VOITTO PIMEYDEN VALLOISTA
Mark. 3:20-35
20. Jeesuksen tultua kotiin kansaa kokoontui taas niin paljon, etteivät he päässeet
syömäänkään.
21. Kun hänen omaisensa kuulivat siitä, he menivät ottamaan häntä huostaansa. He
luulivat, että hän oli poissa tolaltaan.
22. Jerusalemista tulleet kirjanoppineet sanoivat: "Hänessä on Beelsebul," ja: "Riivaajien
päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia."
23. Jeesus kutsui heidät luokseen ja puhui heille vertauksin: "Kuinka voi Saatana ajaa
ulos Saatanan?
24. Jos jokin valtakunta riitautuu itsensä kanssa, se valtakunta ei voi kestää.
25. Perhekuntakaan ei kestä, jos sitä repivät keskinäiset riidat.
26. Jos Saatana nousee itseään vastaan ja riitautuu itsensä kanssa, hän ei voi kestää,
vaan hänen loppunsa on tullut.
27. Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei
ensin sido häntä. Vasta sitten hän voi ryöstää hänen talonsa tyhjäksi.
28. Totisesti minä sanon teille: Kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi,
pilkkaamisetkin, kuinka paljon he sitä tehnevätkin.
29. Mutta jos joku pilkkaa Pyhää Henkeä, hän ei saa sitä ikinä anteeksi, vaan hän on
vikapää ikuiseen syntiin."
30. He olivat näet sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki.
31. Jeesuksen äiti ja veljet tulivat, seisahtuivat ulkopuolelle ja lähettivät kutsumaan häntä.
32. Hänen ympärillään istuvista jotkut sanoivat hänelle: "Sinun äitisi ja veljesi tuolla
ulkona kysyvät sinua."
33. Hän vastasi heille: "Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?"
34. Ympärillään istuvia katsellen Jeesus sanoi: "Tässä ovat minun äitini ja veljeni!
35. Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni, sisareni ja äitini."
Ihmistä liikuttavat voimat
Mikä Sinua liikuttaa? Mitkä voimat vaikuttavat Sinun elämässäsi? Mikä Sinua ajaa
tekemään juuri sitä, mitä päivittäin teet?
Kysyin asiaa peruskoulun englannin oppilailta muodossa: "Mikä Sinusta tulee suurena?"
Vastaukset olivat mielenkiintoisia sikäli, että ne kertoivat ainakin sen, mikä noiden lasten
sydämiä nyt liikuttaa. Joku halusi tulla näyttelijäksi. Joku taas sanoi, että hän haluaa
työhön, jolla tulee rikkaaksi ja sitten haluaa perustaa perheen jne. Näitten lasten
mielikuvia liikuttivat selvästi TV ja vanhempien vaikutus. Yritin selittää heille, että
elämässä ei ole tärkeintä saada paljon rahaa tai tulla kuuluisaksi, vaan se, että saa
toteuttaa sen tehtävän, jota varten Jumala on meidät valmistanut. Kun joku saattaisi
minun hautajaisissani sanoa: "Hän yritti rakkaudella johtaa minutkin tuntemaan elävä
Jumala", niin silloin olisin täyttänyt tehtäväni täällä ajassa.
Jos taas kysyt asiaa psykologeilta, saat useinkin vastauksen, että ihmistä liikuttavat
hänen viettinsä ja tarpeensa tietyn hierarkian mukaan. Alimmat vietit ovat voimakkaimmat
ja vievät meitä vahvimmin mukanaan. Heidän mukaansa vahvoja voimia ovat
turvallisuuden tarve, ravinnon tarve, seksuaaliset tarpeet. Jos ne saadaan tyydytetyksi,
niin sitten tulevat henkisemmät tarpeet halu oppia uutta, halu olla hyödyllinen, arvostettu,
menestyvä, olla luova. Jos nämä tarpeetkin on saatu jollain tavalla tyydytetyksi, tulevat
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sitten uskonnolliset tarpeet, joissa ihminen etsii elämälleen syvää mielekkyyttä ja
jumalallisia kokemuksia.
Todellinen elämä ei kylläkään näytä läheskään aina tukevan näitä psykologian väitteitä.
Ihmiset saattavat uskonnollisista syistä paastota ja luopua seksuaalisista tarpeistaan. He
voivat jopa uskonnollisista syistä olla valmiit kuolemaan ja tappamaan samalla monia
muitakin. Kaiken kaikkiaan psykologiset selitykset ovat tosi heikoilla, kun tulee kysymys
ihmisen perus pahuudesta, ilkeydestä, riitaisuudesta, sodista ja veritöistä. Siinä
suhteessa psykologia lienee kyllä oikeassa, kun se väittää, että useimmat ihmiset eivät
koskaan haluakaan tietää, mitkä voimat heitä todellisuudessa liikuttavat. Ihminen haluaa
torjua mielestään pois epämiellyttäviä totuuksia. Siksi tämän ajan huuto kuuluukin: "Asiat
ovat niin kuin ne näyttävät olevan".
Herran vastaus
Mutta mitä Jumalan Sana Raamattu sanoo näistä asioista?
Sana osoittaa, että ihminen ei suinkaan ole vapaa valinnoissaan, vaan rajujen
voimakenttien heiteltävänä. Syntymänsä perusteella, koska hän syntyy syntiseen
ihmissukuun, hän on heti alusta lähtien kolmen voiman tiukasti sitoma vanki. Hän on
synnin, kuoleman ja Saatanan kahleissa. Millekään noista kolmesta voimasta hän ei
mahda mitään, häneltä puuttuu voima niitä vastaan, vaikka ajoittain hän kaipaisikin
menetettyyn paratiisiin ja siellä vallinneeseen vapauteen. Mutta mitkään pyristelyt,
pinnistelyt tai raivoaminen ei auta häntä vapaaksi noiden voimien kahleista, jotka eivät
vain pidä häntä paikallaan, vaan vaativat tekemään myös orjantyötään. Synti himoineen
teetättää hänellä valtavasti työtä, kuoleman pelko ajaa häntä rakentamaan
turvavarustuksia ja Saatana valheillaan uskottelee hänelle, että kaikessa orjuudessaan
hän olisi muka vapaa.
Leijonankesyttäjät
Ajoittain hän havahtuu tajuamaan jotain orjuutensa luonteesta, mutta koska ei kykene
voimalla vastustamaan itseään väkevämpiä, hän usein kuvittelee viekkaudellaan
voittavansa orjuuttajansa. Hän alkaa toimia kuin mikäkin leijonankesyttäjä. Hän kuvittelee
voittaneensa synnin sillä, että tekeekin himojen tyydyttämisestä, väkivallasta,
valheellisuudesta, ylpeydestä ja itsekkyydestä päivittäisen nautinnon aiheen. Näin
tehdessään hän joutuu kuitenkin Saatanan entistä syvemmän valheen sitomaksi, kun hän
kuvittelee, että nautinto olisi samaa kuin ilo ja vapaus. Ajoittain hän kyllä havahtuu kaiken
mielettömään tyhjyyteen ja sydämensä kyltymättömään janoon, mutta peittääkseen tuon
kirpaisevan totuuden hän heittäytyy yhä syvemmälle himojensa valtaan.
Kuoleman edessä hänen leijonankesyttäjän taitonsa joutuvat myös tosi koville, kun hän
yrittää vakuutella ettei kuolemaa olekaan tai että kuolema on loppujen lopuksi hyvä ja
kivuista vapauttava todellisuus. Kauhuteollisuuden keinoin hän yrittää kaiket päivät
vakuuttaa itselleen, että kaikki muut kuolevat paitsi hän itse. Pahimmillaan hän saattaa
antautua siinä määrin kuolemanpelkonsa vietäväksi, että kuvittelee hallitsevansa
kuolemaa silloin, kun kykenee itse päättämään oman ja toistenkin ihmisten kuoleman
ajasta. Todellisuudessa hän näin toimiessaan hyväksyy murhan.
Saatanasta hän selviytyy helposti, koska kukaan keskiajan jälkeen syntynyt sivistynyt
ihminenhän ei voi uskoa mitään niin tyhmää kuin persoonallisen Saatanan olemassaoloa.
Näin ajatellessaan hän on kuitenkin kokonaisvaltaisesti antautunut Saatanan
talutusnuoraan, sillä Saatana valheen ruhtinaana ei mitään niin halua kuin sitä, että
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häneen ei uskottaisi ja siten hänelle annetaan vapaat kädet hallita valheen, himojen ja
väkivallan keinoin ihmismieliä, sydämiä ja tekoja. Tosin viime kädessä Saatana, jonka
tavoitteena ei ole mikään muu kuin tuhota ihminen, saattaa paljastaa hirvittävät kasvonsa
sellaiselle, joka on jo kokonaan antautunut hänen valtaansa. Tekstimme osoittaa, että
syvintä Saatanan valtaa ihmisessä ei suinkaan välttämättä ole se, että hän on huumeiden,
seksin ja väkivallan koukussa, vaan se, että uskonnollisuudessaan mielestään hyvinkin
pitkälle päässyt ihminen torjuu Jumalan Hengen pelastavan työn täysin elämästään ja
pitää ainoaa Pelastajaansa itse Saatanana. Kysymys on pelastuksen kokonaisvaltaisesta
torjunnasta. Sitä Jeesus nimittää Pyhän Hengen pilkaksi ja sanoo, että se on ainoa synti,
jota ihminen ei voi saada anteeksi. Kaikki synnit, Jeesuksen ja Jumalan pilkkaamisen
synnit mukaan lukien, ihminen voi saada anteeksi, mutta tätä ei. Syykin on yksinkertainen.
Jos ihminen torjuu luotaan syntien anteeksiantamuksen, kuinka hän voisi saada syntinsä
anteeksi. Toki Jumala kutsuu moneen kertaan sitäkin, joka armon pelastuksen on jo
torjunut, mutta jos ihminen loppuun asti työntää pelastuksen luotaan, jäljelle jää vain
kadotus.
Pyhän Hengen pilkka
Kovin moni uskova kristitty, joka toistuvasti lankeilee samoihin synteihin ja joutuu
uudelleen ja uudelleen kipuillen pyytelemään niitä anteeksi, varsinkin sellainen uskova,
jolla on mielenterveydellisiä ongelmia, on tuominnut itsensä Pyhän Hengen pilkkaajana
epätoivoon. Mutta näin tehdessään he ovat täysin väärässä. Jeesuksen uhri Golgatalla
riittää juuri heille, jotka ahdistuneina armoa etsivät. Pyhän Hengen pilkkaaja on taas
onnistunut siinä määrin turruttamaan tuntonsa ja korvansa Herran kutsuvalle äänelle, että
hän ei omantunnontuskia tunne, ei armoa etsi vaan kirkkain otsin hylkää ainoa
Pelastajansa, joka Pyhässä Hengessä häntä on kuitenkin toistuvasti kutsunut totuuteen ja
parannukseen.
Väkevä ja Väkevämpi
Tekstissämme Herra osoittaa, että jotta ihmiset pääsisivät synnin, kuoleman ja Saatanan
vallasta vapaiksi, jonkun joka on ratkaisevasti noita kolmea hirmuvaltiasta väkevämpi,
tulee sitoa ne ja päästää niiden valtaan joutunut omaisuus vapaaksi.
Tänä aikana uskovilla on kiusaus rukouksissaan sitoa Saatanaa, mutta taitavat niin
tehdessään ottaa turhan isot saappaat jalkaansa. Vain Jeesus Kristus on kyllin väkevä
sitomaan Saatanan. Mutta kiitos Hänen suuren nimensä, Hän on sen jo tehnyt.
Kärsimisellään, kuolemallaan, hautaamisellaan ja ruumiillisella ylösnousemuksellaan
Herra Jeesus kukisti synnin, kuoleman ja Saatanan vallan. Herra yksin on se väkevämpi,
joka kykeni vapauttamaan noiden kolmen väkevän, synnin, kuoleman ja Saatanan vangit
vapauteen, elämään, iloon ja Jumalan valtakuntaan.
Risti
Jeesus teki vapauttavan työnsä ensinnäkin kärsimällä ja kuolemalla pois meidän
syntiemme tuomion viimeistä pisaraa myöten. Ristin kärsimyksellään Jeesus maksoi
100% koko syntivelkamme (niin menneen, nykyisen kuin tulevankin). Kun tunnustamme
hänelle tilamme totuuden mukaisesti eli tunnustamme syntimme, Hän antaa ristinsä
veriuhrin tähden kaiken anteeksi ja vapauttaa meidät syyllisyydestä kerta heitolla.
Samalla Hän antaa Pyhän Henkensä uuden voiman, jolla voimme käydä vastustamaan
syntiä, jota jokaisen pelastuneenkin syntisestä luonnosta pyrkii jatkuvasti esiin. Pyhä
Henki kuolettaa synnin tekoja ja vapauttaa ihmisen palvelemaan rakkaudessa Jumalaa ja
lähimmäisiään.
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Ylösnousemus
Jeesuksen ruumiillinen ylösnouseminen haudasta vapauttaa meidät kuoleman alta siihen
määrään asti, että Uusi Testamentti ei pääsääntöisesti käytä uskovan kristityn
ruumiillisesta kuolemasta enää sanaa kuolema vaan nukkuminen. Jeesus ei vain opeta
kuoleman jälkeisyyttä, vaan kukisti itse kuoleman. Hänen uhrinsa tähden syntinsä
anteeksi saaneille kuolema ei ole pelon aihe, vaan portti ylösnousemusruumiiseen ja
taivaalliseen kirkkauteen, jossa saamme alati olla Herran kanssa.
Totuuden Henki
Voitto Saatanan vallasta tapahtui myös Golgatalla, sillä Saatana saattoi pitää kiinni
voittamistaan ihmisistä heidän syyllisyytensä tähden. Synnin tähden ihminen oli tuomittu
rangaistukseen ja tuhoon Saatanan kanssa, mutta nyt Jeesuksen uhri vapauttaa hänet
syyllisyyden siteestä. Lisäksi Pyhä Henki tulee armahdetun syntisen elämään johtamaan
häntä totuuteen.
Evankeliumin pelastustotuus taas on sellainen ase, että Valheen ruhtinaan on pakko
väistyä sen tieltä. Pahan palavat nuolet sammuvat uskon kilpeen ja pelastuksen kypärään
ja Hengen miekkaan Jumalan sanaan. Jumala ympäröi omansa pimeyden hyökkäyksiä
vastaan, vaikka kiusauksia ja houkutuksia tuleekin monelta suunnalta.
Vapauden valtakunta
Suurinta vapautta on saada tehdä Jumalan tahto. Väkevämmän vapauttamat pääsevät
Jumalan totuuden, rakkauden ja vapauden valtakuntaan, jossa heidän suurena
etuoikeutenaan on saada palvella toisia rakkaudella. Tekstimme lopussa Jeesus nimittää
näin vapautettuja veljikseen, sisarikseen ja äideikseen. Herran tahdon tekeminen ei ole
vapautetuille velvoite, pakko tai suoritus. Päin vastoin heille ei ole suurempaa iloa, kuin
saada vaeltaa Herran kanssa Hänen rakkautensa läheisyydessä ja ilolla Häntä palvellen.
Okinawan shamaani esimerkkinä
Vuosia sitten kuulin, kun eräs Okinawalta kotoisin oleva entinen shamaani, jota
nimitetään siellä yutaksi, kertoi omista kokemuksistaan. Henki, joka oli asettunut häneen
asumaan, sai aikaan monenlaista sellaista, mikä antoi hänelle mainetta, mutta ajan
mittaan hän huomasi joutuneensa sen täydelliseen orjuuteen. Keskellä yötä se usein
herätti hänet ja antoi hänelle moninaisia tehtäviä ja määräyksiä. Lopulta hän uupui sen
alle perin juurin. Kun hän sitten 60 -vuotiaana pääsi tuntemaan Jeesuksen Kristuksen,
hän vapautui hengen vallasta ja hän kuvasi uutta vapauttaan riemullisin sanoin. Muutos
hänessä oli niin raju, että lyhyessä ajassa noin 50 hänen sukunsa jäsentä tuli uskoon.
Entä Sinä?
Miten on Sinun laitasi? Oletko Sinä jo vapaa? Vapauttaja on lähelläsi ja kutsuu Sinua.
Hänen seurassaan löydät todellisen merkityksen ja päämäärän elämällesi.
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