessa, miehen ja naisen välillä harjoitettuna on hieno ja mahtava
asia. Paholainen kuitenkin käyttää seksuaalista viettiä yhtenä aseena
kiusatakseen ja langettaakseen ihmisiä. Kesä on kevyemmän pukeutumisen,
monien (välillä viinanhuuruistenkin) tapahtumien ja yöttömän yön aikaa.
Kaikki tämä on voi olla luomassa puitteita kiusauksille. Kesästä ja lomasta
kannattaa ja pitää nauttia, kunhan vain muistaa että kiusaaja ei pidä lomaa.

Jäsennys:
1.Kiusataanko kaikkia?
2.Miten suhtautua kiusauksiin?
Kreikan ja hebrean kielessä kiusausta tarkoittavat sanat olivat alkuaan
neutraaleja, ts. niitä käytettiin sekä hyvästä että pahasta, niin
koettelemuksesta kuin kiusauksestakin puhuttaessa. Tavallisimmin niillä
kuitenkin tarkoitettiin syntiin houkuttelemista etujen ja nautintojen varjolla.
1.Kiusataanko kaikkia?
1. Eikkareita?
2:1 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja
synteihinne,
2:2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan
hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään
tottelemattomuuden lapsissa,
2:3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa,
noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan
lapsia niinkuin muutkin;
Efesolaiskirje

Kiusataanko kaikkia ihmisiä yhtä paljon, niitäkin jotka eivät usko Jumalaan ja eivät
halua elää hänen tahdossaan? käytän heistä lyhennettä Eikkari. Lukemassani
paikassa puhutaan ”ilmavallan hallitsijasta”, jolla tarkoitetaan paholaista. Hänestä
voi hyvällä syyllä sanoa että hän on kiusaaja, personoitunut kiusaus. Ihminen joka
ei usko, on hänen hallintavallassaan ja ihmisen ns. vanha luonto - liha, on liitossa
hänen kanssaan. Ed. kohta kertoo kuinka paholainen tekee työtään
tottelemattomuuden lapsissa. Yksi hänen työkaluistaan on kiusaukset, joilla hän
vetää ihmisiä pahuuteen ja eroon Jumalasta. Ihminen jonka omatunto on turtunut ja
joka elää synnissä, ei välttämättä edes tunne tai huomaa kiusauksia, joihin
langeten hän jatkuvasti elää. Mutta siitä voi olla varma että kiusauksia eikkareillakin
riittää.
2. Uskovia?
4:14 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut,
Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.
4:15 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.
4:16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että
saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.
Hebrealaiskirje
Joskus olen törmännyt sellaiseen ajatukseen, että jos kasvaa uskossaan tarpeeksi,
kiusaukset eivät enää vaivaa. Tai jos on kiusattu, johtuu siitä että ei ole hengellisesti
hereillä. Kiusaus itsessään ei ole synti, mutta se miten kiusaukseen reagoi, on jo
toinen juttu. Siitä Lehtisen Vesa kertonee aiheessaan ”Miten vastustaa kiusausta?”
Edellisessä kohdassa kerrotaan myös siitä, kuinka Jeesus on suuri ylimmäinen
pappi, läpi taivasten kulkenut. Hänellä on auktoriteettia ja arvovaltaa, hän oli
yhtäaikaa Jumala ja yhtäaikaa ihminen. Niin kuin Luther Vähän katekismuksen
toisen uskonkohdan selityksessä kirjoittaa: ”Uskon, että Jeesus Kristus, Isästä
ikuisuudessa syntynyt tosi Jumala ja neitsyt Mariasta syntynyt tosi ihminen, on
minun Herrani”.
Myös Hän, Jeesus, on ollut kaikessa kiusattu, samalla kuin mekin. Siis me kaikki
olemme kiusattuja, kaikkia kohtaa kiusaus. Tästä jo ilmenee, että myös Jumalaa
kiusataan paholaisen toimesta, mutta myös me ihmiset voimme kiusata Häntä.
Miten se on mahdollista?
3. Jumalaa?

3:7 Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette
hänen äänensä,
3:8 älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa,
kiusauksen päivänä erämaassa,
3:9 jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet
minun tekojani neljäkymmentä vuotta;
3:10 sentähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: 'Aina he eksyvät
sydämessään'; mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni;
3:11 ja niin minä vihassani vannoin: 'He eivät pääse minun lepooni.’"
Hebrealaiskirje
Erämaassa israelilaiset kiusasivat valittamisellaan ja epäuskollaan Jumalaa. He
eivät luottaneet Jumalan huolenpitoon ja mahdollisuuksiin, vaikka olivat nähneet
useita ihmeitä. Se että israelilaiset eivät luottaneet Herraan, kiusasi ja se vihastutti
Häntä.
Sovellus:
Löydätkö itsesi tästä? Jumala jolla on kaikki valta ja kaikki voima, hän joka on
armollinen ja rakastava. Jumala joka antoi ainoan poikansa kuolemaan syntiesi
tähden, hänkö ei olisi luotettava. Jumalako ei pystyisi ratkaisemaan asiaamme tai
viemään meitä sen läpi? Vaikka meissä on luonnollinen taipumus epäillä Herraa ja
Hänen mahdollisuuksiaan, ojentaudutaan Hänen sanansa lupausten mukaisesti.
Kumpi on luotettavampi, Hänen sanansa vai meidän omat kokemuksemme tai
piintyneet ajatusmallit? Tarraudutaan sanan lupauksiin, annetaan lupausten ravita
meitä, pidetään lupauksen antajaa luotettavana. Ei turhenneta Jumalan sanan
voimaa epäuskollamme ei kiusata Häntä.

Paavali kirjoitti Korinttilaisille
1:18 Mutta Jumala sen takaa, että puheemme teille ei ole "on" ja "ei."
1:19 Sillä Jumalan Poika, Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus,
olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen "on" ja "ei", vaan
hänessä tuli "on."
1:20 Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on";
sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi
meidän kauttamme.
2. Korinttilaiskirje
Jumalan lupaukset meille ei ole, ”suattaapihan tuo olla, vuan saattaapihan tuo olla
olemattakin.”
Vielä toinen esimerkki raamatusta, joka pysäyttää….

4. Pyhää Henkeä?
Apostolien teoissa kerrotaan kuinka ensimmäisen helluntain jälkeen uskovien
miesten lukumäärä oli noussut jo 5000:een. Kukaan ei myöskään kärsinyt puutetta,
sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan
apostolien jalkojen juureen ja siitä sitten jaettiin tarvitseville. Myös Ananias ja hänen
vaimonsa Safiira myivät maatilan. He kätkivät osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani
apostolien jalkojen eteen.
5:3 Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi,
niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta?
5:4 Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen
hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole
valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle."
5:5 Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja
suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat.
5:6 Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja
hautasivat.
5:7 Noin kolmen hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään eikä tiennyt, mitä
oli tapahtunut.
5:8 Niin Pietari kysyi häneltä: "Sano minulle: siihenkö hintaan te myitte
maatilan?" Hän vastasi: "Kyllä, juuri siihen hintaan."
5:9 Mutta Pietari sanoi hänelle: "Miksi olette yksissä neuvoin käyneet
kiusaamaan Herran Henkeä? Katso, niiden jalat, jotka hautasivat sinun
miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat sinutkin pois."
5:10 Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä; ja kun
nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet kuolleena, kantoivat pois ja
hautasivat hänet hänen miehensä viereen.
5:11 Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän
kuulivat.
Apostolien teot
Tässä seurakunnan jäsenet Ananias ja Safira käyttäymisellään kiusasivat Pyhää
Henkeä. Mitä väärää he oikeastaan tekivät? He koettivat uskotella olevansa jotain
enemmän kuin olivat. He olisivat voineet sanoa suoraan: ”tässä ei ole kaikkea
tilasta saamaamme rahaa, mutta tämän osan me haluamme antaa”. Tekstistä voi
ymmärtää niin, että he uskottelivat olevansa anteliaampia, kuin todellisuudessa
olivat. Ahneuden ja ylpeyden kiusaus, sekä oman kunnian pyyntö ja
valehteleminen, olivat saaneet heidät valtaansa. Raamatussa on kohtia, joissa
Jumalan toimii voimakkaasti ja radikaalisti, ikään kuin näyttäen/varoittaen

ennakkotapauksen omaisesti. Tässä kohtaa Hän osoitti voimakkaasti, että
valehtelu, Pyhän Hengen pettäminen - kiusaaminen, ei kuulu Jumalan
seurakuntaan.
Sovellus:
Raamattu ei kerro, että uskovia olisi tuosta eteenpäin samalla tavoin kuollut
valehteluun ja ahneuteen. Se tuskin tarkoittaa sitä, että kukaan ei enää sen jälkeen
valehdellut, mutta vakava varoitus tuo tapahtuma oli niin heille, kuin tänäpäivänä
meille. Meidän ei tule leikitellä synnillä niin, että salailemme sitä ja näyttelemme
olevamme pyhempiä kuin olemmekaan. Kun olemme langenneet syntiin, ollaan
rehellisiä ja tullaan valoon, tunnustetaan synnit. Annetaan Jeesuksen veren
puhdistaa meidät. Älkäämme olko niitä, jotka kiusaavat Pyhää Henkeä.

Mitä ajatuksia sinussa herättää:
Jumalan kiusaaminen?
Pyhän Hengen kiusaaminen?

2. Miten kiusauksiin tulisi suhtautua

1. - Iloitse kiusauksista?
Raamatussa on erikoinen kehoitus - iloita kiusauksista.

1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä,
joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon
Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
1:4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön,
joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
1:5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on
valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.
1:6 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa
kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
1:7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa
kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja
koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
1.Pietarin kirje

Pietari ylistää sitä kuinka meidät on synnytetty uudesti ylhäältä, Jeesuksen
ylösnousemuksen perusteella. Hän ylistää sitä kuinka perintöämme säilytetään
varmassa paikassa ja se ei turmellu, saastu eikä katoa. Jumalan voima ja usko
Häneen varjelee meidät pelastukseen. Tämän pohjalta, tämä tietoisuus vahvana
selkänojana, Pietari toteaa että kirjeen vastaanottajat riemuitsevat siitä, että
joutuvat kärsimään murhetta monissa kiusauksissa.
Sovellus:
Mikä antaa tuon riemun, vaikka kiusaus tuo murhetta. Ilo tulee siitä että uskovalla
on elävä, tuore tietoisuus siitä, että on uudestisyntynyt ja pelastusta ei mikään voi
riistää meiltä.
Kiusaukset eivät ole merkityksettömiä, niissä koetellaan meidän uskoamme. Jos
kestämme uskon koetuksen, se saa meissä aikaan kärsivällisyyttä.
Jaakob kirjoittaa samoin.
1:2 Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,
1:3 tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan
kärsivällisyyttä.
Jaakobin kirje

2. Älä säikähdä kiusausta
1:9 Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet
Jordanissa.
1:10 Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen
niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen.
1:11 Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen
mielistynyt."
1:12 Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan.
1:13 Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja
hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.
Markuksen evankeliumi
Tässä kuvataan Jeesuksen maanpäällisen elämän yksi tärkeimmistä tapahtumista kaste, jossa koko Jumalan kolminaisuus on läsnä hyvin konkreettisesti. Isä Jumala
puhuu, Jeesus kastetaan ja Pyhä Henki laskeutuu kyyhkysen muodossa alas.

Voiko Jumalan valtakunta ja läsnäolo olla enää todellisempi. Tämän tapahtuman
jälkeen Pyhä Henki johdattaa hänet erämaahan ja kiusauksiin. Saatana saa
koetella Jeesusta todenteolla. Jeesus kestää koetuksen Jumalan sanan ja Pyhän
Hengen voimalla.
Jeesus oli niin Jumalan tahdon keskipisteessä kun olla voi, mutta siitä huolimatta
häntä kiusattiin ja koeteltiin.
Sovellus: Älä säikähdä sitä, jos ja kun olet kiusauksissa. Vaikka elät ja olet Jumalan
tahdossa, joudut kiusauksiin. Vihollinen usein heittää ajatuksiimme ties mitä ja jo
samassa käänteessä tulee syytämään meitä heittämästään ajatuksesta.
Aikaisemmin jäin kiinni niihin siten, että aloin kantamaan syyllisyyttä niistä. Mutta
Pyhä Henki on opettanut jättämään ne omaan arvoonsa.
Luther sanoo: ”Et voi estää lintuja lentämästä pääsi yli, mutta voit estää niitä
rakentamasta pesää hiuksiisi!”
Päivittäin päähäni lentää ajatuksia, joiden alkuperän tiedän olevan paholaiselta.
Välillä en reagoi niihin mitenkään, välillä jos ne pyrkivät pesimään päähäni, vien ne
rukoillen Jeesukselle ”Tälläistä päässäni pyörii”. Jos pesä on alkanut rakentumaan
päähäni, niin silloin kilautan kaverille ja kerron mikä mieltä painaa.
Jeesuksen puoleen on hyvä kääntyä sillä hän ymmärtää ihmistä.
3. Jeesus ymmärtää kiusattua
Aiemmin luimme että Jeesusta on kiusattu kaikessa samoin kuin meitäkin.
kuitenkin ilman syntiä.
4:14 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut,
Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.
4:15 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.
4:16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että
saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.
Hebrealaiskirje
Kiusauksissa ja niiden keskellä kamppaillessa on syytä muistaa millainen ylipappi
meillä on. Jeesus Kristus tietää mitä on olla kiusattu, Jeesus tietää mitä on olla
ihminen. Jeesus on elänyt ihmisen elämän. Mene rohkeasti Jeesuksen luo
kiusaukissa. Jos olet langennut kiusaukseen, mene rohkeasti Jeesuksen luo, jotta
saisit kokea laupeuden ja löytäisit armon, syntien anteeksi antamuksen.
Anteeksiantamuksen hetki on nyt, se ei ole huomenna tai myöhemmin.

