Ensimmäinen paastonajan sunnuntai (Invocavit)
Herra Jeesus kiusattavana
Paastonajan sunnuntait kertovat Herran Jeesuksen
taistelusta pimeyden voimien, synnin ja kuoleman
kanssa. Sitä ilmentää myös tummasävyinen orjantappura kuvakehyksessä. Laskiaissunnuntai antoi alkufanfaarin tälle taistelulle. Tämä pyhäpäivä, latinalaiselta nimeltään Invocavit: ”Hän huutaa (minua avukseen)”
(Ps. 91:15), vie meidät keskelle hurjinta henkien taistelua: Kiusaaja, Jumalan ja ihmisten Vihollinen eli Saatana, yrittää houkutella Herraa Jeesusta pois hänen
valitsemaltaan Jumalan rakkauden uhritieltä.
Kiusaaja, Käärme onnistuu houkuttelemaan Aadamin
ja Eevan syömään hyvän ja pahan tiedon puusta. Siksi
Jumala karkottaa heidät paratiisista ja asettaa kerubit ja
salamoivan miekan vartioimaan elämän puulle vievää
tietä (1. Moos. 3:1-15).
Psalmin 78 mukaan israelilaiset epäilevät sitä, voiko
Jumala kattaa heille pöydän autiomaahan. He myöntävät kyllä, että Hän iski kallioon, ja vesi virtasi, purojen
uomat tulvivat, mutta pystyisikö Hän antamaan leipää
ja hankkimaan lihaa kansalleen? Silloin Jumala antaa
sataa israelilaisille taivaan viljaa, ja he saavat syödäkseen enkelten leipää. Taivaasta irti päästetty itätuuli ja
Jumalan voimasta noussut etelätuuli tuovat israelilaisten leiriin taivaan lintuja kuin meren hiekkaa. Niitä he
haalivat kokoon ja ahmivat itsensä täyteen. Silti he
eivät tule kylläisiksi.
Israelilaisten autiomaassa Jumalalta saama ruoka tarjoaa Viholliselle aiheen ensimmäiseen kiusaukseen: ”Jos
sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien
muuttua leiviksi.” Peitetysti Saatana muistuttaa siitä,
että Herra Jeesus Kristus, Jumala ja ihminen, oli antamassa enkelten leipää israelilaisille autiomaassa. Silloin hän ruokki mahtikäskyllään nälkäiset. Hänen olisi
helppo luoda itselleenkin ruokaa kivistä.
Herra Jeesus torjuu kiusauksen tavalla, jolla esivanhempamme paratiisissa ja israelilaiset autiomaassa
olisivat voineet sen torjua, nimittäin pitäytymällä Jumalan sanaan. Jumala panee israelilaiset koetukselle
saadakseen tietää, aikovatko he todella noudattaa hänen
käskyjään. Tehdäkseen heidät nöyriksi Hän pitää heitä
nälässä ja ruokkii sitten mannalla. Näin Hän osoittaa sen Herra Jeesus lausuu Kiusaajalle - ”ettei ihminen elä
ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee
Jumalan suusta” (5. Moos. 8:3). Tämän Jeesus tahtoo
kiusauksissa oppia. Sen jälkeen, kun hän on niistä
selviytynyt, tulevat enkelit häntä palvelemaan. Ne
ruokkivat Herraa Jeesusta varmaankin taivaan leivällä.
Kiusaaja asettaa Vapahtajan seuraavaksi temppelimuurin harjalle. Messiaan odotettiin sieltä ilmestyvän en-

siksi kansalleen. Herra Jeesus vastaa Kiusaajalle: ”Älä
kiusaa Herraa, Jumalaasi.” Tämä tarkoittaa sitä, että
Vapahtaja haluaa täyttää sen tehtävän, jonka hänen
Isänsä antoi Hänelle. Hänen tuli ensin nousta ristin
harjalle, Golgatan kummulle, josta koko Jerusalem
näkee Hänet. Vasta sen jälkeen Hän on tuleva kirkkaudessaan salaman leimahduksen tavoin, niin että
kaikki kansat näkevät Hänet.
Kiusaaja tarjoaa Herralle Jeesukselle vielä maailmanvaltiutta. Sen ehtona on kuitenkin hänen edessään kumartuminen. ”Mene pois, Saatana!” vastaa Vapahtaja.
Palvonta kuuluu yksin Herralle, Jumalalle. Herra Jeesus Kristus on kyllä saava kaiken vallan taivaassa ja
maan päällä (Matt. 28:18). Sitä ennen Hänen on kuljettava loppuun asti Jumalan rakkauden uhritie.
Saatana on viruksen luontoinen henkivalta. Se saa
voimansa siltä, joka antautuu hänen tahtoonsa. Tämä
Jumalan ja ihmisten vihollinen haluaa kääntää toden
valheeksi ja valheen todeksi, oikean vääräksi ja väärän
oikeaksi, pahan hyväksi ja hyvän pahaksi. Sitä tarkoittaa sen paimensauvassa oleva myrkkypistin. Herra
Kristus on voittanut Saatanan ja paljastanut Kiusaajan
valehtelijaksi.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 91:1-4(/11-15)
Su: 1. Moos. 3:1-7(/-15), Hepr. 4:14-16, Matt. 4:1-11
Ma: Jaak. 1:12-15
Ti: Matt. 16:21-23 / 2. Sam. 12:1-7
Ke: 1. Moos. 4:3-10 / 1. Joh. 3:7-8
To: Joh. 12:25-33
Pe: Hepr. 2:9,17-18 / Luuk. 10:17-20
La: Jes. 1:16-20

Virsirukous:
Herramme Kristus, seurakuntaas puolla, tahdoithan
kerran puolestamme kuolla. Pois paha torju, siitä meidät päästä, auta ja säästä.
Laumaasi suojaa, sodi puolestamme, vie meidät voittoon vihollisestamme. Murra jo, Herra, voima saatanalta, sinun on valta.
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