Rakkaat paaston ja hiljaisuuden tielle kutsutut kristityt .Selittäessään kolmatta
käskyä katekismus sanoo näin: hiljaisuudessa aavistamme pyhyyden läsnäolon,
vaikka emme osaisi antaa sille nimeä ja muotoa. Oma rikkinäisyytemme ja elämän
ristiriitaisuus herättävät meissä kysymyksiä ja pakottavat etsimään vastauksia.
Hiljaisuus onkin usein ikkuna, josta näkyy uskomme heikkous , rakkautemme
puutteet ja arjen kilvoittelun kipupisteet.
Herra, sinä kutsut minua seuramaan Sinua ristin tielle. Anna anteeksi, että liian
helposti etsin elämääni sisältöä ja lohdutusta katoavan maailman antimista ja
uskomme oman voimamme varassa selviävämme elämästä. Anna anteeksi
epäuskoni, joka vastoinkäymisten ja ristin kohdatessa ei jaksa luottaa sinun
armoosi ja rakkauteesi. Anna anteeksi haluni mieluummin etsiä ihmisten antamaa
kiitosta ja kunniaa kuin sinun tahtoasi maailman melussa. Herra, armahda minua,
vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmillä.
Ensimmäisen paastonajan sunnuntain saarna
Moni meistä taitaa muistaa lapsuudestaan ensimmäiset kokemukset kiusaamisesta.
Olitko kiusaaja vai kiusattu? Ehkä molempia ?.Minä ainakin olin. Kansakoulussa
saattoi omaan ratkaisuun vaikuttaa oman aseman varmistelu, kun menee kiusaajien
mukaan on itse suojassa. Sellaistahan se saattoi olla, hävettäävääkin, mutta jotenkin
rehellisempää. Lapsen ja varhaisnuoren ilkeys oli näkyvillä, aikuinen osaa piilotta
paljon paremmin omat varjonsa.
Yksi asia jäi puhuttelevana mieleen. Miten kiusaamisessa osataankin löytää tarkasti
toisen arka, herkkä ja haavoittuvin kohta ja iskeä juuri siihen. Raamatun
kiusaamistekstejä lukiessa tekeekin mielenkiintoisen havainnon. Sielunvihollisen
metodit tuntuvat kovin tutuilta. Arimpaan paikkaan isketään. Kasteensa jälkeen
erämaassa tehtäväänsä valmistautuva Jeesus saa Saatanan kimppuunsa. Muissa
evankeliumeissa Jeesuksen kiusaajan toimintatavat tulevat julkeasti näkyviin.
Älä luota Jumalaan! Älä seuraa Isäsi tahtoa! Katso, mitä minä sinulle lupaan! Valtaa,
kunniaa ja loistoa. Sekin kuulostaa tutulta. Äkkiä ollaankin paratiisissa Adamin ja
Eevan seurassa. Käärme pistää parastaan: Katsokaa nyt kielletyn hedelmän
mehukkuutta, eikö tule vesi kielelle? Ettekö haluakin tietää kaiken , olla Jumalan
kaltaisia? Kokeilkaa edes!

Näin kiusaaja toimii. Toimii tänäkin päivänä. Yrittää iskeä juuri siellä missä olemme
heikkoja , haavoittuvia, houkutuksille alttiita. Maailma ympärillämme notkuu
paratiisien puita, jonka kauppiaat lupailevat halujaan toteuttavalla ihmiselle
paratiiseja toisensa jälkeen .Amerikkalainen kirjailija David Foster Wallace kirjoittaa
paljastavasti itsekkään kapitalismin paratiisista: Sen paratiisin pääpiirteitä ovat
yksinäisyys, masennus, ahdistus, riippuvuudet, empatian puute, tunne-elämän
kapeus, kiire stressi ja merkityksettömyys.” Kulissit romahtavat, saatana paljastaa
kasvonsa, omat paratiisimme eivät meitä suojaa.
Sortumisen jälkeen kiusaaja muuttaa taktiikkaa. Alkaa syyttely ja selittely. Heikko
ihminen sotkeutuu sanojensa ja tekojensa kanssa. Kiusaaja pistää pökköä pesään.
Siinä näet, ei sinun uskostasi ole mihinkään. Noin heikko ja huikentelevainen
ihminen ei voi syyttää ketään muuta kuin itseään! Joku on sanonut, että kiusaajan
parasta aikaa on yö, sen sudenhetket kun uni ei tule ja murheet ja epäilykset
piirittävät vuodetta. Ei kuule sitä Jumalaa taida olla olemassakaan, katso nyt
maailmaa ja viattomien ihmisten kärsimystä! Ja jos onkin olemassa, ei se ainakaan
sinunlaisestasi surkimuksesta välitä. Noin heikko ja huikentelevainen.
Entä jos vastaisin: Oikeassa olet. Minä olen uskossani heikko, enkä jaksa luottaa
Jumalan Sanan lupauksiin Sinä olet oikeassa. En minä sinulle pärjää. Mutta meni sinä
Herrani ja Vapahtajani luokse keskustelemaan minusta. Hän on minun asianajajani.
Hyvät ystävät .Kiusaaja säikähtää kun puhutaan Kristuksesta. Hän koettaa koko ajan
huolehtia ettemme vain katsoisi Kristukseen. Mutta juuri niin me teemme. Me
katsomme Kristukseen hellittämättä, tuli mitä tuli. Liian myöhään yrittää kiusaaja
huudella, mutta meillä on muuta ajateltavaa. Meillä on Kristus, kaikessa kiusattu ja
koeteltu. Hän tietää, hän kulkee rinnallamme, auttaa meitä myös paaston matkalla.
Eräs edesmennyt ystäväni joutui yöllä herätessään ahdistuksiin, mieli oli liian hajalla
rukoilemista varten. Hän tarttui virsikirjaan ja alkoi veisata. Virrestä tuli vastaan
Kristus, joka kuljetti yön suden hetken ylitse, antoi lopulta unen levon takasin.
Tallainen on kaikessa kiusattu Herramme.
”Nyt lepään tässä Jumala, pyhissä käsissäsi. Täydellisessä levossa saan olla lähelläsi.
Kun tuskan varjo pitenee, yön kauhut yllättävät. Sinusta voima säteilee, kasvosi
tyynnyttävät. Kätesi vahvan ojennat, vaaroilta minut säästät. Jos pahat unet
kiusaavat, viereesi turvaan päästät. Jos huomispäivän huolilta en tahdo päästä
uneen, tai katkerista muistoista, niin olon ahdistuneen, hoitoosi otat kokonaan ja
sitten hyvää yötä. Et mitään muuta vaadikaan, et ponnistusta, työtä. Silitätä

silmäluomia, pois hiljaa nostat huolen, näin nukun kuljen turvassa, yön paremmalle
puolen ” (Jochen Klepper)

Esirukous
Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä
Sinä kutsut meitä seuramaan rakkauden, ristin ja paaston tietä Poikasi askelissa.
Anna kirkollesi nöyryyttä ja kärsivällisyyttä tällä matkalla .Anna seuraajillesi
turvallinen luottamus siihen, että myös elämän kiusojen, ahdistusten ja ristien
keskellä Jeesus itse kulkee vierellämme ja antaa voiman arjen taisteluihin.
Siunaa erityisesti niitä kirkkoja, joissa työtä tehdään monien vaarojen , sotien ja
ristiriitojen ympäröimänä. Lohduta ja rohkaise heitä, joita vainotaan oman uskonsa
ja vakaumuksensa takia.
Herätä maailman suuret johtajat ja vallankäyttäjät näkemään vastuunsa maailman
yhteisestä tulevaisuudesta. Siunaa rauhan ja sovinnon rakentajia kaikkialla
maailmassa. Herätä meidätkin paaston matkalla näkemään avuntarve ympärillämme
.Auta meitä karsimaan elämästämme kaikki turha ja tarpeeton, auta etsimään sitä,
mikä on kohtuullista, sinun tahtosi mukaista.
Herra , matkalla Jerusalemiin sinä kuulit avunpyytäjien huudot, autoit ja paransit.
Kuule meitäkin kun pyydämme sinua sairasvuoteiden vierelle. Laske hellät ja
parantavat kätesi sairasvuoteiden ylle.
Herra sinä laskeuduit syvimpiin kuluihin , laskeuduit kuoleman laaksoihin asti. Sinun
käsiisi me annamme kaikki viimeiselle portille saapumassa oleva. Vain sinun
rakkautesi , armosi ja anteeksiantamuksesi .voi viedä perille Isän kotiin.

