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PERKELE  KIUSAA  JEESUSTA

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Missä kertomus tapahtui

Erämaassa

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Tämä on jatkoa sille, kun Johannes oli kastanut Jeesuksen eli ihan Jeesuksen 
julkisen toiminnan alussa.
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c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Perkele (saatana, sielunvihollinen, kiusaaja, paha henki) ja hänen enkelinsä. 
Katso Kristinopista kysymys 159. 
http://www.luterilainen.com/index.php?option=com_content&task=view&id=235&Itemid=92

2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Luuk. 4: 1 -13

Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki kuljetti häntä 
erämaassa, ja perkele kiusasi häntä neljäkymmentä päivää. Eikä hän syönyt 
mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen (Jeesuksen)
nälkä. Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle 
kivelle, että se muuttuu leiväksi." Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei 
ihminen elä ainoastaan leivästä.'" 

Perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki 
maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän 
valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan 
sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on 
oleva sinun." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää 
kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman.'" 

Niin perkele vei Jeesuksen Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja 
sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä 
kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua', 
ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.'" Jeesus vastasi 
ja sanoi perkeleelle: "Sanottu on: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.'" Kun 
oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi.

Matt. 4: 1-11
Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Kun 
Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli 
hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: 
"Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi." 
Mutta Jeesus vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan 
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.'" 

Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet 
pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy 
tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 
'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.'" Jeesus sanoi 
hänelle: "Taas on kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.'" 
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Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle 
kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken 
minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua." Silloin Jeesus 
sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun 
Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'" Silloin 
perkele jätti hänet; ja katso, enkeleitä tuli hänen luoksensa, ja he tekivät 
hänelle palvelusta.

Mark. 1: 12 - 13 
Kohta sen (Jeesuksen kasteen) jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan. Jeesus oli 
erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen 
seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jeesus torjui kiusaukset Jumalan Sanalla. ” Jumalan sana on elävä ja 
voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, 
kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen 
ajatusten ja aivoitusten tuomitsija.” Hepr. 4: 12. Meidän on hyvä osata ulkoa 
Raamatun keskeisiä lauseita.

"Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, 
orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi 
jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä 
niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan 
alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, 
olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja 
neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden 
tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.” 2 Moos. 20: 2 – 6.

Isä meidän –rukouksessa me rukoilemme: Äläkä saata meitä kiusaukseen. 
Katso Kristinoppi kysymykset 286 – 288.

                     http://www.luterilainen.com/index.php?option=com_content&task=view&id=414&Itemid=113

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa

5. Opeteltava Raamatun lause
”Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata 
palveleman.” Matt. 4: 10.
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6. Lauluehdotus VK 392 (UVK 298)
Oi, Jeesus, johda kulkuni seuraamaan askeleitasi.
Niin saavun kautta vieraan maan sun luokses kotiin oikeaan.

Sä voimas anna voimaksi mun matkallani turvaksi.
Suo, että tahtoos tyytyisin helteessä koetustenkin.

Niin kuin sä kaikki aartehet halpoina pidit maalliset.
Mua auta aina välttämään himoja mielen itsekkään.

Sanat Schaffhäuser Gesangbuch (1728)
sävel saksalainen 1535

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Jeesus näyttäytyi opetuslapsilleen ja monille muille 40 päivän aikana 
ylösnousemisensa jälkeen ennen kuin astui taivaaseen.

Vedenpaisumuksessa satoi 40 päivää ja 40 yötä. 1 Moos. 7: 12. 
Neljänkymmenen päivän kuluttua Nooa avasi ikkunan 1. Moos. 8: 6.

Mooses sai Jumalalta laintaulut odotettuaan 40 päivää ja 40 yötä.
”Hän (Mooses) oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja 
neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, 
ne kymmenen sanaa.” 2 Moos. 34: 28.
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