
Matteus 4: 3-9
MIEHEN KOLME KIUSAUSTA
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3 Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Jos kerran olet Jumalan 
Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. 

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. 

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 
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Kiusaus yksi: olen sitä, mitä teen (suorittaminen)  

Paholainen sanoi Jeesukselle: "Jos kerran olet Jumalan Poika,  

niin käske näiden kivien muuttua leiviksi" 
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Jeesus ei ollut tehnyt mitään kolmenkymmenen vuoden aikana. Hän ei ollut 
vielä aloittanut palvelutehtäväänsä. Hän vaikutti epäonnistuneelta. Kukaan 
ei uskonut häneen. Hänen oli nälkä. Mitä hän oli tehnyt maailman hyväksi? 

Meidän kulttuurimme esittää saman kysymyksen. Mitä olet saanut aikaan? 
Miten olet osoittanut olevasi hyödyllinen? Mitä sinä teet?  

Useimmat meistä arvioivat olevansa jonkin arvoisia, jos olemme saaneet 
menestystä työssä, perheessä, koulussa, seurakunnassa, ihmissuhteissa. 

Ellemme ole, saatamme painaa päälle entistä kovemmin tai hävetä ja 
vaipua masennukseen tai ehkä syyttää muita ahdingostamme.  

SUORITTAMINEN
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Maallinen menestys houkuttelee meitä etsimään itsellemme arvoa  

ja merkitystä muualta kuin Jumalan ehtymättömästä,  

tuhlailevasta rakkaudesta meitä kohtaan Kristuksessa. 
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Jeesukselle näytettiin kaikki maailman loisto ja mahti.  

Itse asiassa Paholainen sanoi hänelle: "Katso ympärillesi, mitä kaikilla muilla on.  

Sinulla ei ole yhtään mitään. Olet nälkäkuoleman partaalla täällä, likaisena, haisevana ja 
auringon polttamana. Kuinka voit kuvitella olevasi joku?  

Kuinka aiot selvitä? Olet täysi nolla." 

OMAISUUS
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Meidän kulttuurissamme menestyksen mittarina on se, mitä omistamme. Markkinoijat käyttävät 
Suomessa vuosittain yli 3 miljardia euroa uskotellakseen ihmisille, että heidän on pakko saada 

tiettyjä leluja, vaatteita, elektroniikkalaitteita ja niin edelleen.  

Heidän koko identiteettinsä riippuu siitä. Aikuisina mittaamme itseämme vertailemalla: Kenellä on 
eniten rahaa? Kaunein keho? Mukavin elämä? Usein omanarvontuntomme liittyy asemaamme 

työpaikalla - rahaan ja luontaisetuihin.  

Kenellä on paras koulutus ja mistä oppilaitoksesta, kenellä on eniten ansioita ja palkintoja, kenellä 
eniten oppiarvoja ansioluettelossaan. Kenellä on hyvännäköisin tyttöystävä tai vaimo?  
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Jotkut meistä ovat tulleet riippuvaisiksi muiden mielipiteistä.  

Saatana kehotti Jeesusta heittäytymään alas temppelin harjalta, jotta ihmiset uskoisivat 
häneen.  

Tässä vaiheessa ihmiset eivät pitäneet Jeesusta minään. Hän oli oikeastaan näkymätön. 
Kuinka hän olisi voinut kuvitella olevansa jonkin arvoinen?  

SUOSIO
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Miehet: Juutumme kiinni valheelliseen elämään ollessamme epäterveellä tavalla 
huolissamme siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat.  

Riittää kun tiedämme, mitä Jumala meistä ajattelee. 
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