TAISTELU PIMEYDEN VALTOJA VASTAAN
Luuk. 4:31-37
31. Jeesus meni Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti kansaa sapattina.
32. He olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hänen puheessaan oli voima.
33. Synagogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi kovalla
äänellä:
34. "Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko
tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."
35. Jeesus nuhteli riivaajaa: "Vaikene ja lähde hänestä." Silloin riivaaja viskasi hänet
maahan heidän keskelleen ja lähti miehestä, ollenkaan häntä vahingoittamatta.
36. He kaikki olivat hämmästyneitä ja puhuivat keskenään: "Mitä tämä puhe on? Hän
käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos!"
37. Maine hänestä levisi kaikkialle ympäristön seutuihin.
Käärme kirkossa
Vuosisatamme alkuvuosina synnyinkaupunkiini Tampereelle rakennettiin tuomiokirkko,
joka on kuuluista komeista freskoistaan ja lasimaalauksistaan. Kun sen holvinkaton
korkeimmalle paikalle maalattiin käärmeen kuva, se herätti voimakasta närkästystä.
Eivätkö ylösnousemusta kuvaava fresko ja Jeesuksen ristiä, Pyhän Hengen työtä ja
Jeesuksen paluuta kuvaavat lasimaalaukset olleetkaan kylliksi? Miksi vielä käärmekin?
Mutta taiteilija oli oikeassa. Jumalan huone on ihana paikka, siellä Herra palvelee, mutta
Sielunvihollinenkin löytää sinne tiensä. Jumalan vastustaja tietää, että niin pian kuin kansan jumalanpalveluselämä on elävän Jumala-suhteen sijasta saatu muutetuksi kauniiksi,
yleviä tunteita herättäväksi muotomenoksi, kansa on helppo saalis pimeyden voimille. Niin
pian kuin Jumalan sanan totuus jää vain heliseviksi sanoiksi, joita kukaan ei ajattelekaan
ottaa tosissaan, valhe saa vallan elämässä.
Ihmistä ei auta hänen kuulemansa sana, ellei hän ota sitä vastaan ja taivuta ajatuksiaan
ja sydäntään kuuliaiseksi sen alle. Siksi Sielujen surmaaja sallii ihmisten tulla kirkkoon,
hän tulee jopa itse mukaan. Se tietää, että kun ihmiset on opetettu kuulemaan sanaa niin,
että parannusta vaativat kohdat saadaan aina suunnatuksi naapureille ja lohdutuksen
sana omaan sydämeen, kuulijat paatuvat. Mikään ei enää kolahda omaan sydämeen.
Jatkuvasti kuultu Jumalan sana, jolle ei olla kuuliaisia käytännön elämässä, paaduttaa
ihmisen piikiven kovaksi. Pimeys saa riemuvoiton. Vaikka Jumalan huone on ihmeellinen
paikka, Jumalan totuuden ja armon työpaja, se on juuri siksi myös raju taistelutanner.
Tekstimme kertoo tämän karusti. Jeesus tuli tapansa mukaan Kapernaumin synagogaan
ja alkoi julistaa siellä sanaa. Hänen sanansa oli jotain aivan muuta, kuin Mooseksen
istuimella istuvien eli arvovaltaisen Raamatunselittäjän asemassa olevien lainopettajien.
Lainopettajien usein sinänsä oikeat ja kauniit opetukset eivät herättäneet hämmästystä
niin kuin Jeesuksen arvovalta. Mutta mikä vielä enemmän, lainopettajien opettaessa eivät
pimeyden vallat pelästyneet eivätkä lähteneet raivoisaan hyökkäykseen, niin kuin
Jeesuksen sanat. Jos ja kun sanaa opetetaan niin, ettei kuitenkaan vaelleta sanan
mukaan, niin saastaisen hengen vallassa olevat eivät paljastu, pimeyden voimat eivät
joudu kauhun valtaan niin kuin tekstissämme eivätkä ihmiset pääse niitten kahleista
vapaaksi. Mutta kun Jeesuksen arvovalta ja voima pääsee vaikuttamaan, niin kuin se
tänäänkin vaikuttaa sellaisen julistajan lain ja evankeliumin sanassa, joka haluaa itsekin

1

taivuttaa sydämensä totuuteen, niin pimeyden vallat kauhistuvat, tekevät ehkä raivoisia
vastahyökkäyksiä, mutta niiden on lopulta pakko väistyä ja paeta.
Koko sapatti
Jeesus oli alkamassa julkista toimintaansa. Tekstiyhteytemme on kokonaisuudesta, jossa
kerrotaan erään kokonaisen sapatin tapahtumasarja. Aamulla Jeesus meni synagogaan
ja opetti. Iltapäivällä hän meni Pietarin anopin kotiin ja paransi tämän. Illalla Hän oli
ulkosalla suuren väenpaljouden piirittämänä. Jeesus paransi kaikki, joilla oli vaivoja ja
vapautti pahojen henkien eli riivaajien valtaan joutuneet. Yöllä Hän vetäytyi yksinäisyyteen
rukoilemaan, viettämään aikaa kahden taivaallisen Isän kanssa. Kaikella tällä Jeesus
osoitti, että Hän haluaa olla omiensa kanssa niin jumalanpalveluksessa, kotona, kärsiviä
ihmisiä auttaessamme ja yksinäisinä rukoushetkinämme.
Jeesuksen opetus
Jeesus kävi säännöllisesti synagogajumalanpalveluksissa joka lauantai. Tänäänkin Hän
tulee kohtaamaan meitä jumalanpalveluksiin sanansa kautta. Hän tulee niinäkin
sunnuntaina, joina sinun paikkasi on tyhjä. Mitä synagogassa sitten oikein tapahtui?
Ensinnäkin Hänestä sanotaan, että "Hän opetti sapattina". Mitä Hän opetti kuulijoilleen.
Hän julisti vuorisaarnassa:
"Joka mitätöi yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä,
häntä on sanottava vähäisimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka niitä noudattaa ja
niin opettaa, häntä on sanottava suureksi taivasten valtakunnassa." (Matt. 5:19)
Jeesus opetti siis ensiksikin lakia. Hän ei tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään ne.
Jeesus joutui kyllä erittäin kiivaasti hyökkäämään lainopettajien laatimia ihmisselityksiä
vastaan, joilla Jumalan sanan totuus selitettiin pois ja opetettiin lopulta vain
ihmismielipiteitä.
Mutta Jeesus opetti muutakin kuin vain ehdotonta Jumalan lakia. Ylösnousemuksensa
jälkeen Hän palautti opetuslastensa mieliin, mitä Hän oli kaiken aikaa opettanut:
"Tätä tarkoittivat sanani, kun puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen tuli
käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja
psalmeissa." (Luuk. 24:44)
Tästä näemme, mitä Hän tuonakin aamuna opetti synagogassa. Hän osoitti kaikista
Vanhan testamentin kirjoista, miten ne jokainen opettivat Hänestä ja miten ne täyttyivät
Hänessä. Jeesus ei siis vain antanut täydellistä Raamatun tulkintaa, vaan myös osoitti,
että Hän itse oli tullut täyttämään ja toteuttamaan kirjoitukset. Jeesuksen ristin tuska ja
ylösnousemus olivat kirjoitusten täyttymys. Edelleen Jeesus itse huolehtii siitäkin, että
tulee kerran se päivä, jona ilmestyvät uusi maa ja uusi taivas, jotka ovat täynnä
vanhurskautta.
Miten Jeesuksen opetus vaikutti kuulijoihin. Luukas kuvaa sitä näin:
"Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän puhui niin kuin puhuu
se, jolla on valta." Mihin sitten perustui Jeesuksen arvovalta ja Hänen sanojensa voima
näiden kuulijoiden silmissä, sillä hehän eivät nähneet Jeesuksen jumalallista asemaa,
ainoastaan puusepän pojan, jolta puuttui kaikki muodollisen koulutuksen tuoma
oppineisuuden arvovalta.
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Jeesuksen opetuksen auktoriteetti perustuu yhä sen ehdottomaan totuudellisuuteen.
Tänäänkin on jokaisen, joka Häntä kuuntelee, on pakko tunnustaa, että Hän puhuu
totuuden. Ihminen ja häntä ympäröivä todellisuus on luotu sellaiseksi, että Jeesuksen
sanat iskevät ihmisen sydämeen voimalla. Ihminen voi toki taistella niitä vastaan ja yrittää
tukahduttaa Jeesuksen totuuden ääntä. Mutta itse sen totuudellisuutta hänen on
mahdoton kiistää.
Koska Jeesuksen opetus osuu jokaiseen sitä kuuntelevaan sydämeen, pimeyden valloille
tulee aina kiire silloin, kuin lyhentämätöntä Herran sanaa julistetaan. Pimeyden vallat
pelkäävät totuutta. Siksi Saatanan juoniin kuuluu vesittää totuus, muuntaa se ihmisille
miellyttävämmäksi ja helpommaksi, peittää se kaikenlaisiin sivuasioihin, pilkkoa se
puolitotuuksiksi. Saatana on valheen isä ja mitään se ei niin vihaa kuin totuutta. Mutta
tyhmä se ei ole. Tarvittaessa se osaa myös liittoutua totuuden kanssa saadakseen lopulta
kuitenkin totuuden vääryyden ja valheen valtaan.
Pahan hengen ulosajo
Jeesuksen kuulijoiden joukossa oli mies, jossa oli saastainen riivaajahenki. Kesken
Jeesuksen opetuksen mies alkaa huutaa kovalla äänellä: "Voi, mitä sinulla on meidän
kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä
tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!" Huuto nousi kauheasta pelosta. Tämä paha henki
eli riivaaja, joka oli yhtäkkiä tunnistanut Nasaretin Jeesuksen Jumalan Pojaksi. Se pelkäsi
Jeesusta. Tämän riivaajan sanotaan olleen saastaisen. Se täytti miesraukan ajatukset
kaikenlaisella saastalla ja lialla.
Riivaajan kysymykseen, mitä Jeesuksella on tekemistä sen kanssa, olemme ehkä valmiit
vastaamaan: "Ei mitään!" Mutta vastauksemme on väärä. Jeesuksella on kaikki valta.
Hänellä on myös valta yli kaikkien pimeyden voimien. Se tiesi, että Jeesus voisi milloin
tahansa tuhota sen. Pelastaakseen asemansa riivaajahenki antoi itsessään totuudellisen
tunnustuksen Jeesuksesta: "Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."
Liittoutumalla totuuden kanssa se yritti vielä pelastaa, mitä pelastettavissa oli. Mutta
Jeesus ei koskaan ota vastaan mitään pimeydestä tulevia totuuksia tai tunnustusta. Sillä
viime kädessä pimeyden valtojen jakama totuus on vain keino säilyttää valheen ja
valheellisen systeemin valta-asema. Siksi Jeesus vaiensi riivaajan ja ajoi sen ulos
miehestä.
Paha henki paiskasi miehen maahan ja pakeni pois. Mies ei vahingoittunut, vaan
vapautui. Miehessä tapahtunut muutos oli niin valtava, että kuulijoiden ja katselijoiden
Jeesuksen opetuksen arvovaltaan kohdistama hämmästys muuttui nyt täydeksi ymmällä
oloksi. Kuka heidän edessään oikein oli? Mies, jolla on valta sanallaan ajaa ulos riivaajia!
Jeesuksen maine lähti leviämään kulovalkean tavoin.
Saatana - langennut enkeli
Meille täällä Suomessa on pitkään ollut vaikeaa ymmärtää, mistä riivaajissa oikein on
kysymys. Osin asia johtuu siitä, että humanistis-tieteelliseen maailmankuvaan ei
yksinkertaisesti mahdu Saatanan ja riivaajien olomassaoloa siitä kaikesta järkyttävästä
pimeyden ja väkivallan ja valheen ilmenemisestä huolimatta, joka on kuitenkin kovin
ilmeistä kenelle tahansa ajattelevalle ihmiselle. Saatanahan on Jumalan luoma
enkeliruhtinas, joka joukkouneen nousi kapinaan Jumalaa vastaan ja syöstiin ulos
taivaasta. Saatana tietää kohtalonsa, se on joutuva kadotukseen, paikkaan, joka on
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valmistettu vain sitä ja hänen kanssaan langenneita enkeleitä varten. Saatana vastustaa
kaikessa Jumalan työtä, mutta tietää joutuvansa lopullisesti tappiolle. Saatana ei ole
kaikkialla läsnäoleva, ei kaikkitietävä eikä kaikkivaltias niin kuin Jumala, vaikka se
yrittääkin saada jopa uskovat pelkäämään itseään sellaisena. Jumala on suunnattomasti
suurempi kuin Saatana.
Ihminen luotiin alun perin paratiisiin, jossa oli jo Saatana paikalla. Mutta niin kauan kuin
ihminen elää yhteydessä Jumalan kanssa, Saatanalla ei ole mitään valtaa häneen. Siksi
ihmisen syvin ongelma ei sittenkään ole Saatanan ja pahojen henkien valta, vaan hänen
oma syntinsä, jolla hän vapaaehtoisesti suostui Saatanan orjuuteen. Syntinsä anteeksi
saanut ja Pyhän Hengen saanut pelastettu ihminen on siirretty pimeydestä valoon,
Saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Mutta ilman Jeesusta ihminen on edelleen
pimeyden vallassa, vaikka hän ei useinkaan itse tilaansa tajua, sillä Saatana on
valheillaan hänet sokaissut uskomaan jotain muuta. Raamatun mukaan ihminen on vain
joko Jumalan valtakunnassa tai pimeyden valtakunnassa. Mitään harmaata vyöhykettä
näiden kahden valtakunnan välillä ei esiinny, vaikka jopa monet uskovatkin saattavat niin
kuvitella.
Keitä riivaajat ovat?
Toinen syy miksi varsinkin pahojen henkien eli riivaajien olemusta ei ole ymmärretty on
siinä, että riivattuja on maassamme ollut varsin vähän. Se taas johtuu siitä, että viime
vuosisadalta alkaneet suuret herätykset kautta Suomen ovat pitäneet riivaajat
maastamme loitolla.
Riivaajat eli pimeyden 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.
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. 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.
Suomikin on kansakuntana saanut pitkään nauttia vapautta riivaajien vallasta, mutta aivan
viime aikoina on alkanut näkyä hälyttäviä merkkejä siitä, miten riivaajat ovat tekemässä
uutta hyökkäystä Suomen kimppuun, Suomen, joka on kansakuntana 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
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monen on ensin päästävä vapaaksi riivaajien vallasta, ennenkuin hän voi uskoa
Jeesukseen.
Tässä yhteydessä on todettava, että 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 tai saatananpalvoja.
Shamanismi, jota on Suomessa viime aikoina esitelty hyvinkin myönteiseen sävyyn, on
yksi riivaajien työskentelymuoto. Paavali toteaa, että pakanat uhratessaan epäjumalille
itse asiassa uhraavat riivaajille. (1.Kor. 10:20)
Riivattu ihminen ei liioin ole välttämättä tyhmä. Paavali puhuu sielullisesta ja riivaajien
viisaudesta vastakohtana hengelliselle viisaudelle. Aikamme ilmiö nimeltä Uusi Aikakausi,
joka marssii kovalla voimalla lasten ja nuorten mieliin ja sydämiin mm roolipelien kautta,
tarjoaa nimen omaan viisautta ja salattua tietoa. Se on eräs huolestuttava oire siitä, että
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.
Riivaajat voivat aiheuttaa ruumiillista sairautta kuten kuuroutta ja sokeutta. Riivaajan
vallassa olevan ihmisen persoonallisuuskin voi hajota niin, että hän sairastuu myös
sielullisesti, vaikka valtaosa sielullisesta sairaudesta maassamme juontaa juurensa
muuhun kuin riivaajiin.
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.
Jeesus voi vapauttaa
Riivaajan valtaan joutunut ihminen ei voi millään keinoin itse vapautua häntä sitovan ja
orjuuttavan hengen vallasta, vaikka hän sitä haluaisikin. Mutta Jeesus Kristus ei
ainoastaan tullut kukistamaan synnin ja kuoleman valtaa, vaan Hän kukisti
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ylösnousemuksellaan myös Saatanan vallan. Siksi Herran seurakunnalla on tänään valta
julistaa syntien anteeksiantamusta ja iankaikkisen elämän lahjaa, jonka yli kuolemalla ei
ole valtaa. Mutta samalla tavalla seurakunnalla on myös valta Jeesuksen evankeliumin
voimalla ajaa pahat henget ulos riivatuista. Mutta tässä ei tarvita mitään erityistekniikkaa.
Riittää, että rukoillen julistetaan evankeliumin sanaa ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta
Jeesuksesta. Jeesus lupaa, että Hänen totuutensa tekee ihmiset vapaaksi. Evankeliumi
on Jumalan voima ihmisten pelastukseksi joka suhteessa. Mutta meidän on muistettava,
että riivaajan vallasta vapautuminen ei vielä tarkoita sitä, että ihminen olisi pelastettu.
Hänen on tehtävä myös parannus kaikista synneistään ja saatava ne anteeksi Jeesuksen
uhrin tähden. Kun hänestä näin tulee Jumalan lapsi, Jumalan oma Pyhä Henki asettuu
häneen asumaan eivätkä riivaajat pääse enää häneen. Jeesuksen oma on siksi turvassa.
Jeesus on suunnattomasti suurempi ja väkevämpi kuin langenneet enkelit.
Voitto pimeyden valloista
Jos ja kun taivutamme sydämemme kuuliaiseksi Jumalan äänelle ja elämme
päivittäisessä parannuksessa synneistämme, toteutuu se, mitä Jaakob lupaa kirjeessään:
"Olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa Perkelettä, niin hän pakenee teistä."
(Jaak.4:7) Vihollisemme on voitettu. Jumalan sota-asuun pukeutunut seurakunta selviää
taistelussa pimeyden voimia vastaan niin kuin Efesolaiskirje lupaa:
"Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää Perkeleen kavalat juonet.
Eihän meillä ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan,
tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, henkimaailman pahoja olentoja
vastaan. Ottakaa sen tähden Jumalan koko taisteluvarustus, jotta voisitte pahana päivänä
tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen
vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Kenkinä jaloissanne olkoon
rauhan evankeliumin alttius. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki
pahan palavat nuolet. Ottakaa pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan
sana." (Ef. 6:11-17)
Kun turvaamme Jumalan Sanan totuuteen, Jeesuksen lahjoittamaan täydelliseen
vanhurskauteen, juoksemme nopeasti evankeliumin turviin, ja sammutamme uskomme
sisällöllä Saatanan valheet ja annamme Jumalan sanan miekan perata sydämestämme
kaikki lihalliset ja väärät ajatukset, voimme kestää kaikki pahan palavat nuolet,
kiusaukset, joilla Saatana haluaa saada meidät uskomaan valheen ja elämään sen
mukaan. Herrassa on meille voitto. Herran oma voi siis pahimpienkin taisteluiden jälkeen
päästä voittajana perille taivaaseen, sillä Jeesuksen veren tähden hän kuuluu jo sinne.
Lankeemuksistakin hänet nostaa Herran puhdistava armoveri, eikä hänen tarvitse uskoa
Sielunvihollisen valhetta siitä, että muka armo ei enää riittäisi minulle.
Okinawan shamaani
Toistakymmentä vuotta sitten kuulin, kun eräs Okinawalta kotoisin oleva entinen naisshamaani, jota nimitetään siellä yutaksi, kertoi omista kokemuksistaan.
Kuusikymmenvuotiaaksi asti hän oli toiminut henkiparantajana ja selvänäkijänä, saaden
toiminnastaan hyvät tulot ja paljon mainetta. Hän uskoi, että hänen yliluonnolliset kykynsä
johtuivat shintohengestä, joka oli asettunut häneen asumaan. Mutta hän ei siitä
huolimatta ollut onnellinen. Ajan mittaan hän huomasi joutuneensa hengen täydelliseen
orjuuteen. Keskellä yötä se usein herätti hänet ja antoi hänelle moninaisia tehtäviä ja
määräyksiä. Usein hänen oli mentävä yöllä hautausmaille uhraamaan vainajahengille.
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Lopulta hän uupui sen alle perin juurin ja alkoi kysellä voisiko hän ehkä päästä vapaaksi
hengen vallasta. Hän kyseli apua monen eri uskonnollisen ryhmittymän edustajalta, mutta
aina vastaus oli kielteinen. Lopulta eräs buddhalaiseen liikkeeseen kuulunut sanoi: "Ei
meillä pääse shintohengestä vapaaksi, mutta ehkä kristillisessä kirkossa pääsee." Hän
otti vihjeestä vaarin ja meni kysymään apua lähimmästä kirkosta. Pastori julisti hänelle
sanoman ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta ja rukoili seurakuntalaistensa
kanssa hänen puolestaan. Silloin paha henki lähti hänestä. Hänen kykynsä ennustaa ja
parantaa katosi kokonaan, mutta hänestä tuli niin onnellinen ja iloinen ihminen, että
kolmessa kuukaudessa noin 50 hänen sukunsa jäsentä tuli saman Herran Jeesuksen luo
kuin hänkin.
Entä Sinä?
Miten on Sinun laitasi? Oletko jo sisällä Jumalan, valon ja totuuden valtakunnassa?
Pelastetun tuntomerkki on se, että kun hän kuulee Jeesuksen puheen Sanan kautta, hän
tunnustaa sen todeksi ja haluaa sisällään asuvan syntisen luonnon vastustuksesta
huolimatta taivuttaa itsensä Jeesuksen totuuden ja armon alle.
Ellet vielä ole Jumalan valtakunnassa, sydämesi nousee vastustamaan Jumalan Sanan
totuutta tai torjuu sen itseensä sopimattomana tai sulkee vain sydämensä Herran
puheelta.
Jos tänään kuulet Herran kutsun, älä jää pimeyteen vaan anna Jeesuksen vapauttaa
Sinut synnin, kuoleman ja Saatanan vallasta. Hän voi ja haluaa sen tehdä! Tunnusta
syntisi ja pyydä Häneltä anteeksi ja pyydä Hänet sydämeesi!
Jos olet jo Herran tiellä, anna Herran sanalle suurempi valta elämässäsi. Sana tekee sinut
entistä vapaammaksi. Saat lähteä myös julistamaan vapauttavaa sanaa Jeesuksesta.

7

