Sataman ilta 12.5. - Miten vastustaa kiusausta?
Keksi sovellus iltaan. Karkkikulho?

Johdanto
Kevään viimeisin sarja pureutuu kiusauksiin. Arto puhui ensimmäisessä opetuksessa ketä
ylipääänsä kiusataan ja miten kiusauksiin tulisi suhtautua. Viime kerralla, viikko sitten, Jarmo
kertoi mm. kiusauksen dynamiikasta. Opetuksessa käsiteltiin kiusaukseen liittyviä osatekijöitä,
joista Jarmo mainitsi yksinäisyyden, e
 päilyksen, valheen ja houkutuksen.
Jarmo myös viittasi Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun kohtaan, jossa kuvataan hyvin rajulla
tavalla, kuinka syntiin lankeaminen loppuviimein johtaa ikuiseen kuolemaan ja eroon Jumalasta.
Jaakob maalaa äärimmäisen karun draaman kaaren, jonka loppu on synkkä. Ihminen tekee syntiä,
joutuu eroon Jumalasta ja kuoltuaan on ikuisesti erossa Jumalasta.
Tämä ei ole Jumalan tahto tietenkään. Jumalan tahto on, että 1. Piet. kirjeen 5 luvun tavoin:
Olemme raittiita ja valvomme. Tietäen, että saatana yrittää saada meidät ansaan ja satimeen. Hän
yrittää kaikin keinoin saada meidät pois Jumalan yhteydestä ja pois Jumalan totuudesta.
Tässä opetuksessa mukailen Jarmon viime kertaisen opetuksen kiusauksen dynamiikkaa ja pyrin
ikäänkuin antamaan vastalääkettä näihin neljään kohtaan (yksinäisyys, epäilys, valhe, houkutus)
Raamatun sanan valossa.
Olen jakanut opetukseni kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on..
1. Pakene totuuden luo (Tässä kohtaa käsittelen raamatun totuuksia)
2. Pakene ihmisen luo (Toiset kristityt ja seurakunta)
3. Pakene Jumalan luo (Jumalasuhde ja sen hoitaminen)
Kaikkien näiden osioiden teemana on sana Pakene! Tämä aivan konkreettisesti siitä syystä, että
Paavali kirjoittaa Timoteuksella älyttömän hienosti, ikäänkuin mentorin, kokeneemman kristityn
näkökulmasta, seuraavat sanat 1. Tim. 6:9-11
Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja
vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet
itsensä monella tuskalla.
Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa,
rakkautta, kärsivällisyyttä, h
 iljaisuutta.

Raamatussa puhutaan paljon kilvoittelusta, taistelusta, vastustamisesta tai jostain muusta
aktiivisesti vastarintaan nousemisesta. Tässä kohtaa kuitenkin Paavali kehottaa meitä rohkeasti
pakenemaan.
MUTTA. On hyvä muistaa, että tässä pakeneminen ei millään tavoin viittaa häviöön - päin vastoin!
Pakeneminen on tässä yhteydessä turvautumista tavalla tai toisella apuun. Aika usein isojen
voittojen saamiseksi tarvitaan useampi henkilö tai jollain muulla tapaa hieman enemmän
taustatukea. Me ei pärjätä itseksemme.

1. Pakene totuuden luo (Raamatun Sana)
Paetaan siis tässä opetuksessa ensimmäisenä totuuden tykö. Eli tässä yhteydessä luetaan miten
raamattu neuvoo meitä asiassa. Me Jeesuksen ystävät ajattelemme että raamattu on Jumalan sanaa
ihmiselle ja näin ollen ylin totuus maailmassa. Vain lukemalla sanaa, me voidaan taklata erilaisia
epäilyksiä ja Saatanan meille syöttämiä valheita!
Arton ja Jarmon opetuksissa me on jo kuultu, kuinka meitä kaikkia kiusataan, siitä me ei päästä
eroon. Toisaalta me on myös saatu opetusta siitä, miten kiusauksiin pitäisi suhtautua ja kuka meitä
ylipäätään kiusaa.

Mitä Jumala sanoo minusta?
Käytetään nyt hetki siihen, mitä Jumala sanoo meistä. Siis sinusta ja minusta. Usein vasta uskoon
tulleita kehotetaan lukemaan roomalaiskirjettä. Siinä on niin moni asia avattu selkeästi, mitä
elämään tulee. Roomalaiskirje on erinomainen osio raamatussa, mihin kannattaa palata oli sitten
missä vaiheessa uskoaan tahansa. Roomalaiskirjeessä on myös hienoja kohtia, jotka kertoo meidän
identiteetistä Kristuksessa. Luetaan ensimmäisenä Room. 3:22-24
Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki,
jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa,
sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan
lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.
...Koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Lisää roomalaiskirjettä. Room. 6:10-14
Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle.
Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa
Jeesuksessa. Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne, niin että noudatatte sen himoja.
Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi! Kun nyt kerran olette siirtyneet
kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi!
Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.

Tykitä armoa ympärille!
Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön… antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet
hänelle vanhurskauden aseiksi! Vanhurskauden aseiksi. Mielenkiintoinen termi. Mä uskon, että se
tarkoittaa sitä, että me ammutaan täysillä Jumalan armoa meidän ympärille. Sitä armoa, mitä me on
saatu kokea. Sitä armoa, joka oikeasti muuttaa ihmisen. Jumalan anteeksiannon armoa. Mieti miten
suuri mahdollisuus meille on annettu!
Kun me ymmärrämme edes hitusen siitä armon suuruudesta, jolla Jumala on meitä tykittänyt, me
voimme omistaa sen identiteetin, joka meillä on Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta annettu. Me
saamme olla Jumalan lapsia ja elää päivä kerrallaan rauhasta ja vapaudesta käsin.

Taistelua ei ole menetetty!
Meillä ei ole mitään syytä ajatella, että synti hallitsee meitä ja taistelu on jo menetetty, kun
kiusauksen ensi merkit on ilmoilla. “No kyllähän sen tietää, mitä tästä nyt seuraa, peli on
menetetty.” Ei. Sen ei tarvitse mennä niin. Kun kiusaus astuu kuvaan, meillä on mahdollista ottaa
raamattu esille ja lukea sieltä, mitä Jumala meistä sanoo ja ennen kaikkea mitä Jumala on JO tehnyt.
Jumala on valmistanut meille pois pääsyn kiusauksesta. 1.Kor. 10:13:
Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen
käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn
siitä, niin että voitte sen kestää.
Ja vielä Hepr. 4:14-16
Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan Poika,
pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään
vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei
langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme
armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme.
Eli ensimmäinen vaihtoehto kiusauksen kohdatessa on paeta totuuden, eli raamatun sanan äärelle.
Toinen kohta:

2. Pakene ihmisen luo (Toiset kristityt)
Toinen tapa paeta kiusausta on paeta Kristittyjen yhteyteen. Tänäänkin olemme saaneet tulla
yhteen ja paeta maailmassa olevia kiusauksia. Saamme kiitollisina lähestyä Jumalaa. Oli sulla tai
mulla mikä tilanne tahansa, niin Jumala ei heristä sinulle nyrkkiä. Jumala hymyilee leveästi sinulle.
Olet äärimmäisen rakas Jumalalle! Jumalalla on paras suunnitelma sinun elämän varalle.

Yksi kiusauksen dynamiikan osista oli yksinäisyys. Saatanan yksi valheista meille on, että kukaan
muu raukka ei kipuile samanlaisten kiusausten kanssa. Eikä varsinkaan lankea tuolla tavoin! Älä
vaan kerro kenellekään! Tämä on siis valhe. 1. Pietarin kirjeessä luvussa 3 jakeessa 8 sanotaan:
Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa
hyväsydämisiä ja nöyriä.

Jaa elämää jonkun kanssa
Varmasti jokainen meistä tietää, että jos kipuilee jonkin kiusauksen kanssa, niin kuinka hyvältä
tuntuu puhua siitä jollekin, joka ymmärtää ja tarpeen mukaan julistaa synnit anteeksi, jos olemme
langenneet syntiin.
Tässä on taas äärimmäisen tärkeä kohta ymmärtää, että aina kiusaus ei ole sama kuin synti. Minulla
oli pienenä poikana yliherkkä omatunto. Muistan erään vaiheen alakouluikäisenä, kun elin koko
ajan ihan solmussa pyydellen anteeksi kavereilta asioita, jotka eivät millään tavalla olleet asioita,
joita minun olisi pitänyt pyydellä anteeksi. Se oli valtavan raskasta ja energiaa vievää aikaa. Meillä
voi olla turhaa taakkaa aikuisiälläkin asioista, joissa koemme langenneemme syntiin. Kuten sanoin,
aina ei ole kyse syntiin lankeamisesta.
On äärimmäisen tärkeää että me jaetaan luottamuksellisesti asioita sellaisille ihmisille, kehen
voimme luottaa. Jos sulla ei ole ketään sellaista henkilöä tänään, niin juttele vaikka Arton kanssa tai
käy rukouspalvelussa purkamassa sydäntäsi. Kaikki nämä ihmiset keskustelee sun kanssa
luottamuksella. Yhdessä kristittyinä voimme rukoilla asioiden puolesta ja myöskin koetella
raamatun valossa, onko kyseessä synti vai ei. Raamattu kehottaa meitä rohkaisemaan toinen
toistamme. Hepr. 3:13 sanoo:
Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo sana "tänä päivänä" on voimassa, ettei
kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi.

Seurakunta rakentaa uskoa
Miksi on tärkeää, että me tulemme yhteen myös seurakuntana? Siitä syystä, että yksin usko voi
hiipua, jos me ei pidetä liekkiä yllä MYÖS Kristuksen ruumiin muodossa. Roomalaiskirjeen 10 luvun
17 jakeessa sanotaan että usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.
Efesolaiskirjeen neljännessä luvussa taas puhutaan mahtavasti seurakunnan merkityksestä.
Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että
opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin
rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan
tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme

enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja
petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin
tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa
kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa
ja rakentuu rakkaudessa. Ef. 4:11-16
Hienoa että olet tullut tänään! Sano vieruskaverille siinä vieressä, kiitos että tulit tänään
rakentamaan seurakuntaa!
Yksi kiusauksen dynamiikan osa-alueista oli siis yksinäisyys tai jopa tietynlainen riippumattomuus
toisista. Me kuitenkin kaikki tarvitsemme toisiamme. Vaikka Aatamin ja Eetamin valinta ei
ollutkaan erityisen onnistunut, niin tätä ennen Jumala loi kuitenkin kaksi ihmistä, sillä hän tiesi,
että kokisimme yksinäisyyttä ilman toista ihmistä. Jos sulla ei ole juuri ystäviä, niin ota tämä asia
rukousaiheeksi. Uskon vakaasti että Jumala haluaa johdattaa sun elämään ystäviä sinulle.
Meillä Satamassa on kova yritys ainakin yrittää tehdä ihmisten olo mahdollisimman kotoisaksi ja
tervetulleeksi. Tervetuloa-pöytä on yksi konkreettinen tapa tulla tutustumaan meihin, jos olet
vaikka ensimmäisiä kertoja täällä seurakunnassa.
Kolmantena ja viimeisenä kohtana on Pakene Jumalasuhteeseen.

3. Pakene Jumalan luo (Jumalasuhde)
Tasapainoiseen Kristityn vaellukseen kuuluu raamatun luvun ja kristittyjen yhteyden lisäksi
Jumalan kanssa ajan viettäminen. Yhteistä aikaa Jumalan kanssa voi viettää monella tavalla.
Lähtökohtana Jumalasuhteen rakentamiselle ja ylläpitämiselle on asioiden priorisointi. Kuten mikä
tahansa suhde, myös Jumalasuhde tarvitsee meiltä aikaa.

Priorisoi aikaa
Olen huomannut meidän lapsiperhearjen keskellä, että esimerkiksi yhteisen ajan ottaminen vaimon
kanssa, vaikkapa rukoukseen tai keskustelulle hengellisistä asioista, on usein pienen ponnistuksen
takana, mutta lopulta valtavan palkitsevaa. Poikkeuksetta tulee virvoittunut olo. On tärkeää, että
pysähdymme. Gal. 5:16-18 sanoo:
Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään
luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja
siksi te ette tee mitä tahtoisitte. Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia.
Raamattu kehottaa meitä aktiivisesti antamaan Hengelle ohjausmahdollisuus. Jotta tämä olisi
mahdollista, meidän tulee etsiä Jumalan tahtoa myös kuuntelemalla, mitä Jumala haluaa meille
sanoa. Jumala kyllä puhuu meille tavalla tai toisella, kun annamme hänelle siihen mahdollisuuden.

Tee siitä tapa
Kol. 4:2 kehottaa meitä rukoilemaan hellittämättä, valvomaan rukoillen ja kiittäen. Uskon että tässä
kohtaa puhutaan positiivisesta tavasta, eli asiasta joka on osa meidän arkea. Olimme aikoinaan
Missionuorten (YWAM) opetuslapseuskoulussa ja heillä yksi perusperiaatteista on opettaa ihmisiä
ottamaan joka päivä aikaa Jumalan kanssa tietty aika. Mun täytyy tunnustaa teille, että mä kipuilen
paljon ajan käytön kanssa ja olen välillä huono priorisoimaan aikaa Jumalalle.
Mutta toisaalta mä en usko suorituksiin. Suoritukset ohjaa uskoa helposti uskonnollisuuteen. Ja se
ei ole Jumalan tahto. Mä olen armollinen siinä itselleni ja tiedostan myös tämän elämänvaiheen ja
harjoittelen juuri tähän hetkeen asioiden sovittamista. Mun kohdalla usein aika Jumalan kanssa on
pieniä huokauksia päivän mittaan Jumalan puoleen. Ja välillä on sitten niitä keidashetkiä, että on
myös omaa aikaa Jumalan kanssa hetken pidempään. Vaikka tällaisen opetuksen valmistelun
muodossa.
Joka tapauksessa haluan rohkaista sua ottamaan aikaa Jumalan kanssa. Se voi olla vaikka kävelyä
metsässä ja Jumalan hienon luomistyön ihailemista. Se voi olla juttelua Jumalalle aamubussissa tai
auton ratissa. Mikä se sun tapa sitten onkin. Träkeää on virittää ajatusmaailmaa Jumalan suuntaan
ja olla avoin kuuntelemaan, mitä Jumala haluaa sanoa. Ja tehdä siitä sitten toistuvaa.

Henki johdattaa meitä
Mitä kiusauksiin tulee, monessa tämän päivän kohdissakin on puhuttu hengen täyteydestä. Kun
Jumala saa täyttää meitä rakkaudellaan ja armollaan, meidän ei tarvitse hakea täyttymystä jostain
muualta.
Yksi minulle tärkeimmistä raamatunkohdista on Room. 12:1-2:
Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja
eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla.
Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että
osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.
Me saamme luottaa, että myös Jumala tekee aktiivisesti töitä ja vetää meitä puoleensa. Jumala ei
halua, että kiusauksen koittaessa lankeamme, vaan että saamme voiton kiusauksesta ja kasvamme
tässä asiassa. On mahtavaa ajatella, että itse Jumala itse rukoilee meidän puolesta. Room. 8:26
Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että
rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin.

Mun mielestä on mahtavaa ajatella, että Jumala on sanassaan antanut meille eväät täysipainoiseen
elämään. Elämään, joka on mielekästä ja joka vaikuttaa meidän ympärille. Kun me annetaan
Jumalalle mahdollisuus vaikuttaa meidän elämään, asioita muuttuu. Joskus nopeasti, joskus
hitaammin.
Mutta se on varmaa, että kun me palataan kerta toisensa jälkeen Jumalan totuuden, eli raamatun
sanan äärelle, me opitaan tuntemaan totuus ja valheella ei ole enää samalla tavalla sijaa meidän
elämässä. Kun me kerta toisensa jälkeen tullaan yhteen, isommalla tai pienemmällä porukalla, niin
me ei jäädä yksin, vaan Jumala rakentaa yhteyttä meidän välillä. Niin yksilöiden välille, kuin
rakentaen Kristuksen ruumista, seurakuntaa. Ja kun me paetaan Jumalasuhteeseen, aikaan Jumalan
kanssa, rukoukseen, ylistykseen, palvontaan, niin me ei epäillä asioita samalla tavalla, saatikka
koeta niin suurta houkutusta etsiä täyttymystä elämään jostain muualta. Rukoillaan.
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