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KOETTELEMUKSISSA
Mt 4:1-11
1Paastosu 1. vk)
Luther-säätiö, Hämeenlinna
(21.2.2010)
Teksti:
Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. 2. Kun Jeesus
oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli
nälkä. 3. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Jos kerran olet
Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi." 4. Mutta Jeesus vastasi:
"On kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka
lähtee Jumalan suusta.'"
5. Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet
temppelimuurin harjalle. 6. Hän sanoi Jeesukselle: "Jos kerran olet Jumalan Poika,
niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat
sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.'" 7. Jeesus vastasi hänelle: "On myös
kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.'"
8. Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman
kaikki valtakunnat ja niiden loiston 9. ja sanoi: "Kaiken tämän minä annan sinulle, jos
polvistut eteeni ja kumarrat minua." 10. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois,
Saatana! On kirjoitettu: 'Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan
häntä palvella.'"
11. Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä,
jotka palvelivat häntä.
JOHDANTO
a. Päivän evankeliumiteksti on suunnattoman rikas. Sen tähden pystyn yhdessä
saarnassa antamaan vain ajatusten alkuja tekstin tutkistelulle. Ymmärrämme
tämän, kun sanon, että jokaisesta Jeesuksen kohtaamasta kolmesta eri
kiusauksesta voisi pitää ns. raamattutunnin. Siksi saarnani on enemmän
raamattuluento kuin normaali saarna.
b. Heprealaiskirjeessä sanotaan: Kristus on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla
kuin mekin" (Hpr 4:15), ja sen tähden hän voi kiusattuja auttaa (Hpr 2:18).
Näin ollen me voimme oppia Jeesuksen kiusauksista myös omia
kiusauksiamme varten.
c. Paneudumme tekstiimme seuraavalla tavalla:
– Ensin tarkastelemme tekstissä kerrotun tapahtuman puitteita.
– Sitten tarkastelemme erikseen Jeesuksen kolmea eri kiusausta.
1. TAPAHTUMAN PUITTEET (4:1-2)
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Jeesuksen kiusauskertomus alkaa Mt:n evankeliumissa sanalla "sitten" (Mk
”ja heti sen jälkeen”). Sanat viittaavat välittömästi kertomuksen edellä
olevaan Jeesuksen kastetapahtumaan (Mt 3:16-17).
Kasteensa yhteydessä Jeesus oli kuullut taivaasta Isän äänen: Tämä on
minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt. Jeesukselle oli varmaan
riemastuttavaa kuulla taivaasta tuollainen Isän tunnustus!
Kasteensa yhteydessä Jeesus näki myös Jumalan Hengen tulevan alas niin
kuin kyyhkysen ja laskeutuvan Hänen päälleen (Mt 3:16). Luukaan mukaan
Jeesus palasi Jordanilta täynnä Pyhää Henkeä (Lk 4:1). Suurenmoista
Jeesusta ajatellen!
1.1. "Sitten Henki vei Jeesuksen erämaahan Perkeleen kiusattavaksi"
Kun Jeesuksen kasteessa kaikki tämä ihmeellinen oli tapahtunut, sitten Henki
vei Jeesuksen erämaahan Perkeleen kiusattavaksi. Ensimmäinen teko,
minkä Pyhän Hengen kerrotaan Jeesukselle kasteen jälkeen tehneen, on
yllättävä, Vapahtajan vieminen erämaahan Perkeleen kiusattavaksi.
"Kiusata" -sanan paikalla on kreikan kielessä "peiradzoo" = panna
koetukselle, koetella. Ei Jumala kiusaa ketään (Jk 1:13), mutta hän kyllä
"koettelee". Isä testasi Jeesuksen. Hän halusi nähdä, onko Jeesus kuuliainen
kaikessa Isälle vai lähteekö hän, toinen Adam, omille teilleen niin kuin
ensimmäinen Adamkin oli lähtenyt.
On syytä panna merkille, ettei Henki vienyt Jeesusta voiman kokemiseen.
Hän ei johtanut Jeesusta keskelle ihmisjoukkoja tekemään ihmeitä,
parantamaan sairaita ja herättämään kuolleita, ei rikkaaseen ja yltäkylläiseen
elämään, vaan autiomaahan.
1.2. "Tuli hänen lopulta nälkä"
"Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli
hänen lopulta nälkä."
Kasteessaan Jeesus oli vihkiytynyt kantamaan koko ihmiskunnan synnit. Hän
näki Golgatan edeltäpäin ja halusi valmistautua siihen. Siksi hän päätti
käyttää erämaa-ajan paastoon ja varmaan myös rukoukseen.
Kun Jeesuksen tuli lopulta nälkä, silloin Perkele iski. Hän huomasi hetkensä
tulleen, kun näki Jeesuksen olevan heikoimmillaan.
1.3. Mitä tähän asti sanottu voisi meille opettaa?
Mitä tähän asti sanottu voisi meille opettaa? 1) Myös meidän
kastehetkellämme on taivaasta kuulunut Isän ääni: "Tämä on minun rakasta

3/8
poikani / tyttäreni, johon minä olen mielistynyt - Kristuksen ansion tähden",
sillä silloin synnyimme Jumalan lapsiksi. Kasteemme oli samalla meidän
vihkijuhlamme yleiseen pappeuteen Kristuksen työtovereiksi.
2) Jeesus tarvitsi Pyhällä Hengellä täyttymistä elämässään. Myöhemmin Hän
monella tavalla todisti, ettei Hän itsestään mitään voinut. Erehdymme jos
luulemme, että me voimme elää ja toimia kristittyinä ilman Pyhän Hengen
apua?
3) Meidätkin koetellaan. Sitä varten Jumala sallii kiusausten tulla. Kiusausten
aikoina tulee näkyviin, mikä asema Jumalan sanalla ja niin ollen Jumalalla
itsellään on meidän elämässämme.
4)Jeesuksen kiusaukset alkoivat sen jälkeen, kun hänen tuli nälkä. Mekin
kohtaamme kiusaukset voimakkaimpina silloin, kun olemme heikentyneitä ja
puolustuskyvyttömimpiä. Nälän ei tarvitse olla leivän nälkää, vaan se voi olla
yhtä hyvin jonkin muun tarpeen tyydyttämättömyyttä, yksinäisenä elämistä,
rakkauden puutetta tai menestyksen puutetta.
5) Miksi Jumala valitsee koettelemuksille ajan, jolloin olemme kaikkein
helpoimmin langetettavissa? Vastaus löytyy Jumalan koettelemuksille
asettamasta päämäärästä: Hän haluaa siirtää meidät itsemme varasta
Kristuksen ja Jumalan sanan varaan.
2. JEESUKSEN KIUSAUKSET (4:3–11)
Sitten tulemme tekstimme toiseen osaan eli Jeesuksen kiusauksiin.
2.1. LEIPÄKIUSAUS (4:3-4)
Ensimmäisenä Jeesus kohtasi ns. leipäkiusauksen. Jeesuksen
kastehetkessä oli kuulunut Isän ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani." Nyt
Kiusaaja sanoo Jeesukselle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika...", eli onko se
aivan varma? Ehkä kuulit väärin tai ymmärsit väärin!
2.1.1. "Niin käske näiden kivien muuttua leiviksi"
Lisäksi Saatanalla on jatkoajatus: Jos olet Jumalan Poika, "niin käske näiden
kivien muuttua leiviksi." Jumalan Poika – nälissään! Miksi luotat enää
Jumalan lupaukseen. Ota asiat omiin käsiisi. Ala toimia itsenäisesti.
Sinullehan on maailman yksinkertaisin asia saada leipää. Käytä
luomisvaltaasi.
2.1.2. "Kirjoitettu on"
Jeesus tunsi VT:n kirjoitukset. Hän muisti 5Ms 8:n tapahtumat. Jumalan
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lapset olivat ennenkin olleet erämaassa nälissään. Miksi? Sekin oli sanottu
saman luvun 3. jakeessa: "opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen
ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Herran suusta
lähtee". Jeesus lainasi kohdan ja sanoi Saatanalle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen
elä ainoastaan ... jne.'"
2.1.3. Mitä Jeesuksen leipäkiusauksesta voimme oppia?
Mitä Jeesuksen leipäkiusauksesta opimme? 1) Se paljastaa Perkeleen
yleisimmän tavan lähestyä Jumalan lasta. Hän ei läheskään aina väitä
vastaan, vaan paljon useammin hän asettelee vain kysymysmerkkejä: "Jos
sinä olet... Oletko? Luuletko olevasi?"
2) Ensimmäiset ihmiset olivat kohdanneet saman paratiisissa (1Ms 3) Käärme
ei sanonut heille: "Ei Jumala niin ole sanonut", vaan "Onko Jumala todella
sanonut?" Saatana taivuttelee meitä uskomisen sijasta epäilemään sitä, mitä
Jumala on sanonut.
3) Jumalan lasten suuri kiusaus on elää hengellistä elämää tutkimatta ja
tuntematta Jumalan sanaa. Siksi läheskään jokainen Jumalan lapsi ei voi
kiusauksen hetkenä sanoa Vapahtajan tavoin: "Mutta kirjoitettu on" – ja sen
tähden hän ajautuu helposti oman tahdon tielle ja maailmaan.
2.2. TEMPPELINHARJAKIUSAUS (4:5-7)
Toisessa eli temppelinharjakiusauksessa kohtaamme Perkeleen aivan
uudella tavalla. Hän ei saanut lankeamaan Jeesusta oman tahdon tielle ja
maailmaan, koska Jeesus tunsi Jumalan sanan ja piti siitä kiinni. Pyhä Henki
oli vienyt Jeesuksen erämaahan. Nyt Perkele vie hänet pois erämaasta
pyhään kaupunkiin, asettaa hänet temppelin harjalle (konkreettisestiko vai
näyssä, sitä en osaa sanoa) ja alkaa opettaa Jeesukselle Raamattua. Tässä
näkyy yksi Perkeleen vaarallisimmista piirteistä. Hän voi pukeutua valkeuden
enkeliksi ja lähestyä hurskaalla tavalla.
Peruspyrkimys Perkeleellä on toisessa kiusauksessa sama kuin
ensimmäisessäkin, ts. epäilyn kylväminen ja omien tekojen tielle kutsuminen:
"Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas. Jatko paljastaa
kuitenkin uuden piirteen: "...sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn
sinusta', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'."
2.2.1. Perkelekin voi käyttää Raamattua
Uusi piirre on tämä: Perkelekin voi käyttää Raamattua. Hän lähestyy Jeesusta
Jeesuksen omin asein.
Saatana lainaa Raamattua, mutta lainaa väärin irrottamalla tekstin
asiayhteydestään. VT:ssa, johon Saatana viittasi, ei luvata, että Jumala
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varjelee, jos hyppäät temppelin harjalta. Siellä sanotaan: "Sillä hän antaa
enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua
käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi" (Ps 91:11-12). Saatana yrittää
saada Jeesuksen tekemään Raamattuun vedoten sellaista, mikä on
Raamatun vastaista.
2.2.2. "On myös on kirjoitettu”
Jeesus huomaa Saatanan menettelyn ja torjuu hänen ajatuksensa jälleen
Raamatun sanalla: "Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi." – Jumalan sanan
vääristely on Jumalan kiusaamista.
2.2.3. Mitä Jeesuksen temppelinharjakiusauksesta voimme oppia?
Mitä tästä Jeesuksen temppelinharjakiusauksesta opimme? 1) Tämän: Jos
Saatana ei saa Jumalan lasta mustien syntien ojaan, maailmaan ja luopioksi,
syystä, että tämä riippuu kiinni Jumalan sanassa, hän lähestyy seuraavaksi
ihmistä Raamattu kädessä.
2) Hän yrittää houkutella Raamattuun vetoamalla valkoisiin synteihin eli
hurmahenkisiin tekoihin. Kun hän ei saa jotakuta lankeamaan alaspäin, hän
yrittää langettaa ylöspäin.
3) Kaikki ihmistä korottavat kristillisen kirkon parissa syntyneet harhaopit ja
lahkot on perustettu käyttämällä Raamattua tavalla, jolla Saatana sitä tässä
käyttää. Kirjoitus otetaan irti yhteydestään ja ilmoituskokonaisuudesta.
Jokaisella väärällä opettajalla, joka on jakanut kristillistä kirkkoa, on ollut jokin
"kirjoitettu on", johon hän on perustanut erityisoppinsa, jolla irrottaa uskovia
juuriltaan ja sitoo heidät itseensä ja harhaoppiinsa.
4) Jos yhteydestään irrotetuilla Raamatun kohdilla pönkitettyjä harhaoppeja
olisi Jeesuksen lailla paljastettu: "Taas on kirjoitettu" -menetelmällä, kuinka
paljosta pahasta kirkko olisikaan säästynyt. Galatiassa ja Korintissa väärät
opettajat saarnasivat Raamattu kädessä "toista evankeliumia", mutta Paavali
paljasti heidät. Jeesuksen ja Paavalin esimerkki kutsuu meitä menettelemään
samoin.
2.3. VUORENHARJAKIUSAUS (4:8-10)
Kolmantena ja viimeisenä tulee vuorenharjakiusaus. Siinä Saatana poistaa
naamarinsa ja esittää Jeesukselle siekailematta oman vaihtoehtonsa eli
Saatanan palvelemisen Jumalan antamaan päämäärään muka pääsemiseksi:
Perkele sanoi: "Palvele ja seuraa minua."
Muistan kuinka kuusi vuotta sitten valmistaessani saarnaa tästä samasta
tekstistä miltei vapisin, kun oivalsin, että vuorenharjakiusauksessa on
todellakin kysymys Saatanan palvonnasta.
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VT:ssa Jumala oli luvannut antaa Messiaalle kaikki pakanakansat perinnöksi
(Ps 2:8), mutta ne annettaisiin kuuliaisuuden, kärsimyksen ja ristin tien kautta.
Ilmeisesti Perkeleen Jeesukselle tarjoama tie oli poliittisen Messiaan tie
miekkalähetyksineen ja maailmansotineen. Näin Jeesuksesta olisi tullut
juutalaisten unelmoima mahtava maailman hallitsija. Tällä tiellä Messiaan ei
olisi itsensä tarvinnut kärsiä lainkaan: ei piikkikruunua, ei häpeää, ei ristiä. –
Mutta silloin meillä ei olisi myöskään syntien sovitusta eikä
anteeksiantamuksen evankeliumia!
Saatana esittäytyi Jeesukselle röyhkeästi ikään kuin hän olisi maailman
kaikkien valtakuntien ja niiden loiston omistaja ja hänellä olisi valta antaa ne
kenelle haluaa. Saatanaa kutsutaan kyllä Raamatussa tämän maailman
ruhtinaaksi ja jumalaksi. Mutta todellisuudessa Saatana ei omista maata
senttiäkään, kokonaisista kuningaskunnista puhumattakaan.
2.3.1. "Sillä kirjoitettu on”
Jeesus valitsi Jumalalle kuuliaisena olemisen tien. Hän kieltäytyi Saatanan
palvonnasta ja poliittisen messiaan urasta vetoamalla jälleen Raamattuun:
"Mene pois, Saatana, sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalasi, pitää sinun
kumartaman ja häntä ainoata palveleman'."
2.3.2. "Silloin Perkele jätti hänet”
"Silloin Perkele jätti hänet – joksikin aikaa (lisää Luukas, 4:13) – ja katso
enkeleitä tuli hänen luoksensa palvelemaan häntä.
Ristin tien loppumetreillä Getsemanessa Jeesus kohtasi Kiusaajan uudelleen.
Mutta Jeesus kesti koetuksen sielläkin. Hän oli kuuliainen Isältä saamalleen
kutsumukselle aina kuolemaan asti.
Mt:n evankeliumin lapussa kerrotaan, kuinka ylösnoussut Jeesus ilmestyy
opetuslapsilleen Galilean vuorella ja lausuu: "Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä" (Mt 28:16-20). Jeesus voitti Perkeleen. Hän meni
ristille ja Jumala uskoi hänelle koko ihmiskunnan.
2.3.3. Mikä on vuorenharjakiusauksen sanoma meille?
Mikä on vuorenharjakiusauksen sanoma meille? 1) Tämä: Jeesus torjui
Raamattuun vedoten myös tämän kolmannen kiusauksen, Saatanan
palvelemisen ja maailman valloittamisen Saatanan neuvomin keinoin. Hän
varoitti siitä myös meitä sanomalla: ”Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän
voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon” (Mt
16:26)?
2) Tämä kiusaus on tuttu kristillisille kirkoille, lähetysjärjestöille, mutta myös
yksityisille kristityille. Kiusauksen ydin on siinä, että Perkele tarjoaa meille
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apuaan kristittynä elämiseen ja Jumalan valtakunnan työn toteuttamiseksi
toista, muka helpompaa tietä.
3) Meidän on Jeesuksen tavoin tunnistettava Saatanan tarjoamat oikotiet
Jumalan teistä. Emme saa käyttää työtapoja, joihin sisältyy Perkeleen
kumartamista.
4) Ainoa miekka, joka seurakunnalle on annettu maailman valloittamiseksi
Kristukselle, on Jumalan sanan miekka eli Raamattu ja sen julistaminen.
LOPUKSI
Lopuksi pieni kertaus, vaikka siinä on toistoakin.
1. Ensin tekstin puitteet:
1.1. Jeesuksen varsinainen kutsumus alkoi hänen kasteestaan Jordanilla.
Iloitsemme, siitä, että Jeesus kesti kaikki koetukset ja täytti Isältä saamansa
tehtävän: Syntimme on sovitettu. Meillä on evankeliumi. Taivas on avoin.
1.2. Omassa kasteessamme me saimme Jumalan lapseuden ja kutsun
Kristuksen työtovereiksi. Tämän päivän tekstin välityksellä Jumala muistuttaa
meitä tästä ja kutsuu parannukseen, jos ja kun olemme hänestä ja
kutsumuksestamme loitontuneet.
1.3. Niin kuin Jumala testasi Jeesuksen uskollisuuden, koettelee hän
meidätkin. Hän tosin tietää, että me emme kestä koetusta, mutta me itse
emme sitä aina tiedä, ja tämä tietämättömyys vaarantaa meidän
taivasmatkamme.
2. Sitten Jeesuksen kiusausten sanoma:
2.1. Saatanan houkuttelee Jumalan lasta ensin oman tahdon tielle ja
maailmaan.
b) Niitä, joita hän ei saa maailmaan, koska he pitäytyvät Jumalan sanaan,
Saatana lähestyy Raamatun opettajana. Hän houkuttelee heitä
näennäisraamatullisuuden avulla harhaoppeihin ja hurmahenkisyyteen.
c) Niiden kohdalla, jotka Jeesuksen tavoin tuntevat Raamattunsa hyvin
ja pitäytyvät uskollisesti siihen, Perkeleen konstit ovat vähissä. Heitä
hän lähestyy lopulta omana itsenään pyytäen palvelukseensa. Hän
tarjoaa kilvoituselämän ja hengellisen työn välineiksi Jumalan
antamien armonvälineiden sijasta vallankäyttöä kaikissa sen eri
muodoissa ja lopulta suoranaista Saatanan palvontaa. – Maailma,
hurmahenkisyys ja Saatanan palveleminen. Siinä Sielunvihollisen strategia
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Jumalan lasten uskon ja elämän tuhoamiseksi.
Lopun lopuksi: Ystävä hyvä, Saatana voittaa meidät jokaisen viisaudessa ja
voimassa, mutta "kirjoitettu on" tuotti hänelle tappion 2000 vuotta sitten ja on
tuottava hänelle tappion nyt ja aina. Sen tähden tämän päivän evankeliumi nostaa
Raamatun ja sen tuntemisen arvoon arvaamattomaan. Ystävä hyvä, tutki paljon
Raamattua! Pyhä Henki käyttää Jumalan sanaa turvatakseen sinun taivasmatkasi.
.
Aamen.
Virret: 318; 305:1-4; 385:1- ; (Eht 224; 225; 230); 179:7

