
Jeesus vapauttaa
Mark. 5:1-20

1. He tulivat järven toiselle puolelle, gerasa-
laisten alueelle. 
2. Heti  kun Jeesus nousi veneestä, häntä  
vastaan  tuli  hautaluolista  mies,  jossa  oli  
saastainen henki. 
3. Mies asusti haudoissa, eikä kukaan voi-
nut enää kahleillakaan sitoa häntä. 
4. Monta kertaa hänet oli kytketty jalkakah-
leisiin  ja  ketjuihin,  mutta  hän  oli  katkonut  
ketjut ja rikkonut kahleet, eikä kukaan kyen-
nyt hillitsemään häntä. 
5. Hän oli aina, yötä päivää, hautaluolissa  
ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä. 
6. Kun hän jo kaukaa huomasi Jeesuksen,  
hän tuli juosten, kumartui hänen eteensä 
7.  ja  huusi  kovalla  äänellä:  "Mitä sinä mi-
nusta  tahdot,  Jeesus,  Jumalan,  Korkeim-
man, Poika? Minä vannotan sinua Jumalan  
kautta, älä piinaa minua!" 
8.  Jeesus  oli  juuri  sanomassa  hengelle:  
"Lähde ulos miehestä, saastainen henki!"  
9.  Hän kysyi  siltä:  "Mikä on nimesi?"  Se  
vastasi:  "Legioona  on  minun  nimeni,  sillä  
meitä on monta." 
10. Ja se pyysi pyytämällä, ettei hän ajaisi  
niitä pois siltä seudulta. 
11. Läheisellä vuorenrinteellä oli suuri sika-
lauma laitumella. 

12. Riivaajat pyysivät Jeesukselta: "Lähetä  
meidät sikoihin, niin menemme niihin." 
13. Hän salli sen. Silloin saastaiset henget  
lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lau-
ma, noin kaksituhatta sikaa, syöksyi jyrkän-
nettä alas järveen ja hukkui. 
14. Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoi-
vat  tästä kaupungissa ja  maaseudulla.  Ih-
miset  tulivat  katsomaan,  mitä  oli  tapahtu-
nut. 
15. Kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät  
riivatun, jossa oli ollut legioona riivaajia, is-
tumassa  pukeutuneena  ja  täydessä  ym-
märryksessä, he pelästyivät. 
16. Silminnäkijät kertoivat heille, mitä riiva-
tulle oli tapahtunut ja miten sikojen oli käy-
nyt. 
17. Niin he alkoivat pyytää Jeesusta poistu-
maan heidän alueeltaan. 
18.  Kun  hän  oli  nousemassa  veneeseen,  
riivattuna ollut mies pyysi saada olla hänen  
kanssaan. 
19. Mutta Jeesus ei sitä sallinut vaan sanoi  
hänelle: "Mene kotiin omaistesi luo ja kerro  
heille, mitä Herra on sinulle tehnyt ja miten  
hän on armahtanut sinua."  
20.  Hän  lähti  ja  alkoi  julistaa  Dekapoliin  
alueella, miten suuria tekoja Jeesus oli teh-
nyt hänelle, ja kaikki olivat ihmeissään.

Taju pimeyden valloista
Kun tarkkailee maailman menoa ja sitä pahuutta, vääryyttä ja väkivaltaa, mitä kaik-
kialla ilmenee, niin luulisi, että kenellekään ei olisi epäselvää se, että olemassa Saa-
tana, joka riivaa ihmisiä hirmutekoihin ja aina sodankäyntiin asti. Kuitenkin itseään 
sivistyneenä  pitävä  ja  silti  kaksi  maailmansotaa  läpikäynyt  länsimainen  ihminen 
nauraa ajatukselle Saatanan ja riivaajien eli demonien olemassaolosta. Pahuutta pi-
detään vääristyneinä rakenteina, riivattuja mielisairaina ja sotia yrityksenä saavuttaa 
oikeudenmukainen maailma.

Muualla maailmassa mitä erilaisimmissa uskonnollisissa viitekehyksissä Saatana ja 
pimeyden enkelit otetaan aivan todesta. Ne nähdään persoonallisina olentoina, jot-
ka pyrkivät tuhoamaan elämää ja tuottamaan vahinkoa ihmisille. Tätä tietoisuutta – 
yhtä vähän kuin tajua siitä, että on elävä, persoonallinen, kaiken luonut Jumala, ei 
tarvitse ihmisille todistaa. He ovat tietoisia näistä kahdesta todellisuudesta silloinkin, 
kun he yrittävät jommankumman tai molemmat kiistää. Ei olisi tarvettakaan kiistää 
sellaista, millä ei ole mitään merkitystä.

1



Esimerkiksi etiopialainen kansanuskonto, joka on tietoinen Luoja Jumalan olemas-
saolosta, kohdistaa koko huomionsa Saatanaan ja pahojen henkien palvontaan. Sii-
nä halutaan elää ”sovussa” Saatanan kanssa, jotta hän ei aiheuttaisi liian paljon tus-
kaa ja onnettomuutta ihmisille.

Vaikka  Japanissa  kami-henget  antavatkin  ihmisille  erilaisia  etuja,  pohjimmiltaan 
sielläkin ollaan jatkuvan taikauskoisen pelon vallassa. Ellei kami-henkiä ja esi-isien 
henkiä palvella oikein, ne muuttuvat tuhoa tuottaviksi ja vaarallisiksi. 

Epäjumalan palvelus ja riivaajat
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 sielunvihol-
linen itsekin, tietävät, että ne joutuvat lopulta yhdessä sen kanssa iankaikkisen tulen 
rangaistukseen. Mutta sitä pelätessään ja odottaessaan ne pyrkivät löytämään het-
ken levon jonkun ihmisen tai eläimen sisältä. Ne pyrkivät valtaamaan itselleen asun-
non, jossa ne myös pitävät armotonta valtaansa siihen asti, kun saavat uhrinsa ka-
dotukseen itsensä kanssa tai siihen asti, kun niitä väkevämpi Jeesus Kristus ajaa 
ne ulos asunnostaan. Siellä missä Jeesus liikkuu, Hänen läsnäolonsa vapauttaa ih-
misiä riivaajien vallasta, niin että näin vapautuneet voivat myös tehdä synneistään 
parannuksen, uskoa evankeliumiin ja saada Pyhän Hengen uudeksi ihanaksi hallit-
sijaksi 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.

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 tai-
don, kyvyn parantaa tiettyjä sairauksia ja kyvyn aiheuttaa merkillistä pahaa kiroa-
malla toisia. Riivattu voi olla jonkun uskonnon arvostettu johtajashamaani tai spiritis-
min  harjoittaja.  Shamanismi,  jota  on  Suomessa  viime  aikoina  esitelty  hyvinkin 
myönteiseen sävyyn, on yksi riivaajien työskentelymuoto.

Riivaajat  voivat  aiheuttaa  ruumiillista  sairautta  kuten  kuuroutta,  sokeutta  ja 
kaatumatautia. Riivaajan vallassa olevan ihmisen persoonallisuuskin voi hajota niin, 
että  hän  sairastuu  myös  sielullisesti,  vaikka  valtaosa  sielullisesta  sairaudesta 
maassamme juontaa juurensa muuhun kuin riivaajiin.
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Riivattu mies
Tekstimme osoittaa, miten Jeesus kohtaa kahdenlaisia Saatanan sitomia ihmisiä: rii-
vaajien  sitomaa ja  toisaalta  ahneuden synnin  orjia.  Edellisen Jeesus vapauttaa, 
mutta jälkimmäiset työntävät Jeesuksen luotaan ja jäävät tuomion alle.

Kuinkahan moni meistä luettuaan tämän kohdan saattaa sanoa: ”Mutta tämähän 
kertoo juuri oman tilani!” Entinen buddhalainen nunna Keiko Fujii kertoi, miten hän 
oli juuri sellainen kuin tuo mies. Me varmasti protestoisimme: ”Emmehän me ole mi-
tään mielisairaita.” Riivattuna oleminen ei suinkaan välttämättä merkitse psyykkistä 
sairautta. Sellainen ihminen voi olla mitä kunnioitettavimmassa yhteiskunnallisessa 
asemassa. 

Miten riivatuksi joudutaan?
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.

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.

Mielisairauksien syitä
Tässä yhteydessä on tarpeen huomauttaa, että psyykkisiä sairauksia syntyy ainakin 
kolmesta erilaisesta syystä. Ne voivat johtua ruumiillisista syistä kuten aivosolujen 
tuhoutumisesta, virussairauksista ja perinnöllisistä syistä. Lääkeaineet, huumeet ja 
alkoholi voivat myös laukaista niitä. Skitsofrenia liittyy usein tähän ryhmään.

Toinen tapa on ihmissuhdeongelmien, tapasyntien, ylirasituksen ja loppuunpalami-
sen aiheuttamat sairastumiset. Sairastumissa on usein kysymys siitä, että ihminen 
pakenee syyllisyyttään. Kateus ja katkeruus johtavat helposti masennukseen, epä-
toivoon ja usein myös sairauteen pakenemiseen. 

Kolmas on sitten riivaus. Kun kahdesta edellisestä syystä sairastuneihin yleensä te-
hoaa psykiatrinen hoito ja lääkitys, niin riivaukseen ne eivät tehoa, koska kysymys 
on ihmisen sisällä asuvasta toisesta hengestä. Vain Jumala kykenee vapauttamaan 
ihmisen riivauksesta. Mutta Jeesus valtuutti myös kristillisen kirkon ei vain julista-
maan evankeliumia vaan myös vapauttamaan ihmiset riivauksesta. Sen tekee Herra 
itse, kun Hänen nimessään määrätään riivattu poistumaan ihmisestä. Jeesuksen 
voiman edessä riivaajahenki on voimaton ja sen on pakko totella.

Uskova ja riivaajat
Uudestisyntyneessä uskovassa kristityssä ei voi asua riivaajahenkeä, koska hänes-
sä asuu Jumalan Pyhä Henki. Siksi uskovan ei tarvitse pelätä. Toisaalta Sielunvihol-
linen ja riivaajat tekevät kyllä edelleen hyökkäyksiä uskovia vastaan, vaikka tietävät-
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kin etteivät voi heiltä uskoa ja pelastusta riistää. Pahan palavilla nuolilla ne yrittävät 
langettaa uskovia kiusauksiin ja tehdä heistä mahdollisimman surkuteltavan näköi-
siä. Siksi uskovat tarvitsevat hengelliset aseet taistellakseen voitollisesti niitä vas-
taan:

Pukekaa  yllenne  Jumalan  koko  taisteluvarustus  voidaksenne  kestää  Paholaisen  
juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan vaan hallituksia ja henkivaltoja  
vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pa-
hoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluva-
rustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne  
pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurs-
kauden haarniskaan,   ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia  
kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki Pahan palavat  
nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sa-
na. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki  
Hengessä. (Ef. 6:11-18)

Riivaajahenkien lopullinen kohtalo on joutua Saatanan kanssa iankaikkiseen ran-
gaistukseen helvetin  tulessa.  Kadotusta  ei  alun  perin  ole  tarkoitettukaan ihmisiä 
vasten vaan nimenomaan pimeyden henkivalloille:
Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te ki -
rotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu Paholaiselle ja hänen enkeleilleen. 
(Matt. 25:41)

Riivatun vastuu ja pelastumien
Vaikka riivattu ihminen on pahan hengen vallassa ja se teettää hänellä monenlaista 
syntiä, se ei tarkoita, että ihmisen itse ei olisi vastuussa teoistaan. Kun Jeesus va-
pauttaa ihmisen saastaisesta hengestä se ei vielä välttämättä tarkoita sitä, että ih-
minen olisi tullut uskoon ja pelastunut yhtä vähän kuin sairauksista parantuminen-
kaan ei sitä välttämättä merkinnyt. Vapautetun ja parantuneen ihmisen on sen lisäk-
si tehtävä parannus synneistään, käännyttävä uskossa Jeesuksen puoleen saadak-
seen syntinsä anteeksi  Golgatan uhrin  tähden ja  saadakseen sydämeensä asu-
maan Pyhän Hengen.

Jeesus vapauttaa miehen
Tekstissämme näemme miten Jeesus vapautta riivatun. Rinnakkaiskohdissa Mat-
teuksessa ja Luukkaassa todetaan, että riivattuja oli kaksi ja Jeesus vapautti heidät 
molemmat. Jeesus osoitti armoa miestä kohtaan ja vapautti hänet sanansa voimal-
la: ”Lähde ulos!” 

Riivaajat pelkäävät Jeesusta ja tunnistavat Hänet Jumalan Pojaksi. Mutta Jeesus 
joka tilanteessa kielsi niitä puhumasta, sillä Hän ei kaivannut todistusta pimeydestä. 
On valhe väittää, että totuus ei muutu siitä, kuka sen lausuu. Vain totuudessa elä-
vän suusta lausuttu totuus on sanan varsinaisessa mielessä totta. Kaikkien muiden 
totuuksin takana piilevä valhe on paljastettava.

Jeesus puhutteli miehessä asuvaa demonia kysymällä sen nimeä. Se vastasi minä 
muodossa, mutta jatkoi sitten, että ”meitä on monta”. Riivaajat pelkäsivät tulevansa 
lähetetyiksi pimeyteen odottamaan viimeistä tuomiota ja pyysivät lisäaikaa. Sitä he 
eivät kuitenkaan saaneet, sillä sikojen kuoltua ne joutivat kuitenkin pimeyteen.
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Vapautetun miehen ulkoinen olemus muuttui, hän sai takaisin täyden ymmärryksen 
ja Herran työn vaikutuksesta hän pääsi myös pelastuksesta osalliseksi. Hän sai op-
pia Jeesuksen kautta tuntemaan Jumalan. Hän lähti sitten Jeesuksen lähettämänä 
todistamaan Jeesuksesta alueen asukkaille, jotka olivat pakanoita. Jeesus tuli teke-
mään tyhjäksi Saatanan teot.

Riivaajien ulos ajaminen tänään
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.

Kun on epäilys, että jossakussa ihmisessä on riivaaja ja joko hän tai hänen ympäris-
tönsä ihmiset pyytävät apua hänen vapauttamisekseen, on tärkeää, ettei  kukaan 
uskova lähde yksin suorittamaan tehtävää. On pyydettävä joku vahva uskova mu-
kaan ja valmistauduttava tilanteeseen rukouksin. On viisasta pyytää myös taustaru-
koustukea.

Asianomaisen kanssa tulee selvittää huolellisesti, onko kysymys todella riivauksesta 
vai jostakin muusta esimerkiksi psyykkisestä sairaudesta. Jos kyseessä ei ole rii-
vaus ja silti yritetään ajaa riivaajaa ulos, tehdään henkistä väkivaltaa ja syntiä. Siksi 
asian selvittämisen on tärkeää. Jos asia on selvä, niin voidaan kysyä riivatussa asu-
van hengen nimeä ja saada se sillä tavalla esiin ja sen jälkeen julistaa: ”Jeesuksen 
Kristuksen nimessä käsken sinua lähteä tästä henkilöstä (nimi mainitaan) ja mennä 
siihen paikkaan, minne Jeesus sinut määrää!” Aina riivaajan nimi ei tule esiin, mutta 
silti sille annetaan sama käsky. Poistuessa paha henki saattaa kaataa tämän ihmi-
sen tai aiheuttaa muuta hämminkiä, mutta sen ei tarvitse järkyttää mieliä. Asian-
omaisen toivuttua siirrytään sitten normaaliin sielunhoitoon, jossa häntä kehotetaan 
tekemään tunnustamaan syntinsä ja uskomaan Jeesukseen pelastuksekseen.

Dekapolin asukkaat
Sikalauman paimenet olivat ilmeisesti juutalaisia, jotka tällä kreikkalaisen siirtokun-
nan alueella harjoittivat sikataloutta ansaitakseen sillä hyvät rahat kreikkalaisilta, jot-
ka söivät mielellään sianlihaa. He siis hoitivat sikoja vastoin Vanhan testamentin 
kieltoa, joka perustui Jumalan viisauteen. Sianlihassa asui kuolettavan vaarallisia 
trikiini loisia, jotka tarttuessaan ihmiseen aiheuttivat kuoleman. Lisäksi sianlihan tuo-
tantoon liittyi muitakin terveyteen liittyviä vaaraoja. Mutta noille sikopaimenille raha 
oli tärkeämpää kuin ihmisten henki tai Jumalan säädös. 

Jeesus lähetti riivaajat sikoihin tuomioksi niille ja myös tuomioksi Dekapolin asukkai-
den laittomalle kaupalle. Se oli samalla kutsu parannukseen. He saivat nähdä va-
pautetussa miehessä merkin Jumalan armon vaikutuksesta. 

Alueen miehet tekivät sitten ratkaisunsa. He tiesivät, että Jeesus olisi voinut vapaut-
taa heidätkin synnin vallasta ja sioille tapahtuneesta ne näkivät myös, millainen on 
Jumala tuomio synnille, mutta he valitsivat rahan ja pyysivät Jeesuksen lähtemään 
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alueeltaan pois. Järkyttävä tosiasia on, että Jeesus todellakin lähti pois. Voi ihmisiä, 
jotka hylkäävät Jumalan armon. Heille ei ole muuta varattu kuin iankaikkinen kado-
tus, joka on Jumalan oikeudenmukainen rangaistustuomio heidän tekojensa mu-
kaan. Se on iankaikkinen tuli, jossa ei ole mitään toivoa. Se on paikka, missä on lo-
puton itku ja hammasten kiristely. Voi meitä, jos valitsemme Jumalan armon sijasta 
tulen, joka on valmistettu Saatanalle ja hänen enkeleilleen.

Jumalan suurta laupeutta oli, että vapautettu mies meni vielä toistamaan ja levittä-
mään heille kutsua. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset vielä kerran 
tulivat heitä kutsumaan Jumalan valtakuntaan. Mutta se joka jää syntiinsä, pysyy 
Jumalan tuomion alla, vihan alla. Meille kuuluu myös se tehtävä, jonka Jeesus antoi 
vapautetulle miehelle: "Mene kotiin omaistesi luo ja kerro heille, mitä Herra on sinul-
le tehnyt ja miten hän on armahtanut sinua." 

Okinawan shamaanin vapautuminen
Vuonna 1974 tapasin Japanin evankelioimiskongressissa  Shirahama nimisen 60 -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.

Entä sinä?
Sanomattomassa armossaan Jeesus vapauttaa Saatanan sitomat ihmiset. Hän va-
pauttaa myös synnin orjat.  Jos olet vielä sidottu, tunnusta syntisi  ja huuda apua 
Herralta. Hän kuoli, jotta sinä saisit avun, jotta pääsisit vapaaksi.

Jos Herra on jo  sinut  vapauttanut  totuudellaan ja  armollaan,  olet  todella  vapaa. 
Mene siksi ja kerro se omillesi!
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