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Messun saarna (pääkohdat)  
Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa 

1. paastonajan sunnuntai, 26.2.2023 

   
Pyhän aihe                                       Jeesus, kiusausten voittaja 
Liturginen väri                                    Violetti 
Alttarikynttilöitä                                 2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                    Psalmi 91:1–4, 11–12 
Vanhan Testamentin teksti  Genesis 3:1–15 
Epistolateksti              Jaakobin kirje 1:12–15 
Evankeliumi                                      Matteus 16:21–23  
  
Virret 
Alkuvirsi                                          170             Jumala ompi linnamme  
Kiitosvirsi                                           ei lauleta                               
Saarnavirsi / päivän virsi                 305             Jeesus ruokit Sanallasi 
Uhrivirsi                                               301a            Kirkasta, oi Kristus meille 
Ehtoollisvirret                                    225, 224    Jeesus luona armon, Oi Jeesus Leipä  
Päätösvirsi                                           840              Soi lauluni kiitosta Herralle vain 
 
Messuliturgiassa siirrymme paastonajan käytäntöön: 

• Ristisaatto jää pois 
• Kunnia vuorolaulu jää pois 
• Emme laula kiitosvirttä 
• Evankeliumin lukemisen jälkeen emme laula ”Halleluja” vuorolaulua 
• Yhteisenä esirukouksena käytämme Litania rukousta (luterilaisia virsiä sivu 460) 
• Isä-Meidän-rukous luetaan 
• Laulamme messun lopussa lyhyen kiitosvuorolaulun  

 
Kollehtarukous: 
Kaikkivaltias, armollinen Jumala, joka annoit ainoan Poikasi joutua kiusauksiin ja ahdistuksiin, että Hän 
voisi kiusattuja auttaa. Vaikuta meissä, että seuraisimme Häntä ja anna armosi, että  voittaisimme kaikki 
pahan hyökkäykset. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen. 
 
Saarnateksti:   Genesis 3:1–15 
 
Saarnan aihe    Jeesus, kiusausten voittaja 
 
Johdanto  
Olemme siirtyneet paastonaikaan, jossa huomiomme kiinnittyy lähestyvään Jumalan Pojan 
teurastukseen Golgatan ristillä, meidän syntiemme tähden.  Matkaa tuohon on vielä noin 5 viikkoa, 
mutta pyhän Raamatun tekstit osoittavat jo nyt selvästi Herramme Jeesuksen Kristuksen kärsimyksen 
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näyttämölle, tuolle karulle puuristille ristille, jossa tultaisiin maksamaan koko maailman syntien velka 
Jumalan pojan uhriverellä.  Ystävä, eikö sydämiämme liikuta se, että sinä ja minä olemme synneillämme 
ruoskineet, pilkanneet ja ristiinnaulinneet Jeesuksen? Eikö sydämemme murru tuhkaan asti siitä 
tietoisuudesta, että Jeesus joi syntiemme rangaistuksen koko maljan? Jeesus valmisti opetuslapsiaan 
käsittämään tulevan kärsimystiensä tapahtumia aina uhrikuolemaansa ja ylösnousemukseensa. 
Kuolemattomien sielujemme lunastus luvattiin jo Genesiksen (1. Mooseksen kirja) luvussa 3. 
 

1. Kiusaus (Genesis 3:1–4) 
Apostoli Jaakob sanoo: ”Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: ’Jumala minua kiusaa’; sillä 
Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä Hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, 
joka häntä vetää ja houkuttelee; kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun 
synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.” (Jaakob 1:13–15) 
 
Aadamin ja Eevan tila oli alkuvanhurskaus; heillä ei ollut pahaa himoa sydämessään, vaan valheen isä 
perkele houkutteli heidät syntiin ja sen sijaan, että he olisivat pitäneet kiinni Jumalan Sanasta ja 
lupauksesta, he seurasivat valheen isän – kiusaajan – ääntä, ja rikkoivat Jumalan käskyn.  
 
Meidän kohdallamme on toisin. Me olemme luonnollisen sikiämisen ja syntymän kautta tulleet 
perisynnin saastuttamiksi ja meissä asuu paha himo, niin kuin Jaakob sanoo, ja tuo paha himo kiusaa 
meitä. Tosin myös maailma ja valheen isä perkele riehuvat yllyttäen meitä rikkomaan Jumalan Sanan, ja 
koska lihamme, se on, vanha luontomme, on heikko, se on altis synnin houkutuksille. Tässä Raamattu 
sanoo: ”Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin 
alaisuuteen. Minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä 
minä vihaan, sitä minä teen. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. 
Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä 
ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia 
vastaan.” (Roomalaiskirje 7:14–15, 18, 22–23) 
 
Tämä lihan ja hengen välinen taistelu kristityssä on tutkisteltava hengellisesti, sillä sen voi ymmärtää 
vain Kristukseen kastettu ja Häneen uskova ihminen. Samalla tämä Paavali kuvaus apostolin sisäisestä 
elämästä on yksi valtavimpia lohdutuksia runnelluille ihmissieluille, jotka ovat koettaneet itse tehtyä 
pyhitystä ja lihan puhtautta, ja ovat siinä karkeasti epäonnistuneet. Itse asiassa lihan ja hengen välinen 
taistelu on todistus siitä, että olet kristitty ja Jeesuksen oma ja että Pyhä Henki asuu ihmisessä! 
 
Miten sinun tulee uskoa, kun kiusaukset tulevat?  

i. Ensiksikin muista, että Jeesus on ollut kaikessa kiusattu, niin kuin sinäkin. ”Sillä sen tähden, 
että Jeesus on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, voi Hän kiusattuja auttaa.” (Heprealaiskirje 2:18) 

ii. Toiseksi, koska Jeesuskin saattoi voittaa kiusaukset vain Jumalan Sanalla, niin etsi sinäkin 
neuvo Jumalan Sanasta tai pastoriltasi, jonka Jumala on antanut sinulle lohduttamaan ja 
neuvomaan sinua Jumalan Sanalla. ”Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he 
valvovat (valvoa = olla valveilla, olla hereillä) teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä 
tili.” (Heprealaiskirje 13:17) 

iii. Kolmanneksi puhu kiusauksesi Jumalalle ja jos olet langennut, pyydä pastoriltasi 
synninpäästö, ja sinä saat uskoa tuon synninpäästön olevan Jumalan anteeksiantamuksen: 
”Minä olen antava sinulle Taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, 
se olevat sidottu Taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty 
Taivaissa.” (Matteus 16:19) 



     

3 

iv. Kiusaukset eivät tarkoita sitä, että olisi kadottanut Kristuksen lahjavanhurskauden, sillä 
vanhurskauttamisesti on tapahtunut, kun Jeesuksen Kristuksen veriansio on lahjoitettu 
sinulle pyhässä kasteessasi ja olet saanut uskon lahjan. Tämä ei ole muuttunut, vaan niin 
kuin Paavali sanoo: ”Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on 
uskollinen, Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen Hän 
valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.” (1. Korinttolaiskirje 10:13) 

v. Jumalan Sana kehottaa sinua vahvistumaan armossa: ”Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, 
joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” (1. Timoteuskirje 2:1)  

 
Mutta sille, joka on vielä suruton, etsii tilaisuuksia synnin tekemiseen, ei halua tulla Jumalan Sanan 
valoon eikä katua syntejään, Elävä Jumala sanoo: ”Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä 
kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi.” (Roomalaiskirje 
2:5) Tällaisesta katumattomasta sydämestä Kaikkivaltias ja armollinen Jumala meitä varjelkoon.  
 

2. Jeesus, kiusausten voittaja (Genesis 3:15) 
Ystävä, me emme voi kylliksi kiittää Jumalaamme ja Luojaamme siitä, että Hän on valmistanut voiton 
synnistä, kuolemasta ja valheen isästä perkeleestä. Pyhä Henki ilmoittaa Mooseksen kautta: ”Minä 
(Jumala) panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se (Vaimon 
Siemen Kristus) on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.” (Genesis 3:15)  
 
Tässä on kolme mittaamattoman syvää lohdutusta.  

i. Ensinnäkin se, että Jumala on itse säätänyt, että Vaimon Siemenen jälkeläisillä eli Jumalan 
pyhällä kansalla, kristityillä, tulee olemaan sota syntiä ja valheen isää perkelettä vastaan aina 
siihen asti, kunnes Kristus tulee takaisin. Me siis tiedämme tämän ja meidän ei sen tähden 
tule hämmästyä tai pitää sitä outona. Kun Jumala itse ilmoittaa tämän, Hän myös, niin kuin 
aikaisemmin luimme, itse auttaa kristittyjänsä näissä kiusauksissa ja taisteluissa rakkaan 
Poikansa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. 

ii. Jeesuksen kärsimyksessä ja kuolemassa ristillä valheen isä perkele on heitetty alas Taivaasta; 
Jeesuksen veriansion tähden, meillä ei enää ole syyttäjää Taivaassa vaan ainoastaan 
puolestapuhuja, Jeesus (Heprealaiskirje 7:25; 82) 

iii. Kolmas lohdutus, jonka tässä näemme, on siinä, Jumalan on antanut sinulle Vaimon 
Siemenen Kristuksen Sankariksi, joka verisellä kuolemallaan ristin puulla ”pyyhki pois sen 
kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme” (Kolossalaiskirje 2:14), ja joka 
”tehtiin synniksi meidän tähtemme, että me Jumalan vanhurskaudeksi tulisimme” (2. 
Korinttolaiskirje 5:20) ja ”jonka kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman 
karitsan” (1. Pietarin kirje 1:18–19) sinutkin on lunastettu, toisin sanoen, ostettu Jumalan 
lapseksi ja rakkaaksi, niin kuin Sefanjan kirjassa sanotaan: ”Herra on poistanut sinun 
tuomiosi, kääntänyt pois sinun vihollisesi. Älä pelkää, Siion, älkööt kätesi hervotko. Herra, 
sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, Sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, Hän on 
ääneti, sillä Hän rakastaa sinua, Hän sinusta riemulla riemuitsee.” (Sefanja 3:15–17)  

Olet autuas Vaimon Siemenessä Kristuksessa; Hän on sinun keskelläsi, Sankari, joka auttaa ja jolle sinä 
olet ”nämä ovat ne pyhät, joihin on koko Minun mielisuosioni.” (Psalmi 16:3) Aamen 
 
Harri Lammi, pastori, V.D.M. (Verbi Dei Minister – Jumalan Sanan palvelija) 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


