JEESUS AJAA ULOS RIIVAAJAT
Lk. 11:14-28
14. Jeesus ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä. Kun riivaaja oli lähtenyt, mykkä puhui. Kansa
ihmetteli.
15. Muutamat heistä sanoivat: "Beelsebulin, riivaajien päämiehen, voimalla hän ajaa ulos
riivaajia."
16. Toiset taas panivat hänet koetukselle ja pyysivät häneltä merkkiä taivaasta.
17. Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä, ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu
itsensä kanssa, joutuu autioksi, ja talo kaatuu talon päälle.
18. Jos Saatana on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy koossa?
Tehän sanotte minun Beelsebulin voimalla ajavan ulos riivaajia.
19. Jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenen voimalla sitten teidän
jälkeläisenne ajavat niitä ulos? Sen tähden heistä tulee teidän tuomareitanne.
20. Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, onhan Jumalan valtakunta tullut
teidän luoksenne.
21. Kun väkevä mies aseellisena vartioi kartanoaan, hänen omaisuutensa on turvassa.
22. Mutta jos häntä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa, voittaa hänet ja ottaa häneltä
aseet, joihin hän luotti, hän jakaa tältä riistämänsä saaliin.
23. Joka ei ole minun kanssani, on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, hän
hajottaa.
24. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, se kuljeksii autioissa paikoissa ja etsii
lepopaikkaa. Kun se ei sitä löydä, se sanoo: 'Minä palaan asuntooni, josta lähdin'.
25. Tullessaan se tapaa sen lakaistuna ja kaunistettuna.
26. Se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, itseään pahempaa, ja ne tulevat
sisään ja asuvat siellä. Sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa."
27. Hänen tätä puhuessaan eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle:
"Autuas se kohtu, joka on sinua kantanut, ja ne rinnat, joita olet imenyt."
28. Siihen Jeesus sanoi: "Niin, autuaita ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja
noudattavat sitä."
Jumalan valtakunta (20)
Jeesus Kristus, meidän suuri Herramme ja Vapahtajamme tuli kukistamaan synnin,
perkeleen ja kuoleman vallan. Hän tuli siirtämään meidät pimeyden vallasta valkeuteen,
saatanan vallasta Jumalan tykö. Jumalan valtakunta on Jeesuksen Kristuksen kuninkaallista
valtaa meidän elämässämme, meidän sydämissämme. Se on Hänen tahtonsa tapahtumista
meidän elämässämme yhteydessä Häneen Pyhän Hengen välittämässä
lahjavanhurskaudessa, ilossa ja rauhassa. Se on vapaehtoista ja iloista Jeesuksen palvelua.
Olemme Jumalan valtakunnassa, jos ja kun Jeesus armollaan ja totuudellaan saa hallita
meitä. Missä Jeesus on, siellä on Jumalan valtakunta.
Synnin, kuoleman ja perkeleen valta
Ihmiset eivät kuitenkaan synny tähän maailmaan Jumalan lapsina, vaan perisynnin
seurauksena synnin, kuoleman ja perkeleen valtakunnan lapsina. Perisynti on meille luettua
Adamin syntiä ja hänestä meihin periytynyttä lihaa, turmeltunutta luontoa meissä. Ihmisestä
ei tule syntinen sillä, että hän tekee syntiä, vaan hän tekee syntiä siksi, että hän on
syntymänsä perusteella syntinen ja syyllinen. Synti taas on liittänyt hänet alusta asti
perkeleen valtaan ja orjuuteen. Perkeleellä on Heprealaiskirjeen mukaan kuolema
hallussaan. Se pitää orjiaan kuoleman pelossa halki koko heidän elämänsä.
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Jeesus on väkevämpi (22)
Synnin tähden ihminen on syntymästään asti kuoleman alainen vastasyntyneetkin kuolevat
eikä ihmisessä itsessään ole mitään, mikä voisi vapauttaa hänet synnin, kuoleman ja
perkeleen hallintavallasta. Jeesus Kristus tekee tyhjäksi synnin, kuoleman ja perkeleen teot.
Meillä on ilosanoma. Jeesus Kristus on se väkevämpi, joka kukisti ja sitoi meidät
orjuuttaneen perkeleen. Hän kävi kauhean kärsimyksensä ja ristin tuskansa avulla käsiksi
syntiimme ja saavutti täydellisen sovituksen ja hyvityksen Isän edessä kantamalla meidän
syntiemme rangaistuksen. Samalla Hän osti meidät vapaaksi perkeleen vallasta, sillä se
menetti voimansa, kun se ei voi enää syyttää Jeesuksen lunastamia Isän edessä.
Nousemalla kuolleista Jeesus kukisti kuoleman vallan. Kuolema ei voi Jumalan lasta enää
pitää, vaan hänen ruumiinsa nousee ylös Jeesuksen toisen tulemisen hetkellä.
Jeesus voi ja tahtoo vapauttaa (20)
Kukaan ihminen ei voi itseään pelastaa. Mitkään omat ponnistelusi, hyvät työsi, parhaat
yrityksesi, eivät voi Sinua siirtää synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta Jumalan rakkauden,
elämän ja valkeuden valtakuntaan. Vain Jeesus Kristus voi sen tehdä. Mutta Hän todellakin
tahtoo Sinut vapauttaa ihmeelliseen valtakuntaansa. Kun se saa Sinulle tapahtua, olet
totaalisesti, kokonaisvaltaisesti pelastettu. Olet saanut syntisi anteeksi ja uuden suhteen
Isään, olet vapaa kuoleman hirmuvallasta ja omistat iankaikkisen elämän, olet myös vapaa
perkeleen vallasta, Sinua hallitsee Kristus armollaan.
Raamattu puhuu siitä, etteivät saatanan kavalat juonet ole meille tuntemattomat.
(2.Kor.2:11) Kolmena perättäisenä sunnuntaina olemme näistä juonista kuulleet ja miten
niistä voidaan selviytyä. Saatana viettelee meitä kiusauksiin eli syöttää meille syntiin
houkuttelevia ajatuksia mitä moninaisimmilla tavoin. Sielunvihollinen pyrkii saamaan meidät
langettuamme myös epätoivoon ja epäilyksiin siitä, voimmeko enää saada apua. Mutta se
pyrkii viemään meidät myös sellaiseen valheen ja riivaajien verkkoon, jossa alamme uskoa
pimeyden valoksi ja jossa lopulta ruumiimme, sielumme ja henkemme hukkuu.
Toissa sunnuntainen teksti kertoi, miten Jeesus voitti meidän sijaisenamme kiusaukset, joilla
Perkele Hänelle yritti Häntä langettaa. Tiedämme, että Pyhässä Hengessä Jeesukseen
sidottu voi myös voittaa ne, kiusaukset, joita hän kohtaa. Jumalan lapsella ei ole mitään
puolusteltavaa synneissään. Emme voi sanoa: "Kiusaus oli liian suuri?" Kun kiusausten
Voittaja saa hallita sinua, sinun ei tarvitsisi langeta. Mutta kiitos Herran, sama Herra on
myös syntien anteeksi Antaja ja suuri armossaan. Omasta syystäsi langenneenakin saat
jälleen tuomita ja hylätä synnin elämässäsi ja omistaa Hänen uhriveressään kaikkien
syntiesi anteeksiantamuksen.
Viime sunnuntain teksti kertoi, miten Jeesus vapauttaa sellaisen, joka hädässään tulee
Hänen luokseen, pyytää apua Häneltä ja ehdoitta antautuu Hänen käsiinsä. Teksti osoitti,
ettei meillä kenelläkään ole itsessämme mitään oikeutta saada pelastusta. Sen saaminen
lähtee kokonaan Jeesuksen sydämen armosta ja rakkaudesta. Herra ei myöskään heitä
luotaan ketään, joka Hänen luokseen tulee apua pyytämään. Se juuri on uskoa.
Jeesus vapauttaa riivatun (14)
Tämän päivän teksti puhuu meille siitä pahojen henkien eli riivaajien muodostamasta
voimakentästä, joka on valheen vallan taustalla ja joka pitää ihmisiä hirvittävissä
kahleissaan. Jeesus osoittaa heti tekstimme alussa, miten Hän on kaiken tämän keskellä
ehdoton Hallitsija ja merkillisellä helppoudella ajaa riivaajan ulos miehestä, joka oli mykkä.
Matteus kertoo rinnakkaiskohdassa myös, miten pelkkä Jeesuksen sana riitti vapauttamaan
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riivaajan mykistämän ja sokeaksi tekemän miehen. Kun riivaaja, paha henki, demooni, oli
ajettu pois, mies parani täydellisesti. Hän puhui ja näki.
Mitä pahat henget eli riivaajat ovat?
Vanhan kristikunnan piirissä on pitkään ollut vaikeaa ymmärtää, mistä riivaajissa oikein on
kysymys. Syy on siinä, että riivattuja on kristikunnassa ollut varsin vähän. Se taas johtuu
siitä, että suuret herätykset ovat pitäneet riivaajat loitolla. Jeesus toteaa tekstimme lopussa,
miten saastainen henki lähdettyään ihmisestä kuljeksii autioita paikkoja ja etsii lepoa.
Riivaajat eli perkeleen enkelit, jotka ovat persoonallisia olentoja niin kuin sielunvihollinen
itsekin, tietävät, että ne joutuvat lopulta yhdessä sen kanssa iankaikkisen tulen
rangaistukseen. Mutta sitä pelätessään ja odottaessaan ne pyrkivät löytämään hetken levon
jonkun ihmisen tai eläimen sisältä. Ne pyrkivät valtaamaan itselleen asunnon, jossa ne myös
pitävät armotonta valtaansa siihen asti, kun saavat uhrinsa kadotukseen itsensä kanssa tai
siihen asti, kun niitä väkevämpi Jeesus Kristus ajaa ne ulos asunnostaan. Siellä missä
Jeesus liikkuu, Hänen läsnäolonsa vapauttaa ihmisiä riivaajien vallasta, niin että näin
vapautuneet voivat myös tehdä synneistään parannuksen, uskoa evankeliumiin ja saada
Pyhän Hengen uudeksi ihanaksi hallitsijaksi sydämiinsä.
Riivaajat voivat palata (24-26)
Jos kuitenkin Jeesuksen läsnäolon riivaajista vapauttama ihminen jää tyhjäksi eikä ota
vastaan uutta Herraa, niin riivaaja voi palata monen muun kanssa seurauksella, että ihminen
joutuu vielä syvempään pimeyden valtaan.
Matteuksen evankeliumissa (12:45) Jeesus osoittaa, että asia ei koske vain yksityistä
ihmistä, vaan myös kansakuntaa. Israel kansakuntana vapautettiin riivaajien vallasta, kun
Jeesus vaelsi sen keskellä ja kun Hän vaikutti Pyhässä Hengessä alkuseurakunnan keskellä. Mutta kun kansakunta hylkäsi etsikkoaikansa, niin riivaajat palasivat ja aiheuttivat
hirveän tuhon kansalle.
Vanhassa kristikunnassa on alkanut näkyä hälyttäviä merkkejä siitä, miten riivaajat ovat
tekemässä uutta hyökkäystä se kimppuun, koska se on hyljännyt evankeliumin.
Lähetyskentillä niin Japanissa kuin monilla muilla Aasian ja Afrikan kentillä riivaajat ja niiden
pois ajaminen kuuluvat lähetystyön arkeen. Jokaiselta kastettavalta kysytään ennen
kastetta, haluaako hän sanoutua irti kaikista pimeyden valloista. Hyvin monen on ensin
päästävä vapaaksi riivaajien vallasta, ennen kuin hän voi uskoa Jeesukseen.
Vääriä käsityksiä
Riivaajat eivät Raamatussa tarkoita niin kuin usein väitetään sielullisesti sairaita ihmisiä.
Riivaaja on henki, joka ottaa ihmisen valtaansa. Riivattu voi olla henkisesti aivan normaali
ihminen. Hän voi omata myös merkillisiä yliluonnollisia kykyjä kuten ennustamisen taidon,
kielilläpuhumisen taidon, kyvyn parantaa tiettyjä sairauksia ja kyvyn aiheuttaa merkillistä
pahaa kiroamalla toisia. Riivattu voi olla jonkun uskonnon arvostettu johtajashamaani tai
spiritismin harjoittaja. Shamanismi on yksi riivaajien työskentelymuoto. Paavali toteaa, että
pakanat uhratessaan epäjumalille itse asiassa uhraavat riivaajille. (1.Kor. 10:20)
Uususkonnollisuus ja riivaajat
Riivattu ihminen ei liioin ole välttämättä tyhmä. Paavali puhuu sielullisesta ja riivaajien
viisaudesta vastakohtana hengelliselle viisaudelle. Aikamme ilmiö nimeltä Uusi Aikakausi
tarjoaa nimen omaan viisautta ja salattua tietoa. Se on eräs huolestuttava oire siitä, että
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pimeyden vallat ovat täyttämässä sen tyhjiön, johon evankeliumin hyljännyt kansamme on
joutunut. Itämaisperäisen uskonnollisuuden nousun takana ovat riivaajien joukot. Itse
asiassa kysymys on samalla paluusta vanhaan pakanuuteen, niin kuin shamanismin nousu
osoittaa.
Riivatun tuntomerkkejä
Riivaajat voivat aiheuttaa ruumiillista sairautta kuten kuuroutta ja sokeutta, niin kuin
tekstimme osoittaa. Riivaajan vallassa olevan ihmisen persoonallisuuskin voi hajota niin,
että hän sairastuu myös sielullisesti, vaikka valtaosa sielullisesta sairaudesta juontaa
juurensa muuhun kuin riivaajiin. Riivaaja ilmenee ihmisestä erillisenä persoonana.
Ihmisessä alkaa vaikuttaa kykyjä ja voimia, joita hänellä ei entuudestaan ollut. Ihmisen koko
siveellinen arvojärjestelmä muuttuu. Hänessä ilmenee äärimmäistä pahantahtoisuutta ja
ilkeyttä. Hän alkaa vihata Kristusta ja Raamattua. Häneltä katoaa kyky rukoilla Jeesusta.
Lähetyskentillä näemme, että riivaajien hyökkäys ihmisen kimppuun tapahtuu neljällä eri
tasolla:
1. Riivaaja tekee ensimmäiset yritykset päästäkseen ihmiseen sisälle.
2. Riivaaja tekee voimakkaamman hyökkäyksen. Ihminen saattaa vastustaa sitä
menestyksellisesti, mutta saattaa lopulta jäädä alakynteen.
3. Riivaaja pääsee asumaan pysyvästi ihmiseen ottaen hänet hallintaansa. Ihminen saattaa
saada esimerkiksi merkittäviä kykyjä, niin kuin ennustajahengen vallassa ollut orjatar
Filipissä.
4. Ihminen vapaaehtoisesti antautuu demonin valtaan. Hänestä saattaa tulla vainajahenkien
nostattaja, shamaani tai noita riippuen kulttuurista.
Riivatun tuntomerkkejä ovat mm seuraavat kolme:
1. Riivaaja ilmenee ihmisestä erillisenä persoonana.
2. Ihmisessä alkaa vaikuttaa kykyjä ja voimia, joita hänellä ei entuudestaan ollut.
3. Ihmisen koko siveellinen arvojärjestelmä muuttuu. Hänessä ilmenee äärimmäistä
pahantahtoisuutta ja ilkeyttä. Hän alkaa vihata Kristusta ja Raamattua. Häneltä katoaa kyky
rukoilla Jeesusta.
Sielunvihollinen lupasi kiusatessaan Jeesusta antaa Hänelle kaikki maailman rikkaudet, jos
Hän kumartaisi sitä. Tämä lupaus ei ollut katteeton. Tänäkin päivänä riivaajan voimin ihmiset
voivat myös päästä mammonaan käsiksi. Jeesus varoittaakin mammonan palvonnasta
vastakohtana Jumalan palvomiselle. Epäjumalanpalvelus ja synti vievät pimeyden ja
saatanan valtaan, mutta seurauksena saattaa olla myös riivaajan valtaan joutuminen. Siksi
jokaisen Jumalan lapsen ensimmäisenä huolen aiheena tulee aina olla, onko Jumala
todellakin elämässäni ensimmäisellä ja tärkeimmällä paikalla.
Varo valhetta (18)
Tekstissämme Jeesus torjuu ristiriitaisena sellaisen väärän käsityksen, että Hän muka olisi
Beelsebulin voimalla ajanut ulos riivaajia. Samalla hän varoittaa kuulijoitaan sotkemasta
Jumalan valtakunnan ihmeitä pimeyden valtakunnan tekoihin. Pyhän Hengen voimassa
julistetaan evankeliumia Kristuksesta, parannetaan sairaita, vapautetaan riivaajan valtaan
joutuneita, rakkaus ja palvelu toteutuvat. Valheen ruhtinaan tavoite on saada pimeyden teot
näyttämään valkeuden teoilta. Se marssittaa pimeyden teot kansamme eteen uutena tienä
salattuun henkien maailmaan. Se lupaa rentoutumista, uusia näkemyksiä ja luovuutta, jotka
tuottavat ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa meille. Mutta tämän tien päässä on väkevä
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orjuus, jossa ihmisten on äärimmäisen vaikea ottaa vastaan evankeliumin vapauttavaa
sanomaa.
Evankeliumin voima kukistaa pahat henget
Mutta toisaalta Jeesus osoittaa, että kun Hän ja Jumalan seurakunta ajaa ulos riivaajat, se
on merkki Jumalan valtakunnan läheisyydestä. Jeesus ajoi ne ulos Jumalan sormella eli
Pyhän Hengen voimalla. Näemme miten Apostolien teoissa seurakunta teki samalla lailla.
Lähetyskentillä näemme, että sana ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta on
Jumalan voima. Evankeliumin voimalla on riivaajien pakko tänäkin päivänä väistyä. Pyhällä
Hengellä täytetty kristitty ja seurakunta on turvassa pimeyden valtojen hyökkäysten
voimistuessa keskellämme. Mutta voi niitä, jotka elävät vain ulkokohtaista kristillisyyttä, vailla
todellista sisäistä elämää Kristuksessa. Heidän kimppuunsa voivat hyökätä sellaiset voimat,
joita he eivät voi vastustaa.
Jumalan Sanan noudattaminen tie vapauteen (28)
Siksi tärkein kysymyksemme taistelussa pimeyden voimia vastaan on päästä Jeesuksen
elämästä osallisiksi. Se on tänäänkin mahdollista, kun noudatat sitä ohjetta, jonka Jeesus
antoi Hänen äitinsä kohtua ylistäneelle naiselle: "Autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan
sanan ja sitä noudattavat". Nöyrry siksi tunnustamaan syntisi, käänny niistä Herran puoleen.
Hän on väkevää Väkevämpi. Hänen kädestään ei mikään eikä kukaan voi Hänen omiaan
riistää.
Valitse elämä (23)
Kun Jeesus sanoo: "Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun
kanssani kokoa, se hajottaa", Hän viittaa kahteen tosiasiaan. Ensinnäkin siihen, että
Sielunvihollinen on kaikessa ja aina Jeesusta vastaan. Sen toiminnan tavoite on aina
hajottaminen ja repiminen. Toiseksi Jeesus osoittaa, että meille itse kullekin on olemassa
vain kaksi vaihtoehtoa. Joko me olemme Jeesuksen kanssa ja kokoamassa ihmisiä sisälle
pelastuksen valtakuntaan tai me olemme Saatanan vallassa ja hajottamassa Jumalan työtä.
Mitään kultaista keskitietä ei ole olemassa. Jos Sinulle on epäselvää kummalle puolelle
kuulut, niin käänny tänään Herran puoleen. Hän on täällä ja haluaa vapauttaa Sinut synnin
kuoleman ja perkeleen vallasta.
Toistakymmentä vuotta sitten tapasin Japanin evankelioimiskongressissa erään 60 vuotiaan
entisen shamaanin. Hän oli vuosikymmeniä ollut demonin vallassa. Sen seurauksena
hänellä oli ollut kykyjä, joiden vuoksi monet ihmiset tulivat hänen luokseen. Mutta hän kertoi,
miten hirveätä orjuutta hänen elämänsä oli. Keskellä yötä paha henki saattoi herättää hänet
ja määrätä hänet suorittamaan erilaisia menoja ja juoksutti häntä sinne tänne. Lopulta hän
väsyi siinä määrin, että alkoi kysellä löytyisikö mistään hänelle vapautusta hengen vallasta.
Kristillisestä kirkosta hän löysi avun. Ilosta säteillen hän kertoi, miten ihmeellisen vapauden
hän löysi Kristuksessa. Hengen oli pakko väistyä pois. Hän sai syntinsä anteeksi ja uuden
elämän Jeesuksen yhteydessä. Muutos hänessä oli niin voimakas, että muutamien
kuukausien sisällä noin 50 hänen sukulaisistaankin kääntyi Kristuksen puoleen.
Jeesus on meidän vapautemme ja turvamme kaikissa pimeyden valtojen hyökkäyksissä.
Herralla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on luvannut kattaa omilleen pöydän
heidän vihollistensa silmien eteen, vaikka ne olisivat pimeyden henkivaltoja. Niin suuri on
turva, kun Jeesus ympäröi omaansa. Oletko Sinä jo Herran oma? Herra on täällä ja haluaa
Sinut omakseen, Voittajan puolelle.

5

