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Jeesuksen kaste ja kiusaukset – kokemukset siirtymisvaiheessa

Jeesus oli noin kolmekymmentä vuotta vanha aloittaessaan julkisen työnsä (Luuk. 3:23). Hänen
siirtymisensä kylästä julkisuuteen piti sisällään kaksi ratkaisevaa kokemusta, hänen kasteensa
ja kiusaukset, sekä kaksi ilmoitusta. Koska olemme tulleet tutuiksi näiden kertomusten kanssa,
ne eivät välttämättä vaikuta epätavallisilta, mutta hänen kasteensa oli ”vedellä parannukseen”
(Matt. 3:11) – vaikka hän olikin pyhä, synnitön (Luuk. 1:35). Tämän jälkeen ”Henki vei Jeesuksen
autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi” (Matt. 4:1), vaikka tokihan Henki onkin annettu suojele
maan Pahaa vastaan. Kasteensa ja kiusaustensa kautta Jeesus kulki nöyryydentietä eteenpäin
tuoden julki Jumalan luonteen.
Lue Matt. 3:1–4:12; Mark. 1:9–13, Luuk. 3:1–3; 21–23; 4:1–13; Joh. 1:15–35
Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luvut 11–13
Jeesuksen kaste: Johannes Kastaja eli erämaan eristyksissä syöden heinäsirkkoja ja villihu
najaa. Hänen sanomansa oli musertava nuhde syntiä kohtaan, kutsu tehdä ”hedelmää, jos
sa kääntymyksenne näkyy”. Ne, jotka tunnustivat uskonsa, kastettiin mutaisessa Jordanissa.
(Matt. 3:6, 8)
Minkä vertauksen Johannes kertoi, ja mitä hän ennusti Jeesuksesta? Matt. 3:11, 12 (vrt. Mark.
1:7–8; Luuk. 3:15–18; Joh. 1:32–34)

Miksi Jeesus otti osaa katumuksen kasteeseen, Johanneksen vastustuksesta huolimatta?
Matt. 3:13–15

Tämä on ensimmäinen kerta Matteuksen selostuksissa, kun Jeesus käyttää sanaa vanhurs
kaus. Siitä tuli yksi Jeesuksen ja Matteuksen evankeliumin keskeisimmistä sanoista. Mitä Jee
sus tarkoitti sanoessaan ”Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jeesuksen vanhurskaan
tahdon”? (Matt. 3:15)

Jeesusta ei kastettu esimerkin vuoksi, vaan täyttämään ”Jeesuksen vanhurskaan tahdon”1. Jee
sus on ”Jumala kanssamme”. Pyrkikö hän paljastamaan Jumalan sydämen syvimmän luonteen
ja asenteen? Sanoiko Jeesus Johannekselle: ”Jumala on minun kaltaiseni! Hän rakastaa tätä
Jordanin rantapenkereillä kuumuudessa ja tomussa kuljeskelevaa kansanjoukkoa. Nähdäkse
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si Jumalan luonteen sinun tulee nähdä hänet seisomassa tässä vedessä, vaatteet mudassa ja
kaislanpaloissa, vierekkäin epätoivoisen syntisen kanssa!” Kuvittele tilanne mielessäsi. Miten
se vaikuttaa sinuun?

Ilmoitukset taivaasta: Välittömästi kasteensa jälkeen Jeesus pysähtyi rukoilemaan. Mitä taivas
vastasi? Luuk. 3:21–23; vrt. Matt. 3:16–17; Mark. 1:9–11
•

Pyhä Henki:
Mikä oli tämän Pyhän Hengen toiminnan merkitys? Katso Ap. t. 10:34–38

Mikä nimi tai titteli Jeesukselle annettiin olemaan merkkinä tästä voitelusta?

•

Isä:
Mitä Isä paljasti Jeesuksesta?

Mitä kuvittelet Jeesuksen tunteneen hänen kuullessaan Isänsä äänen (30 vuoden tauon
jälkeen)?

Jeesuksen kiusaukset: Matteus kirjoitti: ”Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi”. (Matt. 4:1 kurs. lis.; vrt. Mark. 1:12–13; Luuk. 4:1–13)
Jeesusta koeteltiin eri tasoilla. (Matt. 4:2–10) Hän vastasi jokaiseen Jumalan sanalla
Ruokahalu:

”On kirjoitettu __________________________________________. (Matt. 4:4)

Luottamus:

”On kirjoitettu __________________________________________. (Matt. 4:7)

Hallinta:

”On kirjoitettu __________________________________________. (Matt. 4:10)

Miksi Paholaisen oikotiet olivat houkuttelevia? Mitkä ovat niiden seuraukset – Jeesukselle ja
meille?
Nälän tyydyttäminen:
Temppelimuurilta hyppääminen:
Tämän maailman prinssin edessä kumartaminen:
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Miksi uskot Pyhän Hengen johdattaneen Jeesuksen näihin kiusauksiin? Miksi Luukas listasi
kiusaukset toisessa järjestyksessä? Mikä on tällaisen erämaakokemuksen arvo? Oliko tarkoitus
(kuten kasteen kohdalla) todistaa Jumalan luonteesta: samastua ihmiskunnan kanssa ja kestää
pahan hyökkäykset? Hänen kasteensa ja kiusauksensa olivat Kolmiyhteisen Jumalan ilmestyk
siä – Isä, Poika ja Henki olivat Yksi, asuen ”meidän keskellämme” (Joh. 1:14).2 Mitä sinä ajatte
let tästä?

Johanneksen ilmoitukset: Kiusausten jälkeen ”Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen
luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä”. (Matt. 4:11) Tämän jälkeen Jeesus palasi serk
kunsa luokse Betaniaan, Jordanin tuolle puolen.
•

Mitä arvonimiä Johannes Kastaja antoi Jeesukselle?
1) Joh. 1:29, 36
2) Joh. 1:34

•

Miten Pyhän Hengen voitelu vahvisti Johanneksen vakaumuksen? Joh. 1:32–34

Meidän näkökulmastamme katsottuna nämä ovat mullistavia kokemuksia päälaelleen käänne
tyistä asemista – alentavia, jopa nöyryyttäviä! Jumalan luonne ja tavat toimia eroavat kuitenkin
täysin meistä. Meidän poliittiset, taloudelliset ja uskonnolliset järjestelmämme ja hierarkiamme,
jotka säilyttävät valtansa pakolla, kilpailulla tai koko ryhmän kattavalla oman edun tavoittelulla,
ovat täydellinen vastakohta Jumalan täydelliselle omistautumiselle toisille ja heidän tarpeilleen.
Jeesus oli perinpohjaisesti toisenlaisen valtakunnan Kuningas!
Lisälukemista
Kasteen kautta suuret kansanjoukot samastuivat Johannes Kastajaan, Jumalan sanansaatta
jaan, ja hänen sanomaansa. Kasteellaan Jeesus samastui ainoaan Kolmiyhteiseen Jumalaan,
hänen sanomaansa ja valtakuntaansa. Isä Jumala osoitti hänelle tukensa, ja Pyhä Henki voiteli
hänet.
Johannes ennusti uudenlaisesta kasteesta. ”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mut
ta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä
hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.” (Matt. 3:11 kurs. lis.). Jeesus tuli
kastamaan meidät Pyhällä Hengellä ja perustamaan Jumalan valtakunnan kansanliikkeen.
•

Minkä Jeesus sanoi olevan merkkinä Pyhän Hengen kasteesta? Ap. t. 1:4–8

Kun tulet Jeesuksen luo, saat häneltä uuden identiteetin. (Gal. 3:26–27; 2. Kor. 5:17) Mark Ed
wards kannustaa: ”Anna Jeesuksen identiteetin kasvaa sisälläsi, ota uusi Jumalan lapsen iden
titeettisi innolla vastaan, tietäen hänen rakastavan sinua ja olevan mieltynyt sinuun.”3
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”Mitä nämä jakeet kertovat meille identiteetistämme Kristuksessa?”4
1. Kor. 3:16
1. Kor. 12:17
2. Kor. 5:17
Gal. 3:26–27
Gal. 4:4–7
Ef. 2:10
Fil. 3:20
Fil. 4:13
Kol. 2:10
Kol. 3:3
1. Joh. 3:1–3 (älä jätä tätä lukematta!)

Mietteesi ja kysymyksesi
Millä tavoin sinä kerrot muille identiteetistäsi Jeesuksessa?

Jakaminen
Mitä aiot jakaa niiden ystävien kanssa, jotka ovat samalla matkalla kanssasi? Kuvittele olevasi
eristyksissä autiomaassa 40 vuorokauden ajan ilman ruokaa ja vettä pahan pommittaessa sinua
jatkuvasti. Miten luulet olosuhteiden voimistavan näitä kiusauksia?

Mitä kerrot oppimastasi niille, joita kannustat tuntemaan Jeesusta paremmin?

Lähdeviitteet
1

2
3
4
1

Sweet & Viola 2012:113: Jeesuksen kaste oli yliluonnollinen ilmoitus, osoitus yhteenkuuluvuudesta meidän kanssamme. “Hänen te
konsa antoi ennakkoaavistuksen siitä, mitä hän tulisi tekemään ristillä – kantamaan ihmiskunnan syyllisyyden.”
Eugene H. Peterson, The Message: The Bible in Contemporary Language, NavPress, 2002.
Edwards 2010:39.
Jakeet teoksesta Edwards 2010:40.
Edwards 2010:35.
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