
Jeesus vapauttaa ja parantaa
Matt. 8:16-17

16. Illan tultua Jeesuksen luo tuotiin monta 
riivattua. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja 
paransi kaikki sairaat, 

17.  jotta  kävisi  toteen profeetta  Jesajan 
kautta puhuttu sana: "Hän otti päälleen mei-
dän sairautemme ja kantoi meidän tautim-
me."

Oletko sinä Herran opetuslapsi?
Oletko sinä Jeesuksen opetuslapsi? Onko Herra saanut tehdä sinut vapaaksi syn-
nin, kuoleman ja Saatanan vallasta? Jos olet, Herra haluaa käyttää sinua  julista-
maan vapautusta monella tavalla sidotuille ihmisille.

Sidotut ja orjuutetut
Elämme aikaa, joka huutaa ja vaatii vapautta.  Maailma  vaatii vapaata seksiä, va-
pautta käyttää huumeita, vapautta ilmaista sisintä identiteettiään, vapautta moninai-
sista yhteiskunnaallisista rajoituksista. Mutta siinä on pohjimmiltaan kysymys äärim-
mäisestä itsekkyydestä, omien himojensa ja halujensa orjuudesta. Ihmiset ovat en-
tistäkin yksinäisempiä, entistäkin ahdistuneempia ja henkinen pahoinvointi kasvaa 
vauhtia, johon terveydenhoito kapasiteetti ei enää mitenkään riitä. Maaliman tavoit-
telema vapaus on synnin ja Sielunvihollisen orjuutta. 

Jumala loi  ihmisen elämään sellaisessa vapaudessa, jossa hän voi rakkaudessa 
palvella muita ja iloita Jumalan tahdon tekemisestä. Siksi Jumalan lasten, hänen 
opetuslapsiensa tehtävä on seurata Jeesusta myös siinä tehtävässä, jossa Hän va-
pautti ihmisiä pimeyden valloista ja paransi heidän sairauksiaan.

Seurakunnan tehtävä
Ylösnoussut Jeesus antoi apostoleille ja seurakunnalle tehtävän ja valtuutuksen ju-
listaa evankeliumia Jeesuksen rististä ja ylösnousemuksesta ihmisten pelastuksek-
si. Samalla he saivat ohjeen parantaa sairauksia ja ajaa ulos riivaajia. Tänäänkin 
Jumalan seurakunnalla on oikeus julistaa Jeesuksen nimessä katuville synnit an-
teeksi. Samoin heillä on oikeus rukoilla sairaiden puolesta ja myös valtuus ajaa rii-
vaajia ihmistä, jotka ovat niiden vallassa. Näitä valtuutuksia ja tehtävää ei ole peruu-
tettu. Jeesuksen nimessä riivaajien on pakko yhä väistyä.

Mistä riivauksessa on kysymys
Raamattu tuomitsee epäjumalanpalveluksen monesta syystä. Se kääntää ihmissy-
dämen pois rakastavasta Jumalasta, se on petosta ja valhetta. Mutta epäjumalan-
palvelusta käsketään välttämään ei ainoastaan siitä syystä, että epäjumalat ovat 
olemattomia, vaan myös siksi, että epäjumalanpalveluksen taustalla on Saatana ja 
riivaajahenget, jotka janoavat saada osakseen palvontaa:

Mitä siis tarkoitan? Ettäkö epäjumalalle uhrattu on jotakin tai epäjumala on jotakin? 
Ei, vaan minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle, enkä 
minä tahdo teidän tulevan osallisiksi riivaajista. (1. Kor. 10:19-20)

Riivaajat eli pimeyden enkelit, jotka ovat persoonallisia olentoja niin kuin  Sielunvi-
hollinen itsekin, tietävät, että ne joutuvat lopulta yhdessä sen kanssa iankaikkisen 
tulen rangaistukseen. Mutta sitä pelätessään ja odottaessaan ne pyrkivät löytämään 
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hetken levon jonkun ihmisen tai eläimen sisältä. Siellä missä Jeesus liikkuu, Hänen 
läsnäolonsa vapauttaa ihmisiä riivaajien vallasta, niin että näin vapautuneet voivat 
myös tehdä synneistään parannuksen, uskoa evankeliumiin ja saada Pyhän Hen-
gen uudeksi ihanaksi hallitsijaksi sydämiinsä.

Riivaaja on henki, joka ottaa ihmisen valtaansa. Riivattu voi olla henkisesti aivan 
normaali ihminen. Hän voi omata myös merkillisiä yliluonnollisia kykyjä kuten en-
nustamisen taidon, kielilläpuhumisen taidon, kyvyn parantaa tiettyjä sairauksia ja 
kyvyn aiheuttaa merkillistä pahaa kiroamalla toisia. Riivattu voi olla jonkun uskon-
non arvostettu johtajashamaani tai spiritismin harjoittaja. Shamanismi on yksi riivaa-
jien työskentelymuoto.

Raamatusta näemme, että riivaajat voivat aiheuttaa ruumiillista sairautta kuten kuu-
routta,  sokeutta  ja  kaatumatautia.  Riivaajan vallassa olevan ihmisen persoonalli-
suuskin voi hajota niin, että hän sairastuu myös sielullisesti, vaikka valtaosa sielulli-
sesta sairaudesta juontaa juurensa muuhun kuin riivaajiin.

Miten ihmisestä tulee riivattu?
Miten ihmisestä voi tulla riivattu? Eräs tapa on se, että asianomainen haluaa antau-
tua demonille tai Saatanalle saadakseen yliluonnollisia kykyjä kuten ennustamisen 
taidon niin kuin Filippissä Paavalin kohtaama orjatar tai kyvyn parantaa niin kuin 
monet shamaanit. Moni kanavointia, spiritismiä ja muita okkultismin muotoja harjoit-
tavat joutuvat lopulta riivaajien sitomiksi. Lopputulos on se, että ihmisestä tulee niin 
sidottu, ettei  hän kykene tekemään mitään muuta kuin mitä riivaajahenki hänellä 
teetättää. Kaikki  riivatut eivät edes välttämättä tajua, että heissä asuu pimeyden 
henki, vaikka monet kyllä tietävätkin.

Kuvaavaa on esimerkiksi se, että Keiko Fujii, joka oli kolme ja puoli vuotta buddha-
lainen nunna ja saavutti arvostetun opettajan aseman, ennen kuin havahtui siihen, 
että hänen sydämensä oli tyhjä ja lähti pois luostarista. Myöhemmin tultuaan kristi-
tyksi totesi: ”Minä olin juuri sellainen kuin tuo Raamatun kuvaama riivattu.” Hän taju-
si olleensa pimeyden sitoma, mutta Jeesus kykeni vapauttamaan hänet.

Riivatun elämä on onnetonta, raskasta, itseä tuhoavaa ja pelon alla vietettyä. Rii-
vaus johtaa monet ihmiset myös mielisairaalaan ja jopa itsemurhaan. Riivattu eroaa 
psyykkisesti sairaasta muun muassa siitä, että hän vihaa Jeesusta eikä kestä Ju-
malan sanan julistusta eikä kykene rukoilemaan Jeesusta.

Seurakunnan valtuutus, riippuvuutta Jeesuksesta
Kun Jeesus antoi omilleen vallan ajaa ulos riivaajia ja parantaa, kysymys ei kos-
kaan ole siitä, että uskova voisi tehdä sitä omalla voimallaan tai edes sillä armolah-
jalla, jonka Jeesus antaa. Vapauttaja on yksin ja ainoastaan Jeesus. Muistatte, mi-
ten opetuslapset olivat saaneet Jeesukselta valtuutuksen ajaa ulos riivaajia, mutta 
kuitenkin he epäonnistuivat monella tavalla kärsineen ja kaatumakohtauksia koke-
neen pojan vapauttamisesta. Jeesus tuli  paikalle ja vapautti  pojan ja antoi pojan 
isälle uskon tämän epäilyistä huolimatta. 

Kun opetuslapset kysyivät, miksi he olivat epäonnistuneet, Jeesus osoitti, että he 
olivat luottaneet saamaansa armolahjaan ja valtuutukseensa eivätkä Jeesukseen. 
Jos he olisivat olleet rukousyhteydessä Jeesuksen kanssa, poika olisi vapautunut. 
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Armolahjat voivat toimia vain silloin, kun Jeesus itse saa vaikuttaa. Vain Jeesus voi  
vapauttaa riivatun. Vain Jeesus voi parantaa sairaan. Vain Jeesus voi antaa ihmis-
sydämeen syntien anteeksiantamuksen rauhan.

Miten siis Paavali toimi Filippissä? 
Miten Paavali menetteli Filippissä. Siitä Apostolien teot kertoo näin:
Mennessämme jälleen rukouspaikkaan tapahtui,  että meitä vastaan tuli  orjatyttö, 
jossa oli  tietäjähenki ja joka ennustamisellaan hankki isännilleen runsaasti tuloja. 
Hän seurasi Paavalia ja meitä muita ja huusi: "Nämä miehet ovat korkeimman Ju-
malan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien." Tätä hän teki monta päi-
vää. Siitä kiusaantuneena Paavali kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen 
nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä!"  Ja se lähti  samalla hetkellä.  (Ap.t. 
16:16-18)

Miksi Paavali ei vapauttanut orjatarta heti vaan vasta usean päivän kuluttua? Siksi, 
että hän ei kyennyt. Vasta kun Jeesus antoi hänelle valtuutuksen, hän saattoi käs-
keä saastaista henkeä väistymään. Vapautuksen suoritti Jeesus Kristus eikä Paava-
li, mutta siihen tarvittiin myös Paavali sanat:  "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä 
käsken sinun lähteä hänestä!" Jumalan lapsilla on yhä sama valtuutus. 

Jos joudut tilanteeseen, missä joku on aidosti riivattu ja haluaa päästä vapaaksi, älä 
toimi yksin! Paavalillakin oli kanssaan Silas. Herra on läsnä siellä, missä kaksi tai 
kolme on koolla Hänen nimessään.

Okinawan shamaanin vapautuminen
Vuonna 1974 tapasin Japanin evankelioimiskongressissa  Shirahama nimisen 65 -vuotiaan 
entisen shamaanin Okinawalta. Hän oli hakenut sairauksiinsa ja ongelmiinsa apua  yutaksi 
kutsutuilta shamaaneilta. Saatuaan avun hän itsekin omistautui yutaksi. Vuosikymmeniä hän 
oli ollut pahan hengen vallassa, jota hän oli pitänyt shinto-jumaluutena. Sen seurauksena hä-
nellä oli ollut kykyjä, joiden vuoksi monet ihmiset tulivat hänen luokseen. Hän kykeni en-
nustamaan ja parantamaan sairaita.

Mutta henki orjuutti hänen elämäänsä. Keskellä yötä se saattoi herättää hänet ja määrätä hä-
net suorittamaan erilaisia menoja buddhalaisilla temppeleillä tai hautausmailla. Lopulta hän 
väsyi siinä määrin, että alkoi kysellä löytyisikö mistään hänelle vapautusta hengen vallasta. 
Hän kiersi monen uskonnon edustajan luona kyselemässä apua, mutta kaikki totesivat, ettei-
vät he kykene auttamaan. Jotkut olivat jopa sitä mieltä, että apua ei tarvittaisikaan, sillä hei-
dän mielestään shinto-hengen vallassa oleva ihminen voi toki auttaa muita. Erään buddhalai-
sen uususkonnon edustaja ei myöskään kyennyt auttamaan, mutta vihjaisi, että kristityt ehkä 
kykenisivät siihen. Hän otti ohjeesta vaarin ja etsiytyi kristityn pastorin puheille. 

Kirkossa hänen puolestaan rukoiltiin ja riivaaja ajettiin Jeesuksen nimessä ulos. Muutos oli 
dramaattisen voimakas. Hänen kykynsä ennustaa ja parantaa loppui kuin veitsellä leikaten, 
mutta hän löysi ihmeellisen levon ja ilon sydämeensä. Ilosta säteillen hän kertoi, miten ih-
meellisen vapauden hän löysi Kristuksessa, kun pahan hengen oli pakko väistyä pois. Hän 
sai syntinsä anteeksi ja uuden elämän Jeesuksen yhteydessä. Muutos hänessä oli niin voima-
kas, että muutamien kuukausien sisällä noin 50 hänen sukulaisistaankin kääntyi Kristuksen 
puoleen.
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Sairaiden parantaminen
Syntien anteeksiantamuksen ja uuden elämän evankeliumin julistuksen ohella Jee-
sus antoi opetuslapsilleen myös valtuutuksen parantaa sairauksia. Niin kuin riivaa-
jien vapauttamisessakin myös sairaiden parantaminen on Jeesuksen työtä eikä pa-
rantamisen armolahjan tai rukoilevan seurakunnan vaikutusta:

Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä ru-
koilkoot hänen puolestaan, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Uskon rukous 
parantaa sairaan, ja Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, se an-
netaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne 
puolesta,  että  parantuisitte.  Vanhurskaan  voimallinen  rukous  saa  paljon  aikaan. 
(Jaak. 5:14-16)

Parantaja on Herra, mutta Hän haluaa, että seurakunta pääsee osalliseksi Hänen 
työstään rukouksen kautta. Jaakob osoittaa myös selvästi, että sairaan kohtaami-
sessa ei pidä jäädä pelkästään fyysiselle tai psyykkiselle tasolle. Myös syntikysy-
mys on käsiteltävä saman aikaisesti. 

Parantamisihme
Jumala kuulee edelleen rukoukset ja tahtonsa mukaan voi tehdä myös parantamis-
ihmeitä.  Hyvä  ystäväni  Ryttylästä  Johannes  Lampinen  sairastui  imusolmukesyö-
pään, joka oli levinnyt kaikkialle ruumiiseen. Lääkäri lähetti hänet kotiin vahvojen ki-
pulääkkeiden kanssa, kun mitään ei ollut tehtävissä. Kivut olivat kovat. Johannes lä-
hetti Tallinnassa kokoontuvalle rukouspiirille rukouspyynnön. Piiri alkoi klo 19 ja klo 
19.30 kivut olivat poissa, sairaus parantunut ja lääkärit  totesivat ihmeen tapahtu-
neen. Siitä on nyt 16 vuotta ja Johannes on käyttänyt jatkoaikaansa Jumalan sanan 
levittämiseen lukupaketin muodossa ja hoitaa päivittäin sairasta vaimoaan. Ruumiin 
parantuminen on kuitenkin ajallista, sielun pelastuminen on iankaikkinen ihme, josta 
Jeesus haluaa meidänkin pääsevän osalliseksi. Siksi meidän on pidettävä tärkeys-
järjestys selkeänä.

Rabbi  Maharaj,  entinen hinduguru tuli  uskoon.  Hänestä  kasvoi kuuluisa julistaja, 
joka on kirjoittanut todistuksensa kirjaan ”Gurun kuolema”. Kerran hän oli eräässä 
kirkossa kertomassa uskoon tulostaan. Sitten hän kertoi, että pian myös hänen iso-
äitinsä tuli uskoon ja pelastui. Isoäiti oli siinä vaiheessa jaloistaan liikuntakyvytön. 
Mutta pian uskoon tulonsa jälkeen Herra paransi hänet, niin että hän alkoi taas kä-
velemään. Sen kuullessaan seurakunta nosti ”Halleluja” huudon. Mutta Rabbi oli sy-
västi  pettynyt  seurakunnan hengelliseen tasoon.  Hänen mielestään seurakunnan 
olisi pitänyt sanoa ”Halleluja” siinä kohtaa, kun kuulivat isoäidin pelastunee eikä hä-
nen parantumisensa kohdalla. Uskoon tulo on iankaikkinen ihme, ruumiin paranemi-
nen vain ajallinen.

Langenneen normaalitila
Tekstimme jälkimmäinen jae kertoo, mistä pohjimmiltaan on kysymys riivaajien pois 
ajamisessa ja sairaiden parantamisessa. 
Jotta kävisi toteen profeetta Jesajan kautta puhuttu sana: "Hän otti päälleen meidän 
sairautemme ja kantoi meidän tautimme."

Jumala voi toki luovalla sanallaan tehdä ihmeitä, mutta sairauksien ja riivauksen syy 
on ihmisen syntiinlankeemuksessa. Sairaudet ja pimeyden voimien hallinta johtuu 
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siitä, että ensimmäinen ihminen Aadam ja hänen jälkeensä me jokainen ihminen 
olemme kääntäneet selkämme Jumalalle, nousseet kapinaan Herraa vastaan ja jou-
tuneet pimeyden hallintaan. Syntisyytemme tähden meille on normaalitila, että sai-
rastamme ja joudumme pahan valtaan, orjuuteen. Jeesuskaan ei voinut parantaa il-
man, että syntikysymys käsiteltiin. 

Sovituksen perusteella
Kun Uusi testamentti viittaa johonkin Vanhan testamentin kohtaan, meidän kannat-
taa avata se kohta Vanhasta ja lukea koko se yhteys, mistä sanat on lainattu. Mat-
teus lainaa Jesajan lukua 53:
Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota nä-
kemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta 
totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme 
häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin mei-
dän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Ran-
gaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta mei-
dät on parannettu.  Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä 
poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivel-
kamme. (Jes. 53:3-6)

Jokainen meidän terve päivämme on suuri Jumalan armon ihme. Ilman Jeesuksen 
kärsimystä, jolla Hän kantoi sekä syntiemme rangaistuksen että kaikki synnin seu-
raukset,  ei ole mitään todellista vapautusta syyllisyydestä ja sairauksista. Jeesus 
joutui kärsimään kaiken sen kivun, jonka synti sairautena meille tuottaa. Saatana 
hyökkäsi Häntä vastaan murskatakseen Jeesuksen, mutta kärsittyään ristin tuskan 
loppuun asti, siis sen Jumalan tulen rangaistuksen, joka meille kuului, Hän saavutti 
ylösnousemuksellaan riemuvoiton niin synnin, sairauden, kuoleman kuin kaikista pi-
meyden valloista.

Parantaessaan sairaita ja ajaessaan riivaajia ulos kärsivistä ihmisistä Jeesus teki 
sen ennakkona siitä, mikä tapahtui Golgatan ristillä. Siksi meidän Herran seuraajien 
ja opetuslasten ei ole missään palvelussamme sivuuttaa ristin sanomaa. Meidän on 
pidettävä silmiemme edessä ristiinnaulittu Kristus:

Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen 
Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. (1. Kor. 2:2)

Vain evankeliumi, sana rististä on Jumalan voima. Siksi myöskään sairauksiin ja rii-
vauksiin törmätessämme emme saa sivuuttaa ihmisen varsinaista ongelmaa, hänen 
syntiään. Niin pian kuin kuljemme ohi ristin, joudumme omin voimin kamppailemaan 
sairauksien ja pimeyden kanssa voimattomina. Mitkään terapiat tai hoidot eivät voi 
tuoda lopullista apua ilman ristin evankeliumia kärsivästä ja ylösnousseesta Jeesuk-
sesta.

Väline – sana
Aina, kun Jeesus paransi ihmisiä, ajoi ulos riivaajia tai julisti heidän syntinsä anteek-
si, Hän käytti välineenään sanaa. Silloinkin kun Jeesus koski sairaisiin, varsinainen 
parantaminen tapahtui Hänen sanansa voimalla. Meille opetuslapsilleen Jeesus an-
toi valtuutuksen käyttää samaa välinettä sanaa. Jumalan Henki on sitonut toimintan-
sa Raamatun sanaan. Sen antamalla valtuutuksella saamme tänäänkin rohkeasti 
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julistaa evankeliumia, joka on Jumalan voima ihmisten pelastukseksi. Rukoillessam-
me  sairaiden  puolesta  teemme senkin  Sanan  lupausten  varassa.  Silloinkin  kun 
joudumme  kohtaamaan  pimeyden  vallassa  olevia,  Jumalan  sana  kykenee 
murtamaan sen.

Aina silloin kun me saamme nähdä jotain siitä, miten Herran sana vapauttaa ihmi-
sen syyllisyyden taakoista tai parantaa hänet sairauksista, kysymys on siitä, että 
Jeesuksen kärsimisen, kuoleman ja ylösnousemuksen voiman kautta Jumalan sa-
nan lupaukset toteutuvat. Näemme kärsivän Jeesuksen työn ihmeellistä hedelmää. 
Siksi sydämemme ja kiitoksemme suuntautuu ristillä kuolleen ja ylösnousseen Jee-
suksen, Jumalan Karitsan ylistykseen. Hän on kaiken valmistanut täydellisellä uhril-
laan. Samalla Sanan lupausten toteutuminen nöyryyttää meidät, sillä mitään siu-
nauksia emme saa itsestämme irti, kaikki tulee yksin Jeesukselta. 

Entä sinä?
Herra Jeesus haluaa  valtuuttaa sinutkin seuraajakseen sekä anteeksiantamuksen 
sanan jakajana kuin vapauttavan ja parantavan esirukouksen ihmisenä. Sitä varten 
sinun tulee joka päivä ensin kuulla ja ottaa vastaan Herran sana omaan sydämeesi:  
”Herra on sinulle armollinen ja rakastaa sinua!” Evankeliumista käsin ja evankeliu-
min voimalla Herra voi käyttää sinua.

Jos sinä et vielä tunne Jeesusta omana vapahtajanaan, Hän kutsuu sinua luokseen. 
Hän haluaa antaa syntisi anteeksi, yhteyden Jumalaan ja kutsua sinut sitten seuraa-
jakseen, sellaiseen tehtävään, jossa koko elämäsi löytää todellisen merkityksen.  
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