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Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys        Saarna 21.2.2021 
Lähetysjohtaja 
Daniel Nummela 
 

Jeesus, kiusausten voittaja 

 
Evankeliumi: Mark. 1:12-13 
 
Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan 
kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta. 
 
Saarna 
 
Isä meidän -rukouksessa rukoilemme: Älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät 
pahasta. Kiusaukset johtavat meidät pahaan – esimerkiksi laistamaan töistämme, 
kadehtimaan ja puhumaan pahaa toisistamme.  
 
Kaikki ihmiset kokevat kiusauksia. Koemme kiusausta kuitenkin erilaisten asioiden suhteen. 
Yksi kokee kiusausta juoda liikaa alkoholia ja toinen selittää asioita totuuden vastaisesti. 
Kiusaukset ovat monenlaisia, mutta niiden lopputulos on sama. Kiusaukset johtavat meidät 
tekemään pahaa ja erottavat meidät Jumalasta. 
 
Päivän evankeliumissa kerrotaan, että myös Jeesus joutui kiusauksiin. Saatana koetteli 
Jeesusta neljänkymmenen päivän ajan autiomaassa. Nämä kiusaukset olivat yhtä hyvin 
fyysisiä ja henkisiä kuin myös hengellisiä. Saatanan tavoitteena oli saada Jeesus rikkomaan 
Isän Jumalan tahtoa vastaan. 
 
Jeesus ei kuitenkaan langennut kiusauksiin. Siksi tämän sunnuntain teema on Jeesus, 
kiusausten voittaja. 
 
Päivän evankeliumi on Markuksen mukaan. Evankeliuminsa ensimmäisessä lauseessa 
Markus kirjoittaa: Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin. 
Tällä tavalla Markus ilmaisee, että koko hänen kirjansa päähenkilö on Jeesus Kristus. 
Tarkemmin sanottuna Markuksen evankeliumi kertoo Jeesuksessa olevasta pelastuksesta. 
 
Kun luemme Markuksen evankeliumia eteenpäin ja saavumme 11 jakeeseen, huomaamme, 
että siinä Jumala vahvistaa sen, minkä Markus on sanonut kirjansa ensimmäisessä lauseessa. 
Evankeliumin ensimmäisessä jakeessa Markus kirjoittaa evankeliumin koskevan Jeesusta ja 
11 jakeessa Jumala sanoo Jeesuksesta: Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen 
mieltynyt. 
 
On hyvä huomata, että Jumala ei tässä adoptoi Jeesusta omaksi pojakseen, vaan hän 
tunnustaa Jeesuksen siihenastisen elämän olleen hänen tahtonsa mukainen. Johanneksen 
evankeliumi kertoo, että Jeesus oli itseasiassa olemassa jo ennen kuin hän tuli ihmiseksi. 
Jeesus on Jumalan Poika, joka syntyi ihmiseksi sen tähden, että me pelastuisimme: Jumala 
on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka 
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häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt 
Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. 
 
Päivän kirjeteksti Heprealaiskirjeestä yhtyy tähän ja toteaa: Niinpä hänen oli tultava joka 
suhteessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän 
voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja 
kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. 
 
Kristityt uskovat Jumalaan, joka ymmärtää heitä. Jeesus on itse kokenut miltä tuntuu tulla 
muiden hylkäämäksi. Jeesus tietää, miltä tuntuu joutua väkivallan uhriksi. Jeesus on kokenut 
nälkää ja väsymystä. Hän tietää miltä tuntuu, kun rakas ihminen kuolee yllättäen. Jeesusta 
on koeteltu ja kiusattu.  
 
Kun Jeesus tuli ihmiseksi, niin Jumala tuli ihmiseksi. Näin Jumala puhui aivan konkreettisesti 
tämän maailman kielellä ja tuli tämän maailman lainalaisuuksien alaiseksi. Kuten 
kuulemamme Johanneksen evankeliumin jakeet kertovat, tämä oli tarpeen, jotta voisimme 
päästä meidät luoneen Jumalan yhteyteen. 
 
Kun ensimmäiset ihmiset, Aadam ja Eeva, rikkoivat yhteyden Jumalan kanssa, tuli synti 
tähän maailmaan. Tätä kutsutaan syntiinlankeemukseksi. Synti tarkoittaa kaikkea sitä, mikä 
erottaa ihmisen Jumalasta. Se voi olla yhtä hyvin sanoja ja ajatuksia kuin myös tekoja ja 
tekemättä jättämisiä.  
 
Synnin valta ei kuitenkaan tule meihin sen kautta mitä me teemme, vaan kaikki ihmiset ovat 
syntiinlankeemuksen jälkeen olleet syntymästään saakka syntisiä. Me emme ole syntisiä, 
koska harjoitamme syntiä, vaan me harjoitamme syntiä, koska olemme syntisiä. Siksi jo 
pienetkin vauvat tarvitsevat Jeesusta pelastajakseen. 
 
Jumala kuitenkin rakastaa syntistä ihmistä. Juuri siksi hän lähetti ainoan Poikansa, 
Jeesuksen, tähän maailmaan. Jeesuksessa oleva syntien sovitus lahjoitetaan meille uskon 
kautta kasteessa. Koska Jeesus voitti kiusaukset, sovitti hänen ristin kuolemansa ja 
ylösnousemuksensa meidän syntimme. Kasteessa Jeesuksen puhdas elämä luetaan meidän 
hyväksemme. Kaste ei siis merkitse vain syntiemme anteeksiantoa, vaan kasteen kautta 
Jeesuksen puhdas vaellus luetaan myös meidän hyväksemme. 
 
Jeesus oli autiomaassa neljänkymmenen päivän ajan. Tämä tapahtui juuri ennen Jeesuksen 
julkisen opetustehtävän alkamista. Raamattu ei kerro kovin paljoa Jeesuksen elämän 
ensimmäisestä kolmestakymmenestä vuodesta. Evankeliumit keskittyvät Jeesuksen noin 
kolme vuotta kestäneeseen julkisen toiminnan vaiheeseen. Jeesus koki kiusauksia myös läpi 
tuon ajan. Autiomaassa tapahtuneet kiusaukset valmistivat Jeesusta edessä oleviin 
kiusauksiin. Ne tarjosivat hänelle myös pohjan ymmärtää meidän kokemuksiamme.  
 
Päivän evankeliumi opettaa hyvin konkreettisella tavalla Jumalan varjeluksesta. Kuten 
Jeesuksen kohdalla, niin myös meidän kohdallamme – Jumalan huolenpito ei tarkoita sitä, 
ettemme joudu kiusauksiin, vaan sitä että Jumala on kanssamme myös kiusauksissa. Mitä 
tahansa kohtaammekin tässä elämässä, Jumala ei hylkää. 
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Päivän evankeliumin sanoma ei kuitenkaan ole se, että koska Jeesus voitti kiusaukset, myös 
me voimme voittaa kiusaukset hänen avullaan. Me emme voita kaikkia kiusauksiamme edes 
Jeesuksen avulla. Me voimme tehdä elämästämme jonkin verran siveellisempää ja ulkoisesti 
paremman näköistä, mutta koko tämän elämän sisällämme vaikuttava synti saa meidät 
lankeamaan kiusauksiin yhä uudelleen ja uudelleen. 
 
Evankeliumin mahtavuus on kuitenkin juuri siinä, että se julistaa anteeksiantoa heikolle ja 
langenneelle. Se julistaa, että koska Jeesus voitti kiusaukset, me saamme syntimme 
anteeksi, vaikka emme voita kiusauksia. Oikea kristillinen elämä ei perustu siihen, että me 
olemme hyviä ja täytämme Jumalan tahdon, vaan siihen, että epäonnistuneina 
turvaudumme Jeesuksen sovitustyöhön ja uskomme elämämme Jumalan varaan. 

 
Juuri siinä on evankeliumi, ei siinä, että me voimme ja kykenemme, vaan siinä, että Jeesus 
täytti Jumalan tahdon ja antoi henkensä, jotta meillä olisi ikuinen elämä Jumalan luona 
taivaassa. Tämä on se hyvä uutinen, evankeliumi, toivon sanoma, joka meidät kutsutaan 
myös tänään ottamaan vastaan. Tätä sanomaa me myös kutsumme sinut viemään yhdessä 
kanssamme maailman ääriin saakka. 
 
Rukoilemme.  
 
Kaikkivaltias ja armollinen Jumala. Me kiitämme siitä, että annoit ainoan poikasi tähän 
maailmaan, jotta me voimme saada syntimme anteeksi. Me kiitämme siitä, ettet hylkää 
meitä, vaikka emme kykene noudattamaan tahtoasi kuten haluaisimme. 
 
Me kiitämme siitä, että Jeesus voitti kiusaukset puolestamme. Me kiitämme siitä, että Jeesus 
noudatti kaikessa tahtoasi ja tuli näin syntiemme sovittajaksi. 
 
Me pyydämme, että avaat sydämemme ottamaan tämän evankeliumin ilosanoman vastaan. 
Me pyydämme, että vaikutat meissä, uskoa, toivoa ja rakkautta. Pyhä Jumala, älä hylkää 
meitä, kun lankeamme, vaan pidä meidät yhteydessäsi Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. 
 
Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. 


