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LUKIJALLE 
 
Niistä, jotka eivät ole perehtyneet Jumalan opetuksiin, tässä teoksessa 
esitetyt löydöt ja tosiasiat voivat tuntua mielikuvituksellisilta ja haetuilta. 
Jotkut eivät lainkaan tunne Vapahtajaa Jeesusta Kristusta eivätkä hänen 
evankeliuminsa kaikki muuttavaa voimaa, eivätkä he myöskään tiedä, että 
ihmisellä on mahdollisuus ja että hän todella voi vaihtaa saatanan 
valtakunnan kansalaisuuden Jumalan valtakunnan kansalaisuuteen.  
Monet niistä, jotka ovat ottaneet Kristuksen vastaan omana 
Vapahtajanaan, eivät tiedä mitä Jumalan Sana sanoo hengellisestä 
sodankäynnistä, joka kuitenkin on todellisuutta. Nämä ihmiset tietävät, 
että evankeliumilla on voima vapauttaa synneistä, mutta eivät tunne sitä 
voimaa, mikä Herran Jeesuksen nimellä on saatanaa ja hänen 
sotajoukkojaan vastaan. 
Monille Jumalan Pyhästä Hengestä uudestisyntyneille ihmisille todella 
olemassa olevat henkiolennot, sekä hyvät että pahat, ovat vieraita. Heille 
Pyhä Henki on Raamatusta tuttu, ja he voivat vilpittömin mielin toistaa 
uskontunnustuksen ja sanoa: "Minä uskon Pyhään Henkeen." Mutta Pyhä 
Henki ei ole heille elävä, toimiva persoonallisuus.  
Myös demoniset henkiolennot ovat tällaisista uskovista epätodellisia, sillä 
heillä ei ole kykyä ymmärtää eikä arvostella henkiolentoja. Heitä voidaan 
verrata ihmiseen, joka kuulee musiikkia laulettuna ja soitettuna, mutta 
joka ei ymmärrä kuulemaansa eikä voi arvostella sitä, koska hänen 
korvansa ei tajua, onko musiikki sointuvaa vai riitasointuista. Samalla 
tavoin monet ovat kykenemättömiä arvostelemaan henkiolentoja. 
Mutta on niitäkin, joille Isä, Poika ja Pyhä Henki — kolmiyhteinen Jumala 
— ovat erittäin todellisia persoonallisuuksia. He tuntevat erityisen hyvin 
sen, miten Pyhä Henki voi asettua asumaan Kristukseen uskovan ihmisen 
elämään. He tuntevat myös sen hirvittävän, todellisen henkien sodan, jota 
käydään taivaissa ja maan päällä Kirjoitusten alusta loppuun asti, siitä 
hetkestä, jona saatana astui Eedenin paratiisiin, siihen saakka, kun hänet 
heitetään tuli- ja tulikivijärveen. 
Demonien toiminta ei ole paikallisesti eikä ajallisesti yhtenäistä. Näyttää 
siltä, että se kiihtyi huomattavasti ennen Jeesuksen maanpäällistä elämää 
ja sen aikana. Meidän aikanamme tämä toiminta tuntuu voimistuvan, sillä 



pimeyden vallat tietävät aikansa olevan vähissä ja Kristuksen toisen 
tulemisen olevan käsillä. Juuri tästä syystä kristittyjen on välttämättä 
saatava tietoa henkivaltojen sodasta. 
Vuosien varrella olen tavannut muutamia kristittyjä, joilla tätä tietoa on 
ollut. Tavallisesti he ovat olleet maapallon sivistyksellisesti synkillä 
seuduilla toimivia lähetyssaarnaajia. Jotkut ovat olleet pappeja, jotkut 
maallikoita.  
Tapaamistani asiaan perehtyneimpiä ja kokeneimpia on saksalainen 
luterilainen pappi, tohtori Kurt Koch. Tämä teos on yksi niistä monista 
kirjoista, jotka hän on kirjoittanut esittääkseen demonien toimintaa 
koskevia havaintojaan ja tosiasioita ja yrittääkseen valaista niitä Raamatun 
avulla. Nämä tosiseikat eivät ole mielikuvituksen eivätkä kiihkoilun 
tuotetta. Kristityn on käytävä taisteluun henkivaltoja vastaan 
sonnustautuneena koko sota-asuun, kuten Efesolaiskirjeen 6. luvussa 
sanotaan, pelotta ja uskoen Herran Jeesuksen Kristuksen kaikkivoittavaan 
nimeen. 
V. Raymond Edman 
Kansleri 
Wheaton College 
Wheaton, Illinois 
 
TEKIJÄN ALKUSANA 
 
Tunnettu kirjailija C. S. Lewis kirjoitti kirjansa Paholaisen kirjeopisto 
alkulauseessa: 
"On kaksi samanlaista ja vastakkaista erehdystä, joiden valtaan 
sukukuntamme voi joutua paholaisiin nähden. Toinen on se, ettei usko 
niiden olemassaoloon. Toinen on se, että uskoo ja että tuntee 
ylenmääräistä ja epätervettä mielenkiintoa niitä kohtaan." 
Toisella puolen on mitä monikirjavin rationalistien joukko ja toisella 
puolen ovat taikuuden harjoittajat. Tämä kirja järkyttää molempia ryhmiä, 
ja voimmekin kysyä: Onko siihen aihetta? Olipa aihetta tai ei, kristityillä 
papeilla ja sielunhoitajilla on syytä olla huolissaan, kun he 
kahdenkeskisissä keskusteluissa seurakuntalaistensa kanssa joutuvat 
silmätysten materialismin ja taikavoimien tuhoisien vaikutusten kanssa. 



Meidän velvollisuutemme on julkaista seuraavat tiedot, ja tähän meidät 
pakottaa kaksi syytä. 
Ensinnäkin meidän on julistettava, että Jeesus Kristus on voittanut 
pimeyden vallat. Lääketiede, psykologia tai psykiatria eivät milloinkaan 
kykene todella vapauttamaan salaoppien ahdistamia ja niiden valtaan 
joutuneita ihmisiä. Vain Jeesus Kristus voi vapauttaa heidät. Meidän 
tehtävämme on ohjata nämä ihmiset Vapahtajan eli vapauttajan luo. 
Toiseksi ihmisiä on varoitettava spiritismin, taikuuden ja salaoppien 
vaaroista. Näille alueille astumisesta on hirvittävät seuraukset, ja Jumala 
itse on kieltänyt meitä kajoamasta niihin. 
Kerromme useita esimerkkejä, jotka ovat tulleet päivänvaloon 
sielunhoidollisissa keskusteluissa, mutta kussakin tapauksessa meillä on 
asianomaisten erityinen lupa näiden tietojen julkaisemiseen. 
Kurt Koch 
 
I. ENNUSTAMINEN 
 
Pakanuudesta versonut, pelosta, uteliaisuudesta ja taikauskosta syntynyt 
ennustaminen on kukoistanut vuosituhansia. Nykyisin ennustaminen on 
moninainen ongelma. Siihen on sekoittunut kansantietoutta, psykologiaa 
ja teologiaa. Seuraavat luvut saivat alkunsa sielunhoitotoimestani 
evankelisena pappina ja teologina. Tällainen papin toiminta tuottaa 
ehtymättä uutta aineistoa salaoppien alalta. Niistä pitämääni arkistoon on 
jo kertynyt yli 20 000 tapausta. Tässä kirjassa pyrimme välttämään 
tieteellistä käsittelytapaa. Kirjassani Die christliche Seelsorge und 
Okkultismus (engl. Christian Counselling and Occultism = Kristillinen 
sielunhoito ja salaopit) käsittelen näitä asioita tieteellisesti, mutta tässä 
kirjassa käsittelemme lähinnä asianosaisten itse kertomia esimerkkejä, 
joiden perusteella lukija voi muodostaa oman mielipiteensä. 
Vaitiololupausta ei kirjassa rikota, koska siinä mainittujen tapausten 
julkaisemiseen on pyydetty lupa. Ensimmäisessä luvussa käsitellään 
seuraavia ennustamisen lajeja: astrologiaa, korteista ennustamista, 
kädenkatsomista, taikavarvulla ja heilurilla katsomista, peilistä katsomista 
ja psykometriaa. Lopuksi tarkastelemme Raamatun kantaa salaoppeihin ja 
sitä, miten niiden vallasta voi vapautua. 



 
1. Astrologia 
Esimerkki 1. Poliisiasemalle saapui nainen, joka ilmoitti ampuneensa juuri 
poikansa. Kirjallisessa horoskoopissa oli muuan astrologi kertonut tälle 
naiselle, ettei hänen pojastaan koskaan tulisi henkisesti tervettä. Äiti halusi 
säästää poikansa näin hirveältä tulevaisuudelta ja tappoi hänet. Nainen 
pidätettiin ja lopulta pitkän oikeudenkäynnin jälkeen hänelle langetettiin 
tuomio. Astrologi sen sijaan sai pitää vapautensa. 
Tämä tapaus osoittaa horoskooppien suggestiivisen voiman ja 
vaikutukset. Mutta tutustukaamme lyhyesti astrologian historiaan, ennen 
kuin syvennymme tähän ongelma-alueeseen. 
Astrologia tarkoittaa ihmisluonteen ja kohtalon ennustamista tähdistä ja 
niiden asennoista. Se on meidän aikamme laajimmalle levinnyt taikauskon 
muoto. Konstanzissa sijaitseva mielipiteen tutkimuslaitos sai kyselyn 
tuloksena selville, että noin 63 % saksalaisista oli joskus ollut tekemisissä 
astrologian kanssa. Heistä hyvin harvat tuntevat niin sanotusti tieteellistä 
astrologiaa, ja useimmat yksinkertaisesti tilaavat lehteä, joka sisältää ns. 
tasauspistehoroskoopin (engl. solstitial point horoscope). 
Muinaisajalla astronomia (tähtien tutkiminen) ja astrologia (tähtien 
asentojen tulkitseminen) olivat yhtä ja samaa tiedettä. Babyloniassa se oli 
pappien harjoittama tiede. Alun perin horoskooppeja laadittiin vain 
hallitsijoille.  
Koska astrologiaa on voitu todeta harjoitetun myös muinaisessa 
Meksikossa, sitä pidetään ihmissuvulle ominaisena yleisenä ilmiönä. 
Kreikkalaiset ja roomalaiset perivät astrologian babylonilaisilta. Tietenkin 
jo noihin aikoihin oli rationaalisia ajattelijoita, jotka hymähtivät 
astrologeille. Runoilija Quintus Ennius julisti: "Horoskoopit maksavat 
drakhman ja ovat drakhman liian kalliita." Kirkkoisä Augustinus sanoi 
astrologiaa ihmiskunnan typerimmäksi harhaluuloksi. 
Keskiajalla Eurooppa oli astrologian puristuksessa. Varsinkin keisari Fredrik 
II:een (1194-1250) se vaikutti syvästi. Astrologian oppituoleja perustettiin 
yliopistoihin. Jopa uskonpuhdistaja Philipp Melanchthon luennoi 
astrologiaa. Luther nimitti sitä kuitenkin "kurjaksi taidoksi". Kerrotaan 
tarinaa siitä, miten astrologi Stöffler noihin aikoihin joutui naurunalaiseksi. 
Hän ennusti, että vuoden 1524 helmikuussa tulisi vedenpaisumus. Kansa 



oli kauhuissaan. Kukaan ei suostunut tekemään työtä. Peltoja ei viljelty. 
Rikkaat rakennuttivat itselleen laivoja tai pakenivat turvaan vuorille. Jopa 
Brandenburgin vaaliruhtinas valmistautui pakenemaan tulvaa. 
Kuulu astronomi Kepler ei myöskään kyennyt täysin vapautumaan 
astrologian haitoista.  
Tunnetun esimerkin tästä tarjoaa hänen ennusteensa, jonka mukaan 
Wallenstein oli kuoleva rauhallisesti 70 vuoden iässä. Mutta Wallenstein 
surmattiin hänen ollessaan 50-vuotias. Keplerin astrologinen toiminta 
tapahtui kuitenkin yksinomaan taloudellisista pakotteista. Hän kirjoitti: 
"Astrologia merkitsee minulle sietämätöntä mutta väistämätöntä orjuutta. 
Minun on mukauduttava tietämättömien uteliaisuuteen saadakseni pitää 
vuosituloni, arvoni ja asuntoni. Astronomia on kuin viisas äiti ja astrologia 
kuin typerä tytär, joka antautuu maksusta kenelle tahansa voidakseen 
elättää viisasta äitiään." 
Rationalismin ajalta (1750-luvulta) lähtien astrologian vaikutus on 
kuitenkin kaventunut. Lopulta astronomian ja astrologian tiet erosivat. 
Mutta maailmansodat ovat saaneet astrologian puhkeamaan uuteen 
kukoistukseen. Jo vuonna 1930 Hitlerille laadittiin horoskooppeja, mutta 
ne olivat ristiriitaisia. Niiden mukaan hänen vaikutuspiirinsä olisi vuoden 
1933 jälkeen pitänyt supistua.  
Näiden horoskooppien paikkansapitävyyden olemme totisesti saaneet 
tuntea. Niissä oli noin 12 vuoden laskuvirhe, ja miten tuhoisia vuosia ne 
olivatkaan! Rudolf Hessin horoskoopissa ennustettiin, että kohtalo oli 
määrännyt hänet solmimaan rauhan Englannin kanssa. Ehkäpä hän lensi 
Englantiin juuri tästä syystä. Tämän horoskoopin paikkansapitävyyden 
tiedämme yhtä hyvin kuin Hitlerinkin. 
Entä mikä on astrologian nykyinen asema? On tehtävä ero ns. tieteellisen 
astrologian, jota esimerkiksi Alfred Rosenberg (Sings in the Sky — 
Merkkejä taivaalla) kannattaa, ja yleisen astrologian, ns. 
tasauspistehoroskoopin välillä. Tämä henkisesti tarttuva tapa on levinnyt 
niin laajalle, että suurten päivä- ja viikkolehtien on otettava se lukuun. 
Kerrotaan 170 amerikkalaisen sanoma- ja aikakauslehden julkaisevan 
päivittäin horoskooppeja. Maailmassa tiedetään myös nykyään olevan 
noin 25 000 hyvin palkattua astrologia. 
Huvittava esimerkki valaisee tilannetta. 



Esimerkki 2. Otin osaa protestanttisten pappien konferenssiin, johon oli 
kutsuttu muutamien suurten sanomalehtien kustantajat ja monia muita 
lehtimiehiä. Keskusteltiin sanomalehtien älyllisestä tasosta ja 
elämänkatsomuksesta. Muuan pappi huomautti, ettei ruotsalaisissa 
sanomalehdissä ole lainkaan horoskooppeja ja että tällainen käytäntö 
Ruotsissa on yleisesti hyväksytty. Eikö olisi mahdollista omaksua samaa 
asennetta kaikkialla Saksassa ja myös muissa maissa? Kysymykseen vastasi 
erään suuren päivälehden päätoimittaja. Hän kertoi olevansa itse 
vakuuttunut siitä, että astrologia on joutavaa, mutta sanoi sen vaikuttavan 
lehtien talouteen. Jos lehden sunnuntainumerossa ei joka viikko ole 
horoskooppia, lehden on varauduttava monen tilauksen peruutukseen. 
Tähän ei millään sanomalehdellä ole varaa. Hän jatkoi kertomalla 
huvittavasta tapauksesta.  
Eräänä perjantaina astrologin laatima horoskooppi ei saapunutkaan 
ajoissa. Tukalassa tilanteessa päätoimittaja meni varastoon ja haki sieltä 
vanhan horoskoopin. Koska hän ei tuntenut eläinradan järjestystä, se oli 
väärä horoskooppi. Tästä huolimatta lukijat eivät huomanneet erehdystä. 
Ja kun mitään hämminkiä ei syntynyt, päätoimittaja päätti säästää 
astrologin palkkioita ja käytti uudelleen 22 kertaa edellisten vuosien vääriä 
horoskooppeja. Yksikään lehden sadoista tuhansista lukijoista ei tätä 
huomannut, mutta lopulta joku lähetti lehteen kirjeen. jossa sanottiin, 
ettei skorpioni mitenkään voinut olla hallitsevana heinäkuussa. Kepponen 
siis paljastui, ja päätoimittajan oli jälleen pyydettävä 'asiantuntijoilta' apua. 
Kerrottuaan tämän päätoimittaja lisäsi hymyillen: "Väärien horoskooppien 
aikana kaikki sujui vaikeuksitta. Tärkeää ei ole niinkään horoskoopin 
sisältö kuin se, mitä ihmiset uskovat." 
Mitä syitä meillä kristittyinä on uskoa, ettei astrologia ennusta 
elämäämme ja kohtaloitamme? Ennen kaikkea meidän tulee kavahtaa sitä 
sen pakanallisen alkuperän vuoksi. Muinaisajalla astrologialla oli 
uskonnollinen leima. Tähdet olivat jumalien veroisia. Pakanat tunsivat 
näiden planeettajumalien johtavan ja uhkaavan heitä ja vaikuttavan 
heidän elämäänsä, ja vaikka aikojen kuluessa astrologian uskonnollinen 
luonne heikkeni, sen vanhat säännöt säilytettiin. 
Toinen syy kaihtaa astrologiaa on se, että vanhojen sääntöjen 
säilyttämisessä on ratkaisematon ristiriita. Maan pyörimisakseli kiertää 



kartiopintaa, ja kierros täyttyy aina noin 26 000 vuoden kuluessa 
(presessio). Meidän aikamme astrologi ei näe planeettoja samassa 
asennossa kuin hänen kollegansa 4000 tai 5000 vuotta sitten. Sitä paitsi 
on löydetty uusia kiertotähtiä: Uranus vuonna 1781, Neptunus vuonna 
1839 ja Pluto vuonna 1932. Koska mitkään näistä muutoksista eivät ole 
pystyneet mitenkään muuttamaan astrologista järjestelmää, nykyiset 
astronomit tuomitsevat sen eräänä kaikkien aikojen suurimmista 
petoksista. 
Mutta harkitkaamme muitakin astrologian mahdottomia väitteitä. Se 
väittää, että lapsen syntymähetkellä siihen tähdistä osuvat säteet 
vaikuttavat ratkaisevasti sen myöhempiin kohtaloihin. Mutta tämä väite 
tuo mukanaan lukuisia ristiriitaisuuksia. Maapallollemme virtaa 
pääasiallisesti valonsäteitä ja kosmista säteilyä. Kummatkaan säteet eivät 
kuitenkaan ole lähtöisin kiertotähdistä, jotka itsestään eivät säteile valoa. 
Valo on peräisin kiintotähdistä, kosminen säteily taas Linnunradasta. 
Kiertotähdet, maapallo mukaan luettuna, eivät lähetä sen enempää valoa 
kuin kosmista säteilyäkään. 
Astrologian mukaan se hetki, jona napanuora katkaistaan, on erittäin 
tärkeä. Jos lääkäri siirtää napanuoran poikkaisemista tuonnemmaksi, 
lapsen kohtalon pitäisi siis muuttua. Siksi olisi neuvoteltava astrologin 
kanssa ja määritettävä se hetki, jona lääkärin olisi edullisinta katkaista 
napanuora! Seuraava kysymyksemme onkin, miksi niillä 240 ihmisellä, 
joiden napanuora katkaistaan samalla hetkellä, ei ole sama kohtalo. Miksi 
oli vain yksi Shakespeare ja vain yksi Johann Sebastian Bach, vaikka 
samaan aikaan kuin he syntyi monia lapsia? Ja kuitenkin, ironista kyllä, 
tunnettu astrologian tutkija, pastori Moritz Warburg on sanonut: 
"Astrologiaa ei yksinkertaisesti voi epäillä." 
Astrologian sisäisessä uudistusliikkeessä pyritään nämä vaikeudet 
raivaamaan pois tieltä. Tätä liikettä sanotaan kosmobiologiaksi, ja sen 
keskuspaikkana on Aalenin kaupunki Württembergissä. Sen edustajat 
sanovat, että ihmisen perinnöllisyyttä on tutkittava tähtien rinnalla. Tämä 
on lähinnä vain kompromissi vanhan astrologian ja nykyaikaisen biologian 
välillä. 
Ei tietenkään ole epäilystäkään siitä, etteivätkö kiertotähdet jollakin tavoin 
vaikuttaisi maapalloomme, vaikuttavathan ne vuoroveteen ja muihin 



luonnon ilmiöihin. Mutta olisi yhtä mieletöntä väittää, että rannekellomme 
itsevalaisevat osoittimet voisivat radioaktiivisuudellaan aiheuttaa 
kuolemamme kuin väittää, että kiertotähtien vaikutukset yltäisivät meidän 
elämäämme ja kohtaloihimme. 
Astrologian suurimpana ongelmana ovat kuitenkin sen ne vaikutukset, 
joiden kanssa joudumme kamppailemaan kristillisessä sielunhoitotyössä. 
Tämä voidaan ilmaista kolmella sanalla: petos, suggestio ja salaopit. 
Kerron omasta työstäni saamani kolme esimerkkiä kustakin. 
Esimerkki 3. Sorbonnen yliopistossa Pariisissa psykologiaa opiskeleva 
nuori mies tarvitsi varoja voidakseen kirjoittaa väitöskirjansa. Hän pani 
lehteen ilmoituksen, jossa väitti olevansa astrologi ja ilmoitti laativansa 
seikkaperäisen horoskoopin kaikille halukkaille, jotka maksaisivat hänelle 
etukäteen 20 frangia (noin 15 markkaa). Asiakkaita ilmaantui nelisen sataa, 
ja näin opiskelija pystyi kustantamaan lukunsa. Kullekin 400 asiakkaastaan 
hän antoi saman horoskoopin, eikä hän sitä kirjoittaessaan sen 
kummemmin välittänyt eläinradan merkeistä. Hän kiinnitti huomiota 
pelkästään horoskoopin psykologisiin vaikutuksiin. Niinpä hän kertoi 
kaikille, että heitä odotti valoisa tulevaisuus, ja antoi heidän ymmärtää, 
että heillä oli hyviä luonteenpiirteitä — ihmisethän uskovat tällaisia asioita 
mielellään, eikä näin ollen kukaan katuisi sitä, että oli maksanut 
'astrologin' palkkion. Opiskelija sai lukuisia kiitoskirjeitä, sillä horoskooppi 
sopi melkein jokaisen elämään. Tämän jälkeen nuorukainen kirjoitti 
väitöskirjansa, joka myös hyväksyttiin. Tässä tapauksessa astrologia oli 
pelkkää petosta. Tämä nuori ranskalainen ansaitsi koko joukon rahaa ja sai 
oppiarvonsa 
lähimmäistensä typeryyden ja taikauskon ansiosta. 
Esimerkki 4. Erään tapaamani teologin elämä on mitä mielettömin merkki 
siitä, kuinka ihmiset voivat joutua horoskooppien valtaan. Nuorella iällä 
tämä pappi oli ollut liikemies. Sitten hänelle oli laadittu yksityiskohtainen 
horoskooppi, jossa ennustettiin hänen vaihtavan kolmesti ammattiaan. 
Epäröimättä hän uskoi ennustuksen. Hän kävi iltakoulun, opiskeli 
protestanttista teologiaa, ja muutaman vuoden kuluttua hänet vihittiin 
papiksi. Hän meni naimisiin, mutta onneksi avioliitto oli lapseton. Miksi oli 
onnellista että näin kävi, selviää pian. Ennen pitkää mies kääntyi 
katolisuuteen, ja hänestä tuli katolinen pappi. Hänen vaimonsa sallittiin 



jäädä hänen taloudenhoitajakseen. Nyt hänellä oli takanaan jo kaksi 
ammatin-vaihdosta. Nykyisin hän selittää, ettei hän ole vielä siirtynyt 
elämänsä viimeiseen vaiheeseen, ja haluaa kiihkeästi päästä neljänteen 
ammattiinsa. Hänen suunnitelmansa ovat toteutuvat, eikä kestäne kauan 
kuin seuraava muutos tapahtuu. Tämän esimerkin onneton mies on 
joutunut suggestion uhriksi. Hän itse omalla elämällään toteuttaa 
horoskooppiaan. Astrologinen ennustus kahlitsee häntä, siitä on tullut 
hänelle pakkomielle. 
Esimerkki 5. Muuan pappi katsoi tehtäväkseen taistella taikauskoa vastaan, 
ja hän laaditutti itselleen horoskoopin voidakseen tutkia ennustamista. 
Hän halusi osoittaa, että horoskoopit ovat silkkaa taikauskoa ja petosta. 
Koska hänelle tehtiin seikkaperäinen horoskooppi, hän joutui maksamaan 
siitä aimo summan. Luottavaisena hän odotti, etteivät horoskoopin 
ennustukset toteutuisi. Mutta hämmästyksekseen hän huomasi niiden 
alkavan täyttyä. Kahdeksan vuoden aikana hän näki jokaikisen 
ennustuksen toteutuvan pienintä piirtoaan myöten. Tämä sai papin 
levottomaksi, ja hän pohti ongelmaa. Hän oli todella ollut vakuuttunut 
siitä, että horoskoopit perustuivat suggestioon ja taikauskoon. Ja 
kuitenkin hän tiesi, ettei hän kristittynä ollut joutunut suggestion uhriksi. 
Lopulta pappi ei enää löytänyt muuta neuvoa kuin katua ja pyytää 
Jumalalta suojelusta. Hänen mieleensä juolahti, että hän oli tässä 
kokeilussaan tehnyt syntiä ja asettunut alttiiksi pimeyden valtojen 
vaikutukselle.  
Katumuksensa jälkeen hän yllättäen totesi, ettei horoskooppi enää pitänyt 
paikkaansa. Tämä kokemus osoitti papille selvästi, että demoniset voimat 
voivat toimia astrologian välityksellä. Se, joka antautuu tähän vaaraan, voi 
joutua tuhon omaksi. 
Mitä mieltä eri alojen asiantuntijat ovat astrologiasta? Lääketiede on jo 
tullut huomaamaan sen vahingon, jonka astrologia voi aiheuttaa. 
Wiesbadenin kaupungin terveystarkastaja tohtori Schrank kirjoitti eräässä 
taikauskon psykologista puolta käsitelleessä artikkelissa: "Astrologian 
vaarallisuus on nähtävissä sen aiheuttamissa vakavissa psyykkisissä 
häiriöissä, elämänpelossa, epätoivossa ja muissa herkillä ihmisillä 
havaituissa häiriöissä. Astrologia lamauttaa aloite- ja arvostelukyvyn. Se 
typerryttää ihmiset ja edistää pinnallisuutta. Se muovaa persoonallisuutta 



köyhdyttäen sitä tyytymään pelkkiin tyhjänpäiväisyyksiin." 
Astrologit itse ovat sanoneet saman vieläkin selvemmin. Huomattava 
astrologi Wehrle nimittää astrologiaa ennustamistaiteeksi. Täten 
astrologia osittain pyrkii salaoppisuuteen, ja näin ollen siihen liittyvät 
kaikki salaoppien mukanaan tuomat sivuvaikutukset. 
Raamattu ilmoittaa hyvin selkeästi, miten meidän on suhtauduttava 
astrologiaan. 5 Moos 17: 2-5 sisältää käskyn: "Jos sinun keskuudessasi on 
mies tai nainen, joka menee ja palvelee aurinkoa, kuuta tai kaikkea taivaan 
joukkoa, niin kivitä heidät kuoliaaksi." Profeetta Jesaja puhuu astrologiasta 
tätäkin yksityiskohtaisemmin. Hän kirjoittaa (Jes 47:13-14): "Sinä olet 
väsyttänyt itsesi paljolla neuvottelullasi. Astukoot esiin ja auttakoot sinua 
taivaan mittaajat, tähtien tähystäjät, jotka kuu kuulta ilmoittavat, mitä 
sinulle tapahtuva on. Katso, he ovat kuin kuivat korret: tuli polttaa heidät; 
he eivät pelasta henkeään liekin vallasta." 
Raamatun mukaan astrologia on rinnastettava pakanoiden epäjumalain 
palvontaan, jumalanpilkkaan ja elävästä Jumalasta luopumiseen. 
Astrologiaan kajonneet ovat unohtaneet käskyn: "Älä tee itsellesi 
jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, 
älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä 
maan alla." 
 
2. Korteista ennustaminen 
Korteista ennustamista on harjoitettu vuosisatoja. Jo roomalaisilla oli 
symbolisesti kaiverrettujen pienten levyjen järjestelmä. Varsinaiset kortit 
ilmaantuivat kahdeksannella vuosisadalla. Korteista ennustamisen 
tekniikka on hyvin yksinkertainen. Kullakin kortilla on omat 
erikoismerkityksensä. Esimerkiksi hertta 7 on rakkauden kortti; hertta 10 
merkitsee toiveen täyttymistä; pata 10 on hyvän onnen kortti jne. 52 peli-
kortista saa jo tuhansia yhdistelmiä. Tutustukaamme parin esimerkin 
avulla korteista ennustamisen suurimpiin ongelmiin. 
Esimerkki 6. Saksan telttalähetyksen evankelista puhui saarnassaan 
ennustamista ja etenkin korteista ennustamista vastaan. Jälkeenpäin 
puheen kuullut kirkonmies kysyi evankelistalta: "Miksi vastustatte korteista 
ennustamista? Minä harrastan sitä itsekin. Sehän on harmitonta 
ajanvietettä." Voimme kertoa samanlaisen esimerkin Sveitsistä. 



Esimerkki 7. Sveitsiläinen pappi oli järjestänyt myyjäiset. Seurakuntasaliin 
oli pystytetty monia kojuja, ja eräässä luki 'Ennustaja'. Pikku maksusta 
ennustajanainen kertoi lapsille heidän tulevaisuutensa. Tämä vaivasi erästä 
seurakunnan jäsentä, ja hän puhuikin siitä papille. "Mutta sehän on 
harmitonta leikkiä", oli vastaus. Käydessään tuossa kirkollisessa ennustajan 
kojussa eräs poika sai kuitenkin kuulla, että hän seuraavalla viikolla 
loukkaisi itsensä pyöräillessään. Joidenkin päivien kuluttua näin todella 
tapahtui, ja pojalta katkesi jalka. Eräälle tytölle ennustaja taas paljasti: 
"Opettajasi ei pidä sinusta." Tyttö kärsi tästä paljon, koska uskoi ettei hän 
todella ollut opettajansa suosiossa. 
Jo nämä kaksi esimerkkiä osoittavat, ettei korteista ennustamista voida 
pitää harmittomana. Noista kahdesta lapsesta tuli suggestion uhreja. Papit 
puolestaan olivat yliopistokoulutuksensa rationalististen teorioiden uhreja; 
yliopisto-opetuksessahan on ammottava aukko magiikan (= aineen 
hallitseminen mielen tai sielun kautta) ja ennustamisen kohdalla. 
Kun korteista ennustamisen takana on enemmän kuin vain toive ansaita 
helposti, kun siihen todella liittyy yliluonnollisia kykyjä, silloin telepatiaa 
(ajatusten lukemista jne.) ja alitajuntaista viestintää on siinä mukana. 
Esimerkki osoittanee tämän. 
Esimerkki 8. Kuusitoistavuotias tyttö meni korteista ennustajan luo. Hän 
halusi tietää, kuinka kauan kestäisi ennen kuin hän tapaisi tulevan 
aviomiehensä.  
Nainen katseli häntä tiukasti ja sanoi: "Veljenne oli vuosi sitten pahassa 
moottoripyöräonnettomuudessa. Onko näin?" "On", vastasi tyttö. 
"Äidillänne on sydänvika. Onko näin?" "On", oli jälleen vastaus. "Te ette 
nykyään tule hyvin toimeen isänne kanssa. Onko näin?" "On, mutta mistä 
te tiedätte tämän kaiken?" "Korteista." Itse asiassa ennustajalla oli 
harvinainen telepaattinen kyky, ja hän oli lukenut tiedot tytön ajatuksista. 
Mutta nyt nuori asiakas luotti ennustajaan täydellisesti, ja nainen jatkoi 
kuvaamalla tytölle tämän tulevaisuutta.  
Tyttö uskoi epämääräisiin ennustuksiin, ja tietämättä hän asennoitui 
tulevaisuuteensa uskoen ennustuksen toteutuvan. Taikauskoisuudessaan 
hän joutui toteutumispakkomielteen valtaan. Hänelle kävi niin kuin 
Raamatussa sanotaan: "Tapahtukoon teille uskonne mukaan." 
Menneisyyden oikeaan osuva kuvaus pani liikkeelle psykologisen 



prosessin, alitajuisesti tapahtuvan ennustuksen toteuttamisen. 
Toinen korteista ennustamisen muoto perustuu aitoihin mediumistisiin 
kykyihin. Sana 'mediumistinen' on peräisin latinan sanasta 'medium' 
(keskikohta). Mediumistiseksi sanotaan joittenkin ihmisten mystistä kykyä 
kuvata tai selittää tiettyjä asioita tavalla, joka tuntuu ylittävän aistiemme 
rajat. Sanan merkitys selvinnee seuraavasta esimerkistä, jossa kerrotaan 
korteista ennustajanaisesta. 
Esimerkki 9. Nainen kertoi kysyttäessä, että ennustaessaan hän tunsi 
oudon voiman hallitsevan itseään. Tämä henki valtasi hänet niin että 
hänen oli pakko sanoa asioita, joista hän ei ollut aikaisemmin tiennyt 
mitään. Hän sanoi tuntevansa, että hän oli täysin hengen vallassa, mutta 
ennustamisen jälkeen hän oli jälleen aivan normaali. 
Tämä esimerkki muistuttaa läheisesti Apt 16:16-18:ssa kuvattua tapausta. 
Paavali oli lähetysmatkallaan saapunut Filippiin. Monta päivää häntä 
seurasi siellä palvelijatar, jossa oli tietäjähenki, ja huusi herkeämättä: 
"Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille 
pelastuksen tien."  
Miksi tytön sanat vaivasivat Paavalia? Miksi hän halusi hillitä tyttöä? 
Vastaus on siinä, että apostoli huomasi tytön tietäjähengen olevan 
muusta kuin Jumalasta. Hän kääntyi tytön puoleen ja sanoi: "Jeesuksen 
Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä." Ja sillä hetkellä 
tyttö vapautui tietäjän ja ennustajan kyvyistään.  
Tämä esimerkki kirkon varhaisen lähetystoiminnan piiristä on hyvin 
valaiseva. Ensinnäkin saamme tietää, että on todella olemassa aitoja 
ennustajan kykyä ja ettei kaikki ennustaminen ole hämäystä. Tyttö oli 
puhunut totta. Hän ei ollut saanut tietojansa ihmisjärjen kautta, vaan 
jostakin muualta: demonisilta voimilta. Lisäksi huomaamme, että 
ennustamisella voi olla uskonnollinenkin leima.  
Tavattoman usein salaopit naamioituvat kristilliseen asuun. Mutta silti 
apostoli Paavali tunnisti heti tytössä olevan tietäjähengen alkuperän. 
Hänellä oli henkien arvostelemisen lahja. Tässä ilmeni se valta, mikä 
hänellä Kristuksen edustajana ja lähetyssaarnaajana oli. Jeesuksen nimi oli 
silloin ja on nyt voimakkaampi kuin kaikki pimeyden vallat. Evankeliumin 
täydellinen voitto paholaisen vaivaamasta pakanamaailmasta kuvastui 
tästä tapauksesta. Jeesuksen nimessä katkesivat kahleet; ahdistettu 



ihmisparka vapautui. Tämän Raamatun kertomuksen paljastamat monet 
tekijät pulpahtavat tavan takaa näkyviin ennustamisen alalla. 
Kristillisessä sielunhoitotyössä ei olla niinkään kiinnostuneita tieteellisistä 
kysymyksistä kuin ennustamisen vaikutuksista ihmisiin ja näiden 
vaikutusten voittamisesta. Muutama esimerkki tämän selventämiseksi. 
Esimerkki 10. Sielunhoidollisessa keskustelussa muuan opiskelijatyttö 
tunnusti kärsivänsä monista henkisistä häiriöistä. Hän pelkäsi tutkintoja, 
hänellä oli henkisen lamaantumisen oireita, eikä hän kyennyt 
keskittymään. Näytti siltä, että hänen ajatus- ja tunne-elämänsä oli erittäin 
hajanaista. Kun häneltä kysyttiin, oliko hän ollut tekemisissä ennustamisen 
kanssa, hän myönsi, että hänelle oli usein ennustettu korteista. Myös 
hänen vanhempansa ja isovanhempansa olivat pyytäneet neuvoa 
ennustajilta. 
Esimerkki 11. Muuan kristillisestä yliopistosta valmistunut mies harjoitti 
korteista ennustamista useita vuosia. Hän ennusti omaansa, perheensä ja 
oman seurakuntansa jäsenten tulevaisuutta. Miehen kuoltua hänen 
vaimostaan tuli alkoholisti. Kaikki eläkerahat menivät juomiin. Hänen 
kotinsa oli täynnä pulloja. Kaiken lisäksi nainen alkoi harjoittaa valkoista 
magiaa ja jatkoi siten samalla salaoppien tiellä, jota hänen miehensä 
aikoinaan oli kulkenut. Perheen tytär seurasi vanhempiensa jälkiä. Myös 
hän alkoi noudattaa äitinsä taikauskoisia tapoja. Täytettyään 17 vuotta 
tyttö tuli mielisairaaksi ja joutui mielisairaalaan. Näin taikuus ja taikausko 
tuhosivat koko perheen. 
Esimerkki 12. Nuori kristitty mies kertoi minulle tapauksesta, joka sattui 
hänen asepalvelusaikanaan. Hän oli ollut korpraalina joukkueessa, jonka 
kersantti oli ennustanut korteista kaikkien aliupseerien tulevaisuutta. 
Aluksi korpraali oli torjunut ennustamisehdotukset, mutta lopulta hän 
antoi periksi ylemmälleen. Ennustaja kertoi, että korpraalille seuraavana 
päivänä tulisi kuolemanviesti ja että hän lähipäivinä saisi myös 
rahalähetyksen. Ja todella: seuraavana päivänä korpraali sai tiedon enonsa 
kuolemasta, ja viiden päivän kuluttua saapuivat luvatut rahat. Korpraalin 
vanhemmat eivät koskaan olleet lähettäneet pojalleen rahaa. Se oli 
ainoalaatuinen tapaus. Ennustuksen jälkeen korpraalilla oli 
masennuskohtauksia, ja hänen rukouselämänsä oli rikkinäistä. Silloin 
nuorukainen pyysi apua kristityltä mieheltä, ja miehen rukoiltua pojan 



puolesta ja pantua kätensä hänen päälleen vaikeat tunnehäiriöt katosivat 
täydellisesti. 
Näihin esimerkkeihin sisältyy ongelmia. Yksinkertaisimmat kysymykset 
ovat luonteeltaan parapsykologisia tai psykologisia. Parapsykologiahan on 
elämän yliluonnollisia rajailmiöitä käsittelevä tiede. Oliko kersantilla aitoja 
ennustajankykyjä? Se ei edellä kerrotusta esimerkistä ole varmasti 
todettavissa. Korpraali oli voinut tietää enonsa olevan vakavasti sairaana, 
ja hän oli myös voinut leikitellä ajatuksella, että vanhemmat lähettäisivät 
hänelle rahalahjan hänen hiljan saamansa ylennyksen johdosta. Tällöin 
kersantille olisi riittänyt kyky lukea ajatuksia tai jokin telepaattinen kyky, ja 
sen avulla hän olisi voinut onkia tietonsa suoraan korpraalilta. Hänen 
tapauksessaan ei näytä olevan kyse aidoista ennustamiskyvyistä. 
Seuraavana tulevat lääketieteelliset kysymykset. Aiheuttiko ennustaminen 
pojan henkiset häiriöt, vai tuliko hänessä ennustamistapahtuman aikoihin 
näkyviin latentti tunne-elämän tasapainottomuus tai peräti henkinen 
sairaus? Onko mahdollista, että erehdymme pitämään yhteensattumaa 
syynä? Erehdymmekö luulemaan syytä vaikutukseksi?  
Psykiatria — mielisairauksia ja tunne-elämän häiriöitä tutkiva tiede tekee 
aina nämä kysymykset. Näiden lääketieteellisten kysymysten takana taas 
on tärkeitä raamatullisia ja teologisia ongelmia. Monet lääkärit ja teologit 
kiistävät mahdollisuudenkin, että salaoppien harjoittaminen voisi 
aiheuttaa psyykkisiä ja hermostollisia häiriöitä ja vahingoittaa ihmisen 
uskoa. Ja kaikkein perimmäisenä on kysymys, onko todella olemassa 
maailmallisia tai demonisia voimia, joiden vaikutukset ulottuvat ihmisen 
elämään. Tässä yhteydessä psykiatrit melkein poikkeuksetta pitävät Uuden 
Testamentin kertomuksia riivatuista ihmisistä vaikeiden hysteriatapausten 
kuvauksina. Monet teologit noudattavat samaa ajattelutapaa ja puhuvat 
riivauksesta ikään kuin se olisi sairaus tai vamma. Jotkut eivät ole 
onnistuneet murtautumaan liberaalisen teologiansa rationalistisista 
kahleista. Heitä ovat varsinkin kaikki Bultmannin teologian kannattajat.  
He ovat täysin sokeita Raamatun kertomusten todellisille ominaisuuksille. 
Heiltä puuttuu kyky ymmärtää Raamatun tapahtumia. Hengellinen 
haureus, johon he menneiden ja nykyisten filosofisten suuntausten kautta 
ovat ajautuneet, on tylsistänyt heidän suhteensa Pyhään Henkeen. On 
todella valitettavaa, että jopa muutoin vakuuttava baselilainen teologi, 



joka esittää osuvia ajatuksia Uudesta Testamentista kirjasessa, jonka nimi 
on Pelastus ja parannus, yhä uudelleen nimittää ennustamiskykyä pelkäksi 
vammaksi. Tämä on psykiatrian epäilysten aikaansaama tulos. Vaikka 
Uudessa Testamentissa kerrotaankin parannetun vaivoja, joita voimme 
sanoa vammoiksi tai sairauksiksi, siinä kerrotaan myös Herran Jeesuksen 
nimessä vapahdetun paholaisten riivaamia ihmisiä. Nuorella filippiläisellä 
palvelijattarella, jossa oli tietäjähenki, ei ollut vammaa, vaan hänessä oli 
demoninen henki. Siksi Paavali ei parantanut häntä panemalla kättänsä 
hänen päälleen ja rukoilemalla, vaan käski saastaisen hengen Jeesuksen 
nimessä lähteä tytöstä.  
Jeesuksen ja hänen opetuslastensa menettely osoitti päivänselvästi, mistä 
potilaan vaivat johtuivat. Henkisesti sairaita parannettiin panemalla käsi 
heidän päällensä ja rukoilemalla, mutta saastaisia henkiä vastaan käytiin 
voimalla ja käskemällä niitä lähtemään potilaasta. 
Palatessamme lääketieteellisiin kysymyksiin voimme todeta, että 
Raamatun kanta eroaa nykyaikaisen psykiatrian kannasta. Lääketieteen on 
kuitenkin myönnettävä, että moniin mielisairauksiin liittyy magiaa. Tämä 
käy ilmi monien skitsofreenikkojen kanssa käydyistä keskusteluista, joissa 
he ovat vakuuttaneet olevansa maagisen vainon tai noituuden uhreja. 
Meidän on huomattava, että monissa tapauksissa magia on sairauden 
perimmäinen syy ja psyykkiset häiriöt magian seurauksia. Emme voi 
suhtautua kepeästi 20 000:een tarkoin tutkittuun tapaukseen. Sitä paitsi 
parapsykologit, esimerkiksi Freiburgin yliopistossa toimiva tohtori Bender, 
tuntevat sairauksia, jotka ovat kehittyneet salaoppien harjoittamisen 
tuloksena. Mediumistinen psykoosi on näistä vain yhtenä esimerkkinä. 
Sielunhoitotyössä on selvästi paljastunut, että spiritismin, magian tai 
ennustamisen harjoittaminen synnyttää häiriöitä, jotka monessa 
tapauksessa voidaan lääketieteellisesti todeta. Sen lisäksi voidaan nähdä, 
että melkein kaikissa tapauksissa niiden harjoittaminen vahingoittaa 
uskoa. Voimmekin päätellä, että on kysymys vahingosta hengellisellä 
tasolla, ja tämän myös Raamattu tahtoo meille osoittaa. Paras parantaja 
onkin kristitty Raamattuun uskova pappi ja toiseksi paras uskova psykiatri. 
 
3. Kädenkatsominen 
Sekaannuksen välttämiseksi meidän on tarkennettava joitakin käsitteitä. 



Tässä luvussa käsittelemme kiromantiaa, joka tarkoittaa ennustamista 
käden viivoista. Emme koskettele kirologiaa, käden muodon ja sen 
viivojen tieteellistä tulkintaa, emmekä grafologiaa, käsialan tulkintaa. 
Kädenkatsomista harjoitettiin jo muinaisessa Roomassa. Siihen oli 
sekoittunut vanhoja astrologisia näkemyksiä. Käden neljän pääviivan: 
sydänviivan, pään-viivan. elämän- ja kohtalonviivan lisäksi käsi oli jaettu 
seitsemän kiertotähden kukkuloiksi. Etusormesta pikkusormeen ne ovat 
Merkurius-, Apollo-, Saturnus- ja Jupiter-kukkulat. 
Pari esimerkkiä kristillisen sielunhoidon piiristä valaisee meille 
kädenkatsomista. Vaikka edellä mainitsin, että kiromantiaa, kirologiaa ja 
grafologiaa tulisi käsitellä omina otsikoinaan, nämä kolme ovat 
käytännössä sekoittuneet tuhoisalla tavalla. 
Esimerkki 13. Nuori tyttö meni grafologin luo, joka tulkitsi hänen 
käsialaansa ja kätensä viivoja. Grafologi ilmoitti kirjallisessa ennustuksessa 
tytölle, että hänet murhattaisiin 30-vuotiaana. Perheelleen tyttö selitti: "Jos 
minun kerran on kuoltava niin nuorena, niin tahdon nauttia elämästä 
täysin siemauksin." Tytöstä tuli yleinen nainen, ja hänelle tehtiin useita 
abortteja. Kevytmielisestä elämästä oli seurauksena vaikea sairaus, ja 24-
vuotiaana tyttö menehtyi lynkkysuolen tulehdukseen. Lääkäri voi vain 
todeta tytön tuhonneen itse itsensä hillittömällä elämällään.  
On syytä mainita, että grafologilla käyntien jälkeen tytössä oli ilmennyt 
mediumistisia kykyjä. Hän oppi käyttämään heiluria ja taikavarpua. 
Ennen kaikkea esimerkkimme paljastaa kyseisen grafologin käyttäneen 
salaoppisia menetelmiä. Hän väärinkäytti grafologiaa 
ennustamistarkoituksiin. Tämä esimerkki tuo myös ilmi erään 
tavallisimmista ennustamismuodoista, suggestiivisen ennustamisen. Sillä 
on monia muotoja, mutta aina ennustuksen kohde itse, joko tietoisesti tai 
tietämättään, saa aikaan ennustuksen toteutumisen. Tässä toistuu sama 
ilmiö, josta puhuimme korteista ennustamisen psykologisen prosessin 
yhteydessä.  
Kristillisessä sielunhoitotyössä tulee tavan takaa esiin se, että 
ennustaminen saa ihmiset hylkäämään kaikki moraaliset estonsa. 
Kristillinen kasvatus, kristilliset perinteet ja tavat ovat rakentaneet 
elämämme ympärille suojavarustuksen ja jopa sekin, joka on erossa 
Kristuksesta, elää alitajuisesti kristillisten sääntöjen mukaisesti, vaikka hän 



sisäisesti voikin kapinoida niitä vastaan. Salaoppisiin voimiin 
sekaantuminen murtaa suojavarustuksen. Samea pohjavesi virtaa esteettä 
hillittömään elämään. Äskeisessä esimerkissä tytön elämässä aistillisuus 
pääsi hallitsevaksi ja tuhosi hänet. Salaopit kiihdyttävät usein 
intohimojamme ja mieltymyksiämme. Salaoppien alalta apua hakenut 
ihminen voi käydä ärsyyntyneeksi ja antautua alkoholin, nikotiinin tai 
riettaan elämän valtaan. 
Suggestion vaikutuksia ennustamisessa voidaan valaista vielä seuraavilla 
esimerkeillä. 
Esimerkki 14. Nuoren naisen tulevaisuus ennustettiin hänen kädestään. 
Ennustaja kertoi, että nainen kuolisi syöpään 40-vuotiaana. Jo nyt tämä 
nainen kuihtuu suggestion vaikutuksesta, ja hänen elämäänsä varjostaa 
harhaluulo, että hän saa syövän. Hän on laihtunut toistakymmentä kiloa ja 
painaa enää vajaat 40 kiloa. 
Esimerkki 15. Luokkatoverini serkku oli palvelijattarena pappilassa. Eräänä 
päivänä pappilan ovella seisoi taloustavaroita kaupitteleva 
mustalaisnainen. Tyttö kieltäytyi ostamasta mitään, koska tavarat olivat 
kalliita.  
Silloin mustalainen tarrasi hänen käteensä kertoakseen hänen 
tulevaisuutensa. Kun tyttö yritti pyristellä vapaaksi, ovela nainen turvautui 
psykologiseen temppuun ja huudahti: "Mitä minä näenkään! Te menette 
naimisiin kahden vuoden kuluessa." Kukapa nuori nainen kykenisi 
vastustelemaan silloin, kun otetaan puheeksi avioliitto?  
Palvelijatar antoi mustalaisnaiselle periksi. Nainen jatkoi ennustustaan. 
"Moni mies pyytää sinua vaimokseen. Pisimmästä tulee sinun aviomiehesi. 
Ensimmäisenä naimisissa olovuotena sinusta tulee äiti. Mutta näen 
elämänviivasi katkeavan äkisti. Sinä kuolet synnyttäessäsi esikoistasi!" 
Ennen kuin jatkan, kerron lyhyesti tämän ennustuksen luonteesta. Kukaan 
tuskin tarvinnee ennustamiskykyjä voidakseen kertoa, ettei kestä kauan 
ennen kuin sievä nuori nainen menee naimisiin. Ei liioin tarvitse olla 
ennustaja voidakseen kertoa, että hän ensimmäisenä avioliittovuotenaan 
saa lapsen. Kuolemasta puhuminen ennustuksen lopussa ei ollut sen 
enempää eikä vähempää kuin mustalaisen kosto siitä, ettei tyttö ollut 
ostanut mitään. Entä toteutuivatko mustalaisen sanat? 
Kuinka ollakaan, seuraavien kahden vuoden aikana tytölle ilmaantui 



monta kosijaa. Ennustus oli jo saanut vallan tytöstä, ja niinpä hän meni 
naimisiin pisimmän nuorukaisen kanssa. Heidän ensimmäisenä 
naimisissaolovuotenaan nuori aviovaimo alkoi odottaa lasta. Mitä 
lähemmäksi synnytyshetki tuli, sitä suuremmaksi kasvoi naisen pelko. Hän 
taisteli karmeaa ennustusta vastaan. Hänen sukulaisensa ja eritoten hänen 
miehensä yrittivät saada hänet vakuuttuneeksi siitä, että ennustus oli ollut 
pötypuhetta. Mutta he epäonnistuivat.  
Nuoren naisen usko ei ollut niin voimakas, että hän olisi voinut estää 
taikauskoa vaikuttamasta itseensä. Synnytys sujui hyvin, mutta joitakin 
päiviä sen jälkeen äiti sai korkean kuumeen. Lääkäri ei löytänyt siihen 
mitään elimellistä syytä. Kolme viikkoa lapsen syntymästä äiti joutui 
mielenhäiriöön. Hänet siirrettiin psykiatriselle klinikalle, missä hän kuoli 
kolmen päivän kuluttua. 
Vain ne, jotka eivät ole perehtyneet ennustamisen psykologiaan, voivat 
pitää mustalaisen sanoja aitona ennustuksena. On erittäin todennäköistä, 
että tässä tapauksessa oli kysymys yksinomaan suggestiosta. 
Lähetyskentillä olemme nähneet pakanoiden olevan täysin 
poppamiestensä ja noitatohtoriensa ennustusten vallassa. Jos 
alkuasukasheimon poppamies ennustaa heimon jonkun jäsenen kuolevan, 
ennustus käy ennen pitkää toteen. Tätä psykologista ilmiötä nimitetään 
thanatomaniaksi. Suggestion aiheuttamia kuolemantapauksia ei ole vain 
alkukantaisten kansojen keskuudessa, vaan myös sivistyneessä 
Euroopassa. Amerikkalaiset ovat tehneet tällä alalla kokeiluja, joissa 
koehenkilöinä on ollut rangaistusvankeja. Erään kuolemaantuomitun 
miehen silmät sidottiin. Sen jälkeen hänelle kerrottiin, että hänet 
surmattaisiin avaamalla hänen niskastaan valtimo ja että hän kuolisi 
minuutin kuluessa. Miehen niskaan viillettiin kevyt pintahaava ja 
samanaikaisesti avattiin vesihana. Vanki tunsi viillon ja kuuli veden 
virtaavan. Ei kestänyt minuuttiakaan, kun hän jo oli tajuton. Koe oli 
onnistunut! 
Kirjassaan Taikauskon psykologia professori Zucker käsittelee 
ennustamisen sisältöä. ja ennustusmuotoja. Hän erottaa maagisen 
taikauskon, mystisen taikauskon ja kolmanneksi ennakko-aavistuksen. 
Maaginen taikausko on aktiivista. Se panee liikkeelle suggestiivisia ja 
maagisia voimia. Se muuttaa ratkaisevasti apua hakeneen ihmisen elämää. 



Melkein kaikki edellä mainitut esimerkit kuuluvat tähän ryhmään. 
Mystinen taikausko on luonteeltaan intuitiivista ja mukautuvaa. Se 
perustuu ymmärtämykseen, mietiskelyyn ja herkkyyteen. Sillä on kyky 
yhdenmukaistua, aistia, mukautua ja yhtäläistyä. Maagisen taikauskon 
periaatteena on, että ego saa vallan maailmasta, kun taas mystisessä 
taikauskossa egon sanotaan sulautuvan maailmaan. Näiden kahden 
taikauskon muodon välinen ero on juuri niiden käsityskantojen ero. 
Ennakkoaavistuksia on sanottu voitavan selittää kahdella tavalla. Ihmisen 
koko tulevaisuus on joko hänen sisällään alkiossa ja tiedot saadaan tästä 
lähteestä, tai sitten koko ihmiskunnan historia ja kohtalot sisältyvät 
eräänlaiseen maailmantietoisuuteen. Tämä on professori Ostyn, E. von 
Hartmannin ja professori Drieschin kanta.  
Meedioilla väitetään olevan kyky onkia tietonsa maailmantietoisuudesta. 
Molemmat näkemykset perustuvat tietyllä tavalla determinismiin ja 
predestinaatioon. Raamatun kannalta kumpaakaan ennustamismetodia ei 
voida hyväksyä. Kolmanteen ennustamisryhmään, ennakkoaavistukseen, 
kuuluvat itsetiedottomat aavistukset, varoitukset, toteutuvat unet. 
selvänäköisyys- ja kaukonäköisyyskokemukset ja itse asiassa kaikki 
mediumististen kykyjen ilmentymät. Tästä on hyvä esimerkki kirjassa 
Christian Counselling and Occultism (s. 69. esimerkki 37). 
Niin mielenkiintoisia kuin tieteelliset määritelmät ovatkin, 
sielunhoidollisen työn tarve on paljon tärkeämpi. Meidän on opittava 
auttamaan niitä, jotka ovat sekä tunne-elämältään että henkisesti 
häiriintyneitä, mutta joiden oireet eivät sovi psykiatrian kuvaan. 
Valaistakseni kädenkatsomisen vaikutuksia kerron vielä kaksi esimerkkiä. 
Esimerkki 16. Muuan ennustajanainen vastusti kaikkea, mikä hipoi 
ajatustakin Jumalasta. Kerran hän tapasi kristityn tytön. Kun tämä kuuli 
naisen omituisista ennustajan kyvyistä, hän ojensi pilaillen kätensä 
nähtäväksi. Hänestä se oli täysin vaaratonta. Nainen tulkitsi tytön käden 
viivoja. Tyttö nauroi eikä voinut olla tekemättä leikkisää huomautusta. 
Mutta myöhemmin tämä kristitty tyttö joutui aika ajoin masennuksiin ja 
kadotti uskonsa. Myös ennustajan lapsissa ilmenivät tyypilliset 
vaikutukset. He olivat neuroottisia ja viettivät moraalitonta elämää. Kuten 
jo sanoin, vaikutusten tyypillisimmät piirteet ovat masennus ja moraalisten 
pidäkkeiden hylkääminen. 



Esimerkki 17. Useita vuosia eräs mies harjoitti säännöllisesti 
kädenkatsomista. Eikä vain kädenkatsomista, vaan myös mesmerismiä. 
Vuosien kuluessa hän tunsi itsekin epäilyttävien toimiensa tuhoisat 
vaikutukset. Myöhemmin hän halusi tulla kristityksi ja luki monta 
kuukautta väkisin Raamattua, vaikka tunsi sisällään voimakkaan 
vastustuksen sitä kohtaan. Aina kun hän joutui kasvotusten Jumalaa 
koskevien asioiden kanssa, hän tunsi väkevän sisäisen puolustusasenteen 
ja vastustushalun pusertavan mieltään. 
Tämä esimerkki tuo päivänvaloon uuden näkökohdan. Ennustaminen saa 
aikaan vastustusta ja sisäistä puolusteluhalua kaikkea sitä kohtaan, mikä 
koskee Jumalaa ja Pyhää Henkeä. Kun ennustamiseen kajonnut ihminen 
haluaa tulla Kristuksen luo, hän huomaa tien hyvin vaikeaksi. Hänen 
elämäänsä ilmestyy pahaenteisiä, kiivaita voimia, jotka pyrkivät estämään 
häntä tekemästä ratkaisua Kristuksen puolelle. Ennustamisen tartuttama ja 
'immunisoima' ihminen on melkein tunteeton Pyhää Henkeä kohtaan. 
Näiden ihmisten on äärettömän vaikeaa tulla kristityiksi. 
4. Taikavarvulla tai heilurilla katsominen 
Heilurin käyttöä, kuten monia muitakin salaopin muotoja, on yritetty 
selittää tieteellisesti. On kehitetty radioestesiateoria, jonka mukaan kaikki 
aine levittää säteitä. Heilurin tai taikavarvun käyttäjien väitetään pystyvän 
virittymään tähän säteilyyn. Tätä ongelmaa olen käsitellyt tieteellisesti 
kirjassa Christian Counselling and Occultism (s. 81). Tässä käsittelemme 
jälleen ainoastaan kristillisessä sielunhoitotyössä esiin tulevia käytännön 
kysymyksiä. Niille, jotka eivät tätä ilmiötä tunne, kerrottakoon, että sekä 
taikavarvun että heilurin käyttö on periaatteessa samanlaista. Ainoana 
erona sanotaan olevan sen, että heiluri on herkempi ilmaisin. 
Voidaksemme arvostella tätä ongelmaa objektiivisesti aloitamme parilla 
esimerkillä, joista asianomaisille ilmeisesti ei aiheutunut mitään haitallisia 
jälkivaikutuksia. 
Monet lääkärit, papit, lähetyssaarnaajat ja insinöörit ovat vakuuttuneita 
taikavarpua tai heiluria käyttäen saatujen tulosten hyödystä ja 
tarkkuudesta. Heidän mielestään varvulla ja heilurilla ei ole muita 
haittavaikutuksia kuin se, että niiden käyttäjä jälkeenpäin tuntee 
jonkinlaista voimattomuutta. 
Esimerkki 18. 28-vuotias mies teki itsemurhan. Koska hän oli yhtäkkiä 



kadonnut, poliisi päätti suorittaa etsintöjä hänen löytämisekseen. 
Kadonneen lanko kävi kysymässä neuvoa heilurin käyttäjältä. Tämä pyysi 
saada jonkin kadonneelle kuuluneen esineen, ja hänelle tuotiin muutama 
sukka. Nämä hän pani lattialle ja alkoi kiertää niitä suorakulmion 
muotoista reittiä pitäen kädessään metallivarpua. Näin tehtyään hän 
kykeni tunnistamaan kadonneen miehen, ilmoittamaan hänen nimensä, 
syntymäaikansa ja paikan, josta hänet löydettäisiin. Hän otti vielä esiin 
kartan ja tarkisti heilurilla oman ilmoituksensa siitä, mistä mies löytyisi. 
Heiluri osoitti täsmälleen samaa paikkaa. Lanko meni poliisin kanssa tälle 
paikalle, ja he todella löysivät miehen metsästä pienestä majasta, jossa 
hän oli ampunut itsensä. 
Esimerkki 19. Eräs elsassilainen lääkäri on heilurin käyttäjä. Hän uskoo 
saaneensa tämän kyvyn lahjana Jumalalta. On kuitenkin huomattava, että 
hän suhtautuu vastentahtoisesti kaikkeen, mikä koskee Jumalaa, ja on 
hyvin hermostunut. 
Esimerkki 20. Muuan postin virkamies pystyy löytämään taikavarvun tai 
heilurin avulla vettä, ja hän kykenee myös tarkoin ilmoittamaan 
puhelinkaapelin sijainnin heilurilla. Hän on kuitenkin kertonut itsessään 
ilmenneen väsymysoireita katsomisen jälkeen. 
Esimerkki 21. Eräs toinen lääkäri rakennutti itselleen talon. Hän halusi 
pihalleen kaivon. Hänen ystävänsä, protestanttinen pappi, sai kuulla tästä, 
ja hän pyysi lääkäriltä talon ja pihan pohjapiirustusta. Ne saatuaan hän 
tarttui heiluriin ja etsi pohjapiirustuksesta paikan, josta löytyisi vettä. 
Hänen löytönsä oli oikea, sillä kun hänen ilmoittamastaan paikasta alettiin 
kaivaa, siitä löytyi vettä. 
Esimerkki 22. Muuan lähetyssaarnaaja pystyi heilurin avulla ilmoittamaan 
talon toisesta kerroksesta käsin, oliko ensimmäisessä kerroksessa ketään, 
sekä määrittämään, oliko siellä mies vai nainen. Jos alakerrassa oli nainen, 
hän kykeni myös ilmoittamaan, odottiko nainen lasta vai ei, ja jos nainen 
oli raskaana, hän pystyi kertomaan, oliko lapsi poika vai tyttö. Hän suoritti 
näitä kokeiluja usein ystäviensä seurassa, ja ne onnistuivat aina. 
Lähetyssaarnaaja pystyi samalla tavoin ilmoittamaan hautausmaalla, oliko 
johonkin hautaan haudattu mies vai nainen. Ilmeisestikään hän ei näitä 
kokeiluja suorittaessaan katsonut hautakiveen kaiverrettua nimeä. 
Esimerkki 23. Eräs pelastusarmeijan upseeri käytti heiluria useita vuosia. 



Kun hänen poikansa sodan aikana katosi, hän kysyi heilurilta poikansa 
valokuvaa osoittaen, oliko poika elossa vai ei. Kun miehen matkalaukku 
kerran sodan jälkeen varastettiin, hän käytti heiluria apunaan sen 
löytämiseksi. Heiluri opasti hänet oikeaan paikkaan. Kysyessäni upseerilta, 
oliko hän kärsinyt mistään haittavaikutuksista heilurin käytön tähden, hän 
vastasi, ettei hän ollut huomannut minkäänlaisia haitallisia vaikutuksia eikä 
myöskään hänen hengellinen elämänsä ollut kärsinyt. 
Silmäillessämme nopeasti edellä kerrottua kuutta esimerkkiä huomaamme 
jo muutamia johtolankoja, joiden avulla voimme muodostaa oman 
mielipiteemme tästä asiasta.  
Ensinnäkin on selvää, ettei näitä asioita voi kuitata sanomalla niitä 
mielettömiksi. On olemassa sekä varvulla katsojia että heilurinkäyttäjiä, 
jotka pystyvät tarkkoihin ennustuksiin, vaikkakin monet geologit ja 
muutkin tiedemiehet ovat jyrkästi toista mieltä. Mutta meidän on myös 
muistettava, että monet heiluria käyttäen saadut ilmoitukset sisältävät 
sekavaa, mitäänsanomatonta ja irrallista tietoa. 
Edellä esitetystä muutamasta esimerkistä käy myös ilmi, että monet 
kannattavat taikavarvun tai heilurin käyttöä. Lääkärin, lähetyssaarnaajan ja 
muiden on kerrottu antautuneen niiden käyttöön. Kuka sitten on 
oikeassa? Nekö, jotka kiihkeästi kannattavat ajatusta, vai ne, jotka tulisesti 
vastustavat sitä? Olipa oikeassa kumpi puoli tahansa, ainakin on täysin 
väärin väittää heilurinkäyttöä vaarattomaksi sillä perusteella, että papit ja 
muut heidän kaltaisensa ihmiset sitä harjoittavat.  
Onhan selvää, ettei haureus ole luvallista, vaikka tuntisimmekin 
lähetyssaarnaajan, joka sitä on harjoittanut! Samoin perustein voimme 
hylätä seuraavan väitteen: Jos jotkut otaksuttavasti kristityt ihmiset eivät 
ole tunteneet mitään haittavaikutuksia heilurin käytöstä, niin niitä 
tapauksia, joissa haittavaikutuksia on ilmennyt, ei voida ottaa vakavasti. 
On totta, että tunnen tapauksia, joissa taikavarvun käytöstä ei ole ollut 
varvulla katsojalle mitään haittavaikutuksia.  
Mutta emme saa unohtaa, että vaikutukset voivat olla piileviä. Joidenkin 
ihmisten elämässä sorkka voi ilmestyä näkyviin vasta heidän 
kuolinvuoteellaan tai silloin, kun he haluavat tulla kristityiksi. Meidän on 
myös vapauduttava siitä uskosta, että jokainen joka julistaa Jumalan sanaa 
on tosi kristitty. Raamatun sanat pätevät yhä: "He sanovat: 'Näin sanoo 



Herra', vaikka Herra ei ole heitä lähettänyt" (Hes 13:6). Heiluria käyttävää 
pappia on arvosteltava aivan samoin perustein kuin mihin tahansa 
muuhun ammattiryhmään kuuluvaa.  
Työssäni olen saanut runsaasti todisteita siitä, että katolinen pappi 
Emmenegger on aiheuttanut paljon vahinkoa monille niistä potilaistaan, 
joita hän on hoitanut heilurin avulla.  
Ei ole kauankaan siitä, kun eräs protestanttinen pappi joutui oikeuteen ja 
tuomittiin eräistä pahoista erehdyksistä, jotka hän oli tehnyt hoitaessaan 
ihmisiä heilurin avulla. 
Erehdymme kohtalokkaalla tavalla, jos sekoitamme kyvyn käyttää heiluria 
ja Jumalan lahjat. Elsassilainen lääkäri ei ole ainoa, joka on tehnyt tämän 
erehdyksen. Moni pappi on hänen kannallaan. Mutta mikä kanta meidän 
on omaksuttava? Tutkittaessa sukujen historiaa käy ilmi, että monissa 
tapauksissa kyky käyttää taikavarpua tai heiluria, samoin kuin mesmerismi, 
selvä- ja kaukonäköisyys ja toteutuvat unet esiintyvät ihmisissä, joiden esi-
isissä on aktiivisia spiritistejä tai peräti taikuuden harjoittajia.  
Nämä poikkeukselliset kyvyt eivät ole Hengen lahjoja eivätkä neutraaleja 
sen enempää kuin luonnollisiakaan lahjoja, vaan mediumistisia kykyjä. 
Monilla ihmisillä näitä kykyjä on heidän itsensäkään sitä tietämättä. Joskus 
ne huomataan vahingossa. Silloin tällöin mediumistisia kykyjä omaavasta 
ihmisestä tulee kristitty. Sitten hän kristittynä voi yllättäen huomata 
harvinaiset kykynsä ja kuvitella saaneensa Hengen lahjan. Tämä on 
tietenkin harhaluulo. Voi joskus huomata mediumististen kykyjen 
katoavan ihmisen kääntyessä, mutta hyvin usein ne kulkeutuvat hänen 
uuteen elämäänsä.  
Mutta jos kristitty ihminen vilpittömästi rukoilee vapautusta näistä 
kyvyistä, hänen rukoukseensa vastataan. Monille kristityille ne ovat 
todellinen taakka. Markus Hauser sanoi, että selvänäköisyys oli hänelle 
pikemminkin vitsaus kuin lahja. Mediumistisia kykyjä ei pidä koskaan 
luulla Hengen lahjoiksi. Edes kääntymys ei niitä pyhitä. Pyhä Henki ei 
milloinkaan käytä eikä pyhitä taitoja, jotka esi-isät ovat hankkineet 
saatanan palveluksessa. 
Kaksi esimerkkiä selventää heilurinkäytön ja mediumististen kykyjen 
välistä suhdetta. 
Esimerkki 24. Luonnonparantaja, joka myös käytti heiluria ja harjoitti 



taikuutta, hoiti erään nuorukaisen sairautta. Hoidon jälkeen potilaassa 
ilmeni mediumistisia kykyjä. Hänestä tuli yllättäen selvänäkijä, ja hän 
kykeni myös käyttämään henkistä suggestiota pitkänkin matkan päästä. 
Esimerkki 25. Sodan jälkeen eräs nainen antoi heilurin käyttäjälle 
kadonneen miehensä valokuvan saadakseen selville missä mies oli. Jonkin 
ajan kuluttua naisessa ilmeni selvänäkijän kykyjä. Hän käveli unissaan ja 
saattoi ikään kuin lähettää sielunsa pitkien matkojen päähän. 
Ahdingossaan hän meni hakemaan apua papilta, ja kun hän oli katunut ja 
antanut elämänsä Kristukselle, mediumistiset kyvyt katosivat. 
Tapahtuu myös sekä tietoista että tiedostamatonta mediumististen 
kykyjen siirtoa. Erittäin taitavan mediumistisen salaoppienharjoittajan 
hoidossa potilaastakin voi helposti tulla mediumistinen.  
Tämä on Apostolien teoissa kuvatun opetuslasten kätten päällepanon 
demoninen vastine. Apostolien pannessa kätensä ihmisten päälle jotkut 
heistä saivat Pyhän Hengen lahjan (Apt. 8:17; 19:6). Varvun- ja 
heilurinkäyttäjiin liittyy myös tietoista kykyjen siirtoa. Keskusteluissa 
monet ihmiset ovat kertoneet saaneensa kyvyn käyttää taikavarpua 
voimakkaan kaivonkatsojan pitäessä heidän kättään vettä etsiessään. 
Varpu reagoi äkisti, ja tämä mediumistinen kyky jäi heille pysyvästi. 
Seuraavat esimerkit selventävät meille paremmin kuin pitkät teoreettiset 
selitykset mediumististen kykyjen ja Raamatun tarkoittamien henkisten 
voimien välisen tärkeän eron. 
Esimerkki 26. Nainen, jolla oli fyysinen sairaus, meni heilurinkäyttäjän 
tutkittavaksi. Diagnoosi tehtiin ja heiluria käyttäen määritettiin lääkehoito. 
Nainen, joka oli elämänkatsomukseltaan ja asenteeltaan kristitty, tunsi 
myöhemmin yliluonnollisten voimien lähestyvän itseään. Näitä omituisia 
hyökkäyksiä tapahtui muutaman kuukauden ajan. Sinä aikana hän haki 
apua kristityltä papilta, sillä hän tunsi oudon sisäisen pelon saaneen 
itsestään vallan. 
Esimerkki 27. Eräs tyttö oli lapsesta saakka ollut selvänäkijä. Hänellä oli 
usein ilmestyksiä. Hän oli myös vihamielinen kristillisyyttä kohtaan. Eräässä 
kokouksessa tämä tyttö kuitenkin otti Kristuksen vastaan Vapahtajanaan. 
Siitä hetkestä hänen vastustuksensa Jumalaa kohtaan katosi. Sitten eräänä 
päivänä tyttö sairastui ja pahaa aavistamatta hän meni heilurinkäyttäjän 
luokse. Entiset psyykkiset häiriöt ja vihamielisyys Raamattua ja rukousta 



kohtaan palasivat heti. 
Tämä esimerkki korostaa" seuraavia seikkoja. Olemme aikaisemmin 
todenneet, että selvänäköisyys on eräs ihmisen esi-isien salaoppisten 
harjoitusten seuraus. Muita tavallisia seurauksia on hengellisten asioiden 
vastustus. Esimerkin 27 tytössä ilmenivät molemmat oireet. Tytön 
kääntyessä kristinuskoon hän vapautui mediumististen voimien vallasta. 
Heilurihoidon jälkeen molemmat oireet palasivat. Tästä käy selvästi ilmi 
heilurinkäytön mediumistinen luonne. Sille ominaisen vastustuksen, johon 
liittyy myös muita oireita, näemme tätäkin selvemmin seuraavasta 
esimerkistä. 
Esimerkki 28. Sairautensa aikana eräs nainen haki apua tunnetulta 
heilurinkäyttäjältä. Hän ei nähnyt tässä mitään vaaraa, koska hän ei ollut 
kuullut kenenkään puhuvan heilurinkäyttöä vastaan. Odotushuoneessa 
nainen kuitenkin tunsi itsensä rauhattomaksi, ja hoidon aikana hänen 
rauhattomuutensa yltyi. Hän otti heilurin avulla määrättyjä lääkkeitä, 
mutta hänen psyykkiset häiriönsä vain pahenivat. Hänen oli yllättäen 
mahdotonta rukoilla, ja hän alkoi inhota Raamattua ja muita uskoonsa 
liittyviä asioita. Silloin nainen päätti heittää lääkkeet pois. Vasta sen 
jälkeen hän tuli luokseni pyytäen minulta pappina apua ja kysyen, mitä 
mieltä olin heilurinkäytöstä sairauksien määrittämisessä ja lääkkeiden 
määräämisessä. 
Esimerkki 29. Heilurinkäyttäjä tuli luokseni. Hän myönsi täysin avoimesti, 
että hänen toimensa oli hänelle rasituksena ja kulutti hänen voimiansa. 
Hän oli erikoistunut määrittämään ruokatavaroiden aineosia heilurilla. 
Hänen omien sanojensa mukaan tavallinen sokeri vaikutti häneen 
negatiivisesti, fariinisokeri taas positiivisesti. Mutta vuosien mittaan hän oli 
havainnut itsessään tapahtuneen henkisiä muutoksia. Hänen tarmonsa oli 
laimentunut ja hänen kykynsä tehdä päätöksiä heikentynyt. Tämän lisäksi 
hän oli tullut yliherkäksi, hän oli alkanut nytkähdellä hermostuneesti ja 
hän oli herkkä etelätuulelle sekä vedelle. Kun hän yritti lukea Raamattua, 
hänet valtasi syvä inhon tunne. Myös ristiinnaulitunkuvat olivat hänestä 
äärettömän vastenmielisiä. Hän oli tarkkaillut näitä muutoksia itsessään, ja 
ymmärtäessään niiden johtuvan heilurin käytöstä hän pyysi apua papilta 
tahtoen antaa elämänsä Kristukselle. 
Nämä kaksi esimerkkiä osoittavat, että niin nainen kuin heilurinkäyttäjäkin 



oman terveen järkensä ja arvostelukykynsä avulla tajusivat itsessään 
tapahtuvan jotakin vahingollista. Kumpikin hylkäsi heilurinkäytön 
kenenkään kristityn papin heitä siihen neuvomatta. 
Mediumistisen heilurinkäytön ja rukouksen hengellisen voiman välillä 
vallitseva vihollisuus paljastuu seuraavista kolmesta esimerkistä. 
Esimerkki 30. Muuan lääketieteen professori pyysi kerran kuulua varvulla 
katsojaa kulkemaan sairaalan 
monien rakennusten läpi taikavarpu kädessään ja panemaan merkille sen 
reaktiot. Syynä professorin pyyntöön oli se, että eräässä 
sairaalarakennuksessa kuolemantapausten määrä oli poikkeuksellisen 
suuri. Kun vaikeasti sairas potilas siirrettiin tähän rakennukseen, hänen 
tilansa tavallisesti paheni. Tätä professori ei kuitenkaan kertonut varvulla 
katsojalle, sillä hän ei halunnut sen vaikuttavan tulokseen. Taikavarvulla 
katsoja kulki rakennusten läpi ja ilmoitti todella, että "kuolemantalossa" 
impulssit olivat olleet voimakkaampia kuin muualla. Professori, joka itse 
asiassa suhtautui tulokseen hyvin epäillen, pystytti kuitenkin joitakin 
irtoseiniä niin sanottujen impulssien ehkäisemiseksi. Seuraukset olivat 
hämmentävät. Kuolemantapausten määrä laski heti. Juoruja välttääkseen 
professori ei tavallisesti puhu tästä tapauksesta. 
Edellä mainitulla varvulla katsojalla ei ole yksinomaan kykyä käyttää 
taikavarpua, vaan hänellä on myös selvänäkijän kykyjä. Hän voi esimerkiksi 
milloin tahansa sanoa, missä hänen perheensä jäsenet ovat. Myös 
vakuutusyhtiöt ja kiinteistövälittäjät kysyvät häneltä neuvoa pyrkiessään 
määrittämään maapalstojen arvoa. Toimiaan suorittaessaan tämä varvulla 
katsoja ja selvänäkijä on tunnustanut, ettei hän pysty rukoilemaan. Jokin 
sisäinen voima pidättää häntä. 
Esimerkki 31. Eräs kristitty mies halusi saada selville, oliko hänen suuressa 
puutarhassaan lähdettä. Kaivonkatsoja tunsi taikavarvun reagoivan 
kahdessakin kohdin, mutta kun niistä kaivettiin, vettä ei löytynyt. 
Kaivonkatsoja sanoi yllättyneenä: "Mitään tällaista en ole koskaan 
aikaisemmin kokenut." Kristitty mies vastasi kertoen rukoilleensa ennen 
kaivonkatsojan tuloa, koska hän ei ollut tiennyt, olisiko hänen kristittynä 
pitänyt pyytää kaivonkatsojaa apuun vai ei. "Vai niin", vastasi 
kaivonkatsoja, "eihän se sitten voinutkaan onnistua." 
Esimerkki 32. Eräs heilurinkäyttäjä poistaa loitsuin syntymämerkkejä, 



liikavarpaita, struumaa, ihottumia jne. Lisäksi hän on kokeillut kykyjään 
kuolemanmagiankin alalla. Hän väittää myös kykenevänsä tekemään 
ihmisiä sairaiksi tai parantamaan heitä. Kristitty nainen, joka ei tiennyt 
miehen taikavoimista, vaan luuli häntä tavalliseksi luonnonparantajaksi, 
meni miehen hoidettavaksi. Odotushuoneessa hän rukoili hiljaa. Äkisti 
mies katsoi häneen ja sanoi: "Menkää kotiinne Minä en voi tehdä teidän 
hyväksenne mitään." Tästä huolimatta nainen joutui tavan takaa 
masennuksiin ja harkitsi. aika ajoin jopa itsemurhaa. Hänen aviomiestänsä, 
joka ei ollut selvittänyt suhdettaan Kristukseen, hoiti sama heilurinkäyttäjä. 
Hoidon jälkeen syntyneissä pariskunnan lapsissa on nähtävissä tämän 
vaikutuksia ja rasitusta. On syytä mainita, että heilurinkäyttäjän lähellä 
asuva lääkäri lähettää joitakin potilaistaan hänen hoidettavakseen. 
Nämä kolme esimerkkiä osoittavat, että varvulla tai heilurilla katsominen 
voi lamauttaa ihmisen kyvyn rukoilla, kun taas toisaalta uskovan kristityn 
rukous voi lamauttaa katsomisen. Odotushuoneessa rukoillut nainen esti 
heilurinkäyttäjää toimimasta. Pyhän Hengen voima ja mediumistiset kyvyt 
kumoavat toisensa. Lopuksi mainitsemme heilurinkäytön epäämättömät 
vaikutukset. Emme käsittele niinkään sen vaikutuksia kristilliseen elämään 
kuin autenttisia terveydellisiä häiriöitä. 
Esimerkki 33. Työtön nuori mies pyysi heilurinkäyttäjää hakemaan hänelle 
työpaikkaa pitämällä heiluria lehden paikanhakuilmoituksen yllä. Tällä 
tavoin nuorukainen sai viisi työtarjousta samana päivänä. Mutta vaikka 
hän heti sai paikan, hänen oli muutaman päivän kuluttua sanouduttava 
irti, koska hänestä oli tullut henkisesti häiriintynyt. Tämän jälkeen hän oli 
muutamia kuukausia mielisairaalassa. Parannuttuaan hän kysyi joiltakin 
munkeilta neuvoa. Jälleen häntä kehotettiin kääntymään heilurinkäyttäjän 
puoleen. Loppujen lopuksi hän pyysi apua taikuuden harjoittajalta. 
Seurauksena oli, että nuorukainen muutaman päivän kuluttua sai 
mielenvikaisuuskohtauksia ja joutui takaisin mielisairaalaan. 
Esimerkki 34. Heilurinkäyttäjä hoiti keuhkoputkentulehduksesta kärsivää 
nuorukaista. Heiluria käyttäen määritettiin sekä tauti että siihen tarvittavat 
lääkkeet. Hoitaja ei käyttänyt yksinomaan heiluria, vaan harjoitti myös 
taikuutta. Nuorta potilastaan hoitaessaan hän käytti seuraavaa loitsua: 
"Veri muuttukoon vedeksi, vesi muuttukoon märäksi, märkä poistukoon." 
Tämän jälkeen hän sitoi monta kohtaa potilaan ruumiista käärein, jotka 



hän oli peittänyt salvalla. Parin päivän kuluttua siteiden alle todella 
muodostui märkää. Märkä poistui potilaan ruumiista, mutta hänen 
sairautensa ei parantunut. Mutta tuon tapauksen jälkeen nuorukainen sai 
hermostollisia ja henkisiä häiriöitä. Hän huomasi muistinsa pettävän, eikä 
hän kyennyt enää keskittymään opintoihinsa, sillä hänen päänsä tuntui 
aivan turralta. Nämä häiriöt saivat hänet menemään kristityn papin 
puheille. 
Esimerkki 35. Protestanttinen pappi käytti heiluria veden ja malmin 
etsimiseksi. Hän pystyi sen avulla myös diagnosoimaan sairauksia ja 
selvittämään lääkkeiden ominaisuuksia. Muuan sveitsiläinen yliopiston 
professori kokeili papin kykyjä. Assistenttiensa ja oppilaidensa nähden hän 
toi heilurinkäyttäjän eteen 20 potilasta. Mies teki heilurin avulla oikean 
diagnoosin jokaisesta potilaasta. Mutta tämäkään pappi ei voinut 
vastustaa toimiensa vaikutuksia. Hänen vaimonsa joutui kohtalokkaaseen 
onnettomuuteen. Pappi itse on nyt ollut monta vuotta mielisairaalassa. 
Esimerkki 36. Saksalainen pappi käytti heiluria sairauksien ja lääkkeiden 
tutkimiseen. Hän harjoitti myös kaukoparantamista. Sairaat lähettivät 
hänelle valokuviaan, ja hän piti heiluria kuvien yllä saadakseen selville, 
mikä lääke auttaisi. Eräs uskova kristitty nainen lähetti myös kuvansa tälle 
miehelle. Mies diagnosoi hänen sairautensa ja määräsi tarvittavat lääkkeet. 
Myöhemmin nainen kuitenkin tuli mielisairaaksi ja joutui sairaalaan. 
Hänen perheensä tekivät ilmoituksen kirkon virkamiehille, ja pappi joutui 
oikeuteen. 
Nämä neljä esimerkkiä paljastavat erään tiedon, jota vahvistavat sadat 
vastaavanlaiset tapaukset. Heilurihoidolla voidaan todellakin saada aikaan 
fyysisten kipujen vaimentamista ja paranemistakin. Mutta tästä 
lievityksestä on maksettava häiriöin, joita alkaa ilmestyä psyykkisellä 
alueella. Edes aktiivisesti heiluria käyttävä pappi ei ollut immuuni. 
Henkisten häiriöiden aste-erot ilmenevät vain siten, että aktiivinen 
heilurinkäyttäjä saa mediumistisen toimensa tuloksena vakavampia 
sairauksia kuin hoitoa saaneet. Monissa tapauksissa hellurinkäytön 
salaoppinen luonne paljastuu siinä, että heilurinkatsoja usein antautuu 
muiden salaoppien harjoittajaksi. Näitä voivat olla esimerkiksi taikuus, 
spiritismi, selvänäköisyys, mesmerismi jne. 
Tämä luettelo kannattaa panna merkille. Saman hengen lapset kulkevat 



käsi kädessä. 
 
5. Peilistä tai kristallipallosta katsominen 
Peilistä ennustamisesta ja peilillä taikomisesta on olemassa salaoppisia 
käsikirjoja. Taikapeilin avulla taikuuden harjoittaja voi yrittää parantaa tai 
ahdistaa taikavoimin, hoitaa ihmisiä matkojen päästä, käyttää rakkaus- ja 
puolustustaikoja jne. Peilistä ennustaminen suuntautuu usein sellaisten 
asioiden selville saamiseen, jotka ovat kysyjältä salattuja, rikosten 
selvittämiseen tai vaikeiden sairauksien diagnosoimiseen, ja se voi kattaa 
kaikki maailmassa sattuvat fysikaaliset tapahtumat. Peilit eivät ole ainoita 
tällä alalla käytettyjä salaoppikaluja, vaan kristallipalloilla, vuorikristalleilla 
ja muilla heijastavilla esineillä on myös oma osansa. Jotkut käyttävät jopa 
vettä kuvastavana pintana. 
Peilistä ja kristallista ennustamista on sitäkin harjoitettu satoja vuosia. 
Lumikki-sadussakin se mainitaan. Peilistä ennustamisella on sijansa myös 
mystiikassa. Jacob Böhmen kerrotaan saaneen parhaat ajatuksensa 
miettiessään lasipallon ääressä, jollaista suutarit aikoinaan käyttivät 
suuntaamaan valoa työhönsä. Psykologisesti tarkastellen kristalliin 
katsominen voi edistää itsesuggestiota tai itsehypnoosia ja helpottaa 
joittenkin alitajuisten prosessien alullepanoa. Kaikki viittaa siihen, että 
tämä ennustamisen laji panee liikkeelle pääasiassa alitajuisia voimia. Koska 
nämä alitajuiset voimat ovat tietoisen kontrollimme ulottumattomissa, ne 
voivat hyvinkin avata ovia ulkopuolisille voimille. Paavali ei turhaan sano, 
ettei meillä ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan pahuuden 
henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa (Ef 6:12). Muutama esimerkki 
tutustuttaa meidät tähänkin ennustamismuotoon. 
Esimerkki 37. Maanviljelijällä oli suuri lammaskatras. Eräänä päivänä 
monta lammasta katosi, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Talon poika 
kiiruhti kysymään neuvoa kristallista ennustajalta, jonka väitettiin pystyvän 
ratkaisemaan ja selvittämään kaikki ongelmat. Mies sulkeutui pieneen 
huoneeseen joksikin aikaa. Lopulta hän astui huoneesta ja sanoi: "Kulje 
talolta lähtevää tietä, käänny oikealle ja kilpeä mäelle. Mäen laella on suuri 
kivi. Lampaat ovat sen luona." Poika noudatti neuvoa ja löysi lampaat. 
Esimerkki 38. Maanviljelijä meni kristallista ennustajan luo kertoen, että 
hänen lehmänsä oli yöllä varastettu. Osaisiko ennustaja sanoa, missä 



lehmä oli? Ennustaja sulkeutui huoneeseensa ja tuijotti peiliään. Vihdoin 
hän palasi ja ilmoitti: "Lehmäsi on Holzerjörgin tilalla. Se on navetassa 
olkipaalien takana. Ota mukaasi kolme tai neljä miestä ja poliisi. Toiset 
menkööt taloon ja toiset suoraan navettaan." Mies teki niin kuin ennustaja 
oli neuvonut ja sai lehmänsä takaisin. 
Esimerkki 39. Eräänä yönä paloi poroksi autotalli, jossa oli ei-kristityn 
miehen auto. Mies arveli paloa tuhopoltoksi ja teki siitä ilmoituksen 
poliisille. Poliisin tutkimukset eivät tuottaneet tuloksia. Saadakseen selville 
palon sytyttäjän mies meni peilistä ennustamista harjoittavan miehen luo. 
Tämä sulkeutui toiseen huoneeseen pariksikymmeneksi minuutiksi. 
Tullessaan hämärästä huoneesta hän ojensi taikapeilin miehen nähtäväksi 
ja sanoi: "Tässä on syyllinen." Mies hätkähti tunnistaessaan entisen 
koulutoverinsa peilistä ja huudahti: "Mahdotonta! Hän on hyvä tuttavani!" 
"Peili ei valehtele", vastasi selvännäkijä. Miehen lähtiessä hän lisäsi kuin 
ohimennen: "Tiedän muutakin: te kuolette pian!" Ymmällään mies meni 
entisen koulutoverinsa luokse ja kysyi häneltä suoraan: "Oliko sinulla 
mitään tekemistä autotallini palon kanssa?"  
Koulutoveri häkeltyi ja tunnusti sitten. Hän kertoi olleensa entisen 
koulutoverinsa menestyksestä hyvin kateellinen, varsinkin kun hän omassa 
ammatissaan oli saanut kokea kovia takaiskuja. Palon sytyttäjä pyysi 
autotallin omistajaa pitämään paljastuksen omana tietonaan. Hän lupasi 
korvata sekä tallin että auton ja täyttikin pian lupauksensa. 
Nelisen viikkoa myöhemmin autotallin omistaja alkoi keskellä yötä huutaa 
karmeasti. Hänen vaimonsa heräsi huutoon ja sytytti valon. Hän näki 
miehensä vääntelehtivän tuskallisten kouristusten vallassa. Hän soitti heti 
lääkärin paikalle, ja hänen miehensä siirrettiin yliopistolliseen sairaalaan. 
Kymmenen päivää mies oli tajuton, ja häntä jouduttiin ravitsemaan 
tiputuksilla. Näiden päivien aikana rukoili hänen puolestaan joukko 
seurakuntalaisia. Lopulta potilas palasi tajuihinsa ja kykeni kertomaan, 
mitä hän kuluneiden kymmenen päivän aikana oli kokenut. Huutaessaan 
yöllä ensimmäisen kerran hän oli unessa tai puoliunessa nähnyt 
hirvittävien pirullisten olioiden lähestyvän itseään ja kiskovan häntä 
helvetin kuilua alaspäin. Kauhistuttavien kokemusten aikana hänen 
silmiensä editse olivat kulkeneet kaikki hänen elämänsä rikkomukset. Hän 
oli nähnyt uudelleen tulipalon yksityiskohtia myöten, ja käynti selvänäkijän 



luona oli myös palannut hänen mieleensä. Synkeät hahmot, jotka olivat 
raahanneet häntä pimeään kuiluun, olivat selittäneet, että hänen syntiensä 
määrä oli täyttynyt ja että hänet ristiinnaulittaisiin niiden tähden. Tämän 
jälkeen hän oli kokenut hirvittävän ja tuskallisen ristiinnaulitsemisen. 
Julmien pahoinpitelyjen ja loputtomalta tuntuneen kidutuksen jälkeen 
tummat hahmot olivat häipyneet. Alkoi valjeta, ja lopulta mies oli tullut 
tajuihinsa. Jälkeenpäin lääkäri kertoi hänelle, että hän oli ollut tajuttomana 
kymmenen päivää. 
Tämä kokemus muutti miehen täysin. Aikaisemmin hän ei juuri ollut 
välittänyt Raamatusta, mutta nyt hän alkoi käydä kotiseurakuntansa 
jumalanpalveluksissa ja raamattupiirissä. Hänestä tuli toimelias 
seurakunnan jäsen, ja sunnuntaisin hän haki autollaan naapureitakin 
mukaansa kirkkoon. 
Kaikista monien peilistä ennustajien sekavista ja epävarmoista 
ilmoituksista huolimatta nämä kolme esimerkkiä todistavat selvästi, että 
heistä jotkut voivat saada peileiltään paikkansapitäviä tietoja. Kahdessa 
ensimmäisessä esimerkissä minulla ei ollut mahdollisuutta tarkkailla 
seurauksia. Mutta kolmannessa esimerkissä ne paljastuvat selkeästi. 
Olettamukseni on kuitenkin, että miehestä tuli tiedostamattoman 
suggestion uhri ennustajan ilmoittaessa kepeään sävyyn, että hän kuolisi 
pian. Hän oli ilmeisesti syvästi hämmentynyt kuultuaan entisen 
koulutoverinsa sytyttäneen palon. Hänen ajatuksensa olivat keskittyneet 
tähän ystävään ja häpeälliseen tilanteeseen.  
Sillä hetkellä hänen tietoinen minänsä oli suuntautunut toisaalle, ja hänen 
alitajuinen minänsä oli avoin. Se oli oivallinen tilaisuus ennustajalle, joka 
käytti sitä hyväkseen ilmoittamalla miehen kuolevan pian. Tieto jäi miehen 
alitajuntaan. Hänen sairautensa ei ollut ennustuksen toteutuma. Zuckerin 
terminologiaa käyttääksemme tässä ei ole kysymys mystisestä 
ennustamisesta, vaan pikemminkin maagisesta ja johdattelevasta 
ennustamisesta. Jo tällaisten esimerkkien tulisi riittää kristityille 
varoitukseksi välttää kaikkia ennustusmuotoja. 

6. Psykometria

Psykometria sanana merkitsee 'mielen tai sielun mittaamista'. Näin sen 
määritteli ensimmäisen kerran amerikkalainen professori Buchanan. On 
äärettömän vaikeaa kuvata psykometrian sisältöä. Muutama esimerkki 



tutustuttaa meidät siihen parhaiten.  
Esimerkki 40. Keskustelin kerran luokseni tulleen 
nuoren miehen kanssa, ja hän kertoi omaavansa erikoisen kyvyn: hän 
kykeni tunnistamaan henkilöitä jonkin heille kuuluvan esineen avulla. 
Toistan hänen kertomistaan esimerkeistä yhden. Kerran hänen 
perhelääkärinsä ojensi hänelle muutamia käsin kirjoitettuja rivejä kokeeksi. 
Lääkäri ei kertonut, kuka ne oli kirjoittanut, mutta keskityttyään rivien 
tutkimiseen poika pystyi epäröimättä ilmoittamaan kirjoittajan nimen, 
osoitteen, perhesuhteet, hänen sairastamansa sairaudet ja paljon muuta. 
Lääkäri saattoi todeta pojan tietojen pitäneen paikkansa. 
Saatamme epäillä, että tässä oli kyse yksinkertaisesti telepatiasta. Ehkäpä 
nuori selvänäkijä sai tietonsa lääkäriltä eikä kirjoituksesta. 
Parhaimmassakin tapauksessa tällaiset väitteet pätevät vain puolinaisesti, 
sillä poika kertoi asioita, joista lääkäri ei ollut tiennyt, mutta joitten hän 
myöhemmin sai tietää pitävän paikkansa. 
Esimerkki 41. Eräässä lähetyskokouksessa Sveitsissä kanssani tuli 
keskustelemaan selvänäkijä, joka käytti psykometrisiä voimia ja pystyi 
100-prosenttisen tarkkoihin ilmoituksiin. Jos hänen eteensä pantiin jokin 
hänelle tuntemattomalle potilaalle kuuluva esine, esimerkiksi nenäliina, 
hän kykeni ilmoittamaan, mistä sairaudesta potilas kärsi. Ziirichiläinen 
professori kokeili hänen kykyjään ja vahvisti niiden luotettavuuden. 
Sama selvänäkijä osasi tehdä muitakin häkellyttäviä temppuja 
psykometrisine kykyinensä. Samaan tapaan kuin hän määritti potilaiden 
sairauksia, hän pystyi määrittämään myös kuolinsyitä. Esimerkissä 18 on 
niin ikään kysymyksessä psykometrinen kyky. 
On vaikeaa sanoa, mikä on näiden selvänäkemisen psykometristen 
kykyjen pohjana. Jotkut parapsykologit, muiden muassa Richet, Geley, 
Osty, Price, Gumppenberg ja Gatterer, uskovat, että ihmisen päivittäisessä 
käytössä vaatteet ja oikeastaan kaikki muutkin esineet tavalla tai toisella 
leimautuvat. Psykometrinen selvänäkijä kykenee heidän käsityksensä 
mukaan tajuamaan ja tulkitsemaan nämä henkis-psyykkiset leimat. 
Tällainen selitys on varsin arveluttava, varsinkin kun muistamme, ettei 
psykometrinen selvänäkijä kykene ainoastaan paljastamaan ihmisen 
menneisyyttä, vaan myös hänen tulevaisuutensa. Aivan epäilemättä tässä 
on kyse mediumistisesta ennustamisesta. Tätä johtopäätöstä vahvistavat 



tällaisten psykometrikkojen kohtalot.  
Työssäni minulla on ollut tilaisuus tarkkailla monia psykometrisia 
menetelmiä. Esimerkiksi 40. esimerkin selvänäkijä tahtoi tulla Kristuksen 
luo. Mutta hänet valtasi heti jyrkkä vastustus hengellisiä asioita kohtaan. 
Se kasvoi niin suureksi, että kun hän yritti rukoilla, hänen 
keskittymiskykynsä katosi tyystin. Kuitenkin hänen ajatuksensa olivat 
jälkeenpäin jälleen aivan selkeät. Hän ei kyennyt edes lausumaan ääneen 
tuttua rukousta, vaikka hän oli älykäs mies ja tahtoi rukoilla. Yksikään 
rohkaiseva Jumalan sana ei päässyt tunkeutumaan tämän muurin lävitse. 
Rukouksen aikana mies pyörtyili. Myöhemmin sain selville, että tämä 
psykometrikko oli käyttänyt myös vaarallista taikakirjaa, 6. ja 7. 
Mooseksen kirjaa. Tämä viittaa jälleen psykometrian mediumistiseen 
luonteeseen; esiintyyhän se tässä mustan magian yhteydessä. 
Voisimme käsitellä muitakin ennustamismuotoja, esimerkiksi psyyken tai 
sielun tutkimiseen perustuvaa ennustamista. Voisimme samoin liittää 
tähän lukuun ne monet kysymykset, joita Christian Science (kristillinen 
tiede), teosofia ja antroposofia herättävät. Kirjassani Christian Counselling 
and Occultism on lueteltu parikymmentä ennustamismuotoa (s. 92). 
Ennustamisen tekniikka vaihtelee usein, mutta sen takana ovat aina sama 
henki ja samat voimat. 

7. Raamatun kanta
Raamattu tuomitsee ja torjuu ennustamisen yksimielisesti. Ennustajia ei 
hyväksytty minään Israelin lasten historian kautena. Varhaiselta ajalta 
Kristuksen ajalle ja edelleen apostolien aikaan kaikenmuotoista 
ennustamista vastustettiin. Seuraavat otteet todistavat tämän: 
"Jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien (astrologien) puoleen, lähtien 
haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä 
käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa." 3 Moos 20:6. 
"Jos jossakin miehessä tai naisessa on vainaja- tai tietäjähenki, niin heidät 
rangaistakoon kuolemalla; heidät kivitettäköön, he ovat verivelan alaiset." 
3 Moos 20:27. 
"Älköön keskuudessasi olko ketään, joka tekee taikoja, ennustelee 
merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy 
vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, 



joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle." 5 Moos 18:10-12. 
Tämä on osa lakia siinä muodossa, jossa se annettiin Moosekselle, mutta 
sama sääntö päti yhä kuninkaiden ja profeettojen ajalla: 
"Niin kuoli Saul, koska hän oli ollut uskoton Herraa kohtaan eikä ollut 
ottanut vaaria Herran sanasta, ja myös sentähden, että hän oli kysynyt 
vainajahengiltä neuvoa." 1 Aikak 10:13. 
"Älkää antako profeettainne, joita on keskuudessanne, ja tietäjäinne 
pettää itseänne, älkääkä totelko unianne, joita te uneksutte. Sillä valhetta 
he ennustavat teille minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, sanoo 
Herra." Jer 29:8, 9. 
Saman tuomion löydämme muualtakin Raamatusta: 1 Sam 28:6-21, Jes 
8:19, 44:25, Hes 21:21, Miika 3:6, 7. Olemme jo käsitelleet Apt 16:n jakeita 
16-18. mutta Ilmestyskirjan 21:8:sta löydämme sanat: "Mutta pelkurien ja 
epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja 
epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, 
joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." Näemme, että 
kaikissa näissä otteissa niin ennustamisen tieteellinen kuin sen 
alkeellisetkin muodot saavat Jumalan tuomion. Jumala on ne hylännyt! 
Tässä on se perussyy, miksi ennustamisen moniin muotoihin kajonnut 
ihminen vahingoittuu pahoin sekä ruumiillisesti että henkisesti. Esitämme 
nämä vaikutukset tässä vain pääkohdittain, ja olemme ottaneet 
luetteloomme useimmin havaittavat vaikutukset. Ei ole kuitenkaan syytä 
olettaa, että salaoppien harjoituksesta aina on seurauksena jokin näistä 
vaikutuksista. Siitä huolimatta ennustamisen ja salaoppisten ilmiöiden 
tartuttamat ja rasittamat ihmiset kärsivät hyvin usein seuraavista 
seurauksista. 
Näiden ihmisten luonteessa ilmenee epänormaaleja mieltymyksiä, 
epävakaisuutta, äkkipikaisuutta, orjuuntumista alkoholiin, nikotiiniin ja 
seksuaalisiin paheisiin, itsekkyyttä, panettelua, itsekeskeisyyttä, manailua 
jne. 
Heidän uskonnollisessa elämässään on toisaalta havaittavissa uskonnon 
vastustusta, kovuutta ja skeptisyyttä, heidän asenteensa on ilkeän 
arvosteleva, eivätkä he kykene rukoilemaan eivätkä lukemaan Raamattua, 
jos he ovat asenteiltaan ateistisia tyyppejä. Hurskaissa tyypeissä toisaalta 
esiintyy tekopyhyyttä, hengellistä ylpeyttä, farisealaisuutta, teeskentelyä ja 



välinpitämättömyyttä Pyhän Hengen työtä kohtaan. 
Lääketieteelliseltä kannalta tarkastellen ennustamiseen kajonneiden 
perheenjäsenissä on merkittävän paljon hermostollisia häiriöitä, 
psykopaattisia ja hysteerisiä oireita, tanssitautia, lamaantumisen oireita, 
kaatumatautisia, epämuodostuneita, kuuromykkiä, mediumistisesta 
psykoosista kärsiviä ja yleensäkin taipumusta tunne-elämän häiriöihin, 
mielisairauksiin jne. 
Perustavan väärinkäsityksen ehkäisemiseksi on lopuksi huomautettava, 
ettei pidä sekoittaa ennustamisen ja profetoimisen käsitteitä. Kaiken 
todellisen profetian lähde on Jumala, kun taas ennustaminen on 
perkeleestä. Profetiaa inspiroi Pyhä Henki, ennustamista demonit. 
Filippiläinen palvelijatar, jossa oli tietäjähenki, oli saastaisen hengen 
riivaama. Profeetta Agabusta Apostolien tekojen 21. luvussa johdatti Pyhä 
Henki. Meidän on ehdottomasti pidettävä nämä kaksi käsitettä erillään. 
 
8. Vapautus 
Ennustamisen vallasta ja vaikutuksista on mahdollista vapautua. Apostoli 
Paavalin ja filippiläisen palvelijattaren kohtaamisesta seurasi tytön 
täydellinen ja välitön vapautuminen. Jeesuksen nimen edessä pimeyden 
henget ovat voimattomia. Kristuksen voitto Golgatan ristillä muistuttaa 
meitä siitä, että kaikki pimeyden ja helvetin voimat on muserrettu. 
Ennustamisen vahingoittamien ihmisten hoito ei siis ole ensisijaisesti 
psykiatrin tehtävä, hänhän kykenee hoitamaan potilasta vain 
lääketieteellisesti, vaan pikemminkin kristityn sielunhoitajan tehtävä. 
Perusteellinen vapautuminen on mahdollinen vain Jeesuksen Kristuksen 
avulla. Ennustamisen ahdistamien ihmisten on siksi ensin tultava 
Kristuksen luo. Voidakseen tulla hänen luokseen ihmisen on tunnustettava 
kaikki syntinsä. Raamatussa synnintunnustuksesta puhutaan 
vapaaehtoisena. Protestanttiset kristityt eivät hyväksy minkäänlaisia 
pakotteita tässä asiassa. Työssäni en kuitenkaan kertaakaan ole nähnyt 
yhdenkään salaoppien valtaan joutuneen ihmisen vapautuneen ilman 
tunnustuksen suomaa apua. 
Kerron rohkaisuksi joitakin esimerkkejä tapauksista, joissa vapautuminen 
oli mahdollinen. Tätä kysymystä käsittelen kuitenkin perinpohjaisemmin 
kirjassani Belastung und Befreiung (Orjuutus ja vapautus), samoin kuin 



kirjan Christian Counselling and Occul-tism viimeisillä 50 sivulla. 
Palaamme tähän asiaan myös tämän kirjan lopussa. 
Esimerkki 42. Kristityn perheen tytär oli työssä suuressa tehtaassa. Samalla 
osastolla kuin hän työskenteli nainen, joka ennusti kaikille tehtaan tytöille 
korteista. Tämä kristitty tyttö epäröi pitkään ennen kuin liittyi heidän 
joukkoonsa. Lapsesta saakka hän oli kuullut äitinsä varoittavan häntä 
ennustamisesta. Lopulta uteliaisuus vei kuitenkin voiton, ja tyttö meni 
naisen luo. Tämä sekoitti kortit ja jakoi ne pöydälle. Äkisti hän huudahti: 
"Minä en voi ennustaa sinulle!" 
Esimerkki 43. Nuorella naisella oli orgaaninen sairaus. Häntä hoitava 
epäpätevä 'lääkäri' käytti heiluria lääkkeiden määräämiseen. Eräänä 
päivänä tämä taikuuden harjoittaja kertoi naiselle, että tämä halvaantuisi 
muutaman vuoden kuluttua. Noin vuoden kuluttua naisen ruumiin 
oikeassa puolessa alkoi todella ilmetä halvaantumisoireita. Oikea käsi ja 
osa oikeaa jalkaa kävivät tunnottomiksi, eikä hän kyennyt niitä 
liikuttamaan.  
Samanaikaisesti hän totesi, ettei enää kyennyt rukoilemaan eikä lukemaan 
Raamattuaan, ja hänet valtasi outo pelko. Naisen tunnustettua kaikki 
syntinsä rukoilin hänen puolestaan niin kuin Jaak 5:14:ssa kehotetaan. Siitä 
hetkestä halvaus irroitti otteensa. 
Esimerkki 44. Muuan nainen kävi useasti ennustajan luona, ja hänellä oli 
myös tapana pyytää neuvoa heilurin katsojalta. Siitä pitäen kun nainen oli 
alkanut käydä heidän luonaan, tuntui kuin hänen kodissaan olisi alkanut 
liikkua henkiä. Hän kuuli narinaa ja koputtelua ja näki häilähteleviä, 
aavemaisia olentoja. Nämä äänet ja näyt herättivät hänessä pelkoa, ja 
niinpä hän meni pyytämään neuvoa ja apua papilta, joka sai ohjata hänet 
Kristuksen luo. Kun naisesta tuli kristitty, kummittelu lakkasi. 
Nämä kolme esimerkkiä osoittavat sen voiman, mikä on uskossa 
Kristukseen. Kristityn perheen tytärtä ympäröivät hänen sukulaistensa 
rukoukset. Voimme melko usein nähdä, kuinka ihmiset, joitten edestä 
moni rukoilee, ovat turvassa vaaran uhatessa. Tämän tytön kohdalla 
salaopin harjoittajan maaginen voima lamaantui. Toinen esimerkki 
puolestaan paljastaa ennustamisen suggestiivisen voiman. Ottaessaan 
vastaan Kristuksen tuo nainen vapautui suggestiivisesta taikavoimasta. 
Kolmannessa esimerkissä ei ole aivan varmaa, näkikö ja kuuliko nainen 



tosiaan aitoja, todellisia henkiä. Hänellä saattoi olla hallusinaatioita. Olipa 
asia kuinka tahansa, nainen vapautui kokemuksistaan löydettyään uskon 
Kristukseen. Seuraavissa kahdessa esimerkissä vapautumisesta kerron 
kahdesta heilurinkäyttäjästä, jotka ovat olleet kaikista tapaamistani 
väkevimpiä. 
Esimerkki 45. Lääkäri havaitsi omaavansa kyvyn käyttää heiluria. Hän aloitti 
noin viikon pituisen koesarjan. Kun vastaanotolle saapui uusi potilas, 
lääkäri kehotti häntä istuutumaan ja meni itse viereiseen huoneeseen. 
Heiluria aakkosten yllä käyttäen hän etsi potilaan etunimen, sukunimen ja 
vaivan. Tulokset olivat oikeat jokaisessa yrityksessä, ja menestys innosti 
lääkäriä jatkamaan kokeitaan. Kun sairaanhoitaja soitti hänen toisesta 
toimistostaan ilmoittaakseen uusista potilaista, hän noudatti samaa 
menetelmää kuin edellä. Heilurin ja aakkosten avulla hän sai selville 
itselleen tuntemattomien potilaiden nimen, sairauden ja iän. Tulokset 
pitivät aina paikkansa. Yllättävä onnistuminen kannusti lääkäriä yhä 
vaikeampiin kokeisiin. Kun hän esimerkiksi halusi tietää jonkin junan 
saapumis- tai lähtöajan, hän havaitsi heilurin avuliaasti ilmoittavan hänen 
haluamansa tiedot. Hän pystyi myös saamaan selville ihmisen nimen, iän, 
perhesuhteet ja muut tiedot pelkästään käyttämällä heiluria hänen 
valokuvansa yllä. Näytti siltä, ettei tälle heilurinkäyttäjälle mikään ollut 
mahdotonta. 
Kokeilujen kestäessä lääkäri huomasi itsessään kuitenkin tapahtuvan 
erilaisia psyykkisiä muutoksia. Hän ei enää kyennyt hillitsemään itseään 
sukupuolisesti eikä suhteessaan alkoholiin ja tupakointiin. Hän sai usein 
raivonpuuskia ymmärtämättä itsekään miksi.  
Jo ensimmäisen koeviikon jälkeen hän oli tuntenut ja pelännyt 
menettävänsä järkensä. Jonkin ajan kuluttua hän lakkasikin käyttämästä 
heiluria, ja keskellä omaa sisäistä hämmennystään hän yritti tulla 
kristityksi. Niin tehdessään hän vapautui täysin niistä voimista, joiden 
kanssa hän oli ollut yhteistyössä. Nyt tämä lääkäri uskoo, että kyky käyttää 
heiluria on peräisin demonisilta voimilta, koska luonteenomaiset 
seuraukset eivät ilmenneet ainoastaan henkisellä, vaan myös hengellisellä 
alueella. 
Esimerkki 46. Eräässä lähetyskonferenssissa Sveitsissä tapasin 
evankelistan, jonka elämäntarina kertoo Jumalan armon voitosta. 



Nuorukaisena, jouduttuaan morsiamensa pettämäksi, tämä mies oli 
käynyt ennustajalla. Kun kaikki ennustukset toteutuivat, hän tuli uteliaaksi 
ja halusi oppia itsekin ennustamistaidon.  
Aluksi hän käytti heiluria vain ruokatavaroiden tutkimiseen. Pian hän 
kuitenkin siirtyi tuottavampiin kokeiluihin. Hän käytti heiluria saadakseen 
selville kilpailevien yritysten hinnat ja onnistuikin. Myöhemmin hän oli 
saanut käsiinsä erään kilpailijan hinnaston, ja hänen ennustuksensa pitivät 
yhtä sen kanssa. Öisin hän käytti taikapeiliä asiakkaisiinsa ja pakotti tällä 
tavoin heidät suorittamaan tilauksensa häneltä. Lopulta hän ryhtyi 
parantamaan. Hän kykeni diagnosoimaan sairauksia tarkoin ja myös 
määräämään parhaiten sopivat lääkkeet. Taikuudellaan hän osasi muun 
muassa parantaa hammassärkyä, pysäyttää verenvuodon, parantaa 
reumatismia ja hoitaa ihmisiä matkojenkin päästä. Kaiken lisäksi hän 
kykeni pelkästään heiluriaan käyttäen löytämään kadonneita ihmisiä ja 
esineitä. Tässä kaksi lyhyttä esimerkkiä. 
Kuljetuskone putosi vuoristoon ja tuhoutui. Epäonnistuneiden etsintöjen 
jälkeen hallitus lupasi palkkion koneen löytäjälle. Tämä mies otti esiin 
kartan ja heilurin ja päätteli koneen pudonneen Piz Duanin juurelle. Hän 
teki tästä ilmoituksen, mutta häntä ei uskottu. Myöhemmin koneen hylky 
kuitenkin löydettiin miehen ilmoittamasta paikasta.  
Erään toisen kerran Sveitsin Valaisissa oli kadonnut hiihtäjä. Heilurin ja 
kartan avulla mies otti selville, missä kadonnut oli. Tämän miehen 
heilurikokeilujen kohokohtia olivat ennustukset. Saksan vallattua Sudeetit 
vuonna 1938 hänen heilurinsa ennusti sotaa vuodeksi 1939. Kuten moni 
muukin heilurinkäyttäjä, tämä mies uskoi kykynsä olevan Jumalan lahja. 
Hän piti heiluritoimintaansa uutena tieteenä. 
Eräänä päivänä joku antoi hänelle kristityn kirjoittaman kirjasen. Hän 
huomasi otteen 5 Moos 18:10-12:sta: "Sillä jokainen, joka senkaltaista 
tekee, on kauhistus Herralle." Sanat menivät perille.  
Valtaisa sisäinen taistelu alkoi. Mies heitti pois kaikki heilurikirjat ja 
maagisen kirjallisuuden ja yritti vapautua entisistä toimistaan. Vasta nyt 
hän tajusi, ketä oli palvellut. Myöhemmin hän kirjoitti eräässä kirjasessa: 
"Saatana. jolla toimieni tähden oli oikeus sieluuni. löi ja kidutti minua 
loputtomiin." Lopulta mies oli romahtamaisillaan. Kuukauden toisensa 
jälkeen hän taisteli vapautuakseen. Rukouspiiri alkoi rukoilla hänen 



edestään. Kamppailu ailahteli puolelta toiselle 15 kuukautta. Ilon ja uskon 
hetkiä seurasivat masennuksen hetket. Vielä mies ei ollut vapaa magiasta. 
Hänen oli vielä luovuttava käsityksestään, että hänen heilurinkäytöllään oli 
ollut jotakin tekemistä tieteen kanssa. Vasta sitten hän sai vallan 
murtautua vapaaksi kaikista salaoppisista toimistaan. Siitä hetkestä paine 
hellitti, ja syvä rauha täytti hänen elämänsä. Hän uskoi vakaasti saaneensa 
anteeksi. Jeesuksesta Kristuksesta tuli hänen elämänsä keskipiste, ja siitä 
päivästä hän on uskollisesti palvellut Herraansa. Eräässä Zürichissä 
pitämässäni lähetyskokouksessa hän piti loppupuheen, jonka otsikko oli 
'Maagikosta evankelistaksi'. "Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te 
tulette todellisesti vapaiksi" (Joh 8:36). 
Lopetamme esimerkillä nuorukaisesta, joka vapautui luettuaan 
salaoppisiin toimiin liittyvistä vaaroista. 
Esimerkki 47. Kristillisen kasvatuksen saanut nuorukainen oppi käyttämään 
heiluria. Hän kuvitteli sitä uudeksi tieteenhaaraksi. Myöhemmin hän 
kihlautui kristityn tytön kanssa, ja tämä osoitti hänelle heilurin-käytön 
vaarat. Hän antoi sulhaselleen Modersohnin kirjan Im Banne des Teuf els 
(Paholaisen pauloissa). Lukiessaan tämän kirjan nuori mies ymmärsi 
toimiensa taustavoimien olevan pahoja. Hän yritti vapautua niiden 
otteesta, mutta ei onnistunut, vaan alkoi nähdä henkiä. Silloin morsian 
kokosi pienen rukouspiirin rukoilemaan sulhasensa puolesta. Kamppailua 
kesti 'melkein vuoden, mutta lopulta nuori mies Kristuksen voimasta 
vapautui täydellisesti. 
 
II. MAGIA 
Tässä luvussa kerromme jälleen runsaasti esimerkkejä tapauksista, jotka 
papin toimessa ovat tulleet tietoomme, ja toivomme niiden olevan sekä 
varoituksena että tietolähteenä kristityille, jotka saattavat joutua tämän 
alan kanssa tekemisiin. Sielunhoitotyön piirissä olen keskustellut 
tuhansien ihmisten kanssa, ja minua hämmästyttää, että nykyisestä tiedon 
tasosta huolimatta aikamme ihminen yhä uskollisesti noudattaa ikivanhoja 
tapoja ja harjoittaa menneiltä ajoilta perittyjä maagisia taitoja. Jos magia 
olisi vain harmitonta taikauskoa, ei tämänkaltaista varoitusta niin kipeästi 
tarvittaisi. Mutta tosiasia on, että magia nykyään tuhoaa monia ihmisiä 
psyykkisesti. Vastikään pidetyssä kokouksessa tämä paljastui hyvin 



selvästi. Pappi oli ilmoittanut seurakunnan vanhimmille, että hän ei 
halunnut kokousta pidettävän, jos se sekoittaisi tai hämmentäisi jonkun 
kuulijan mielen – siinäkään tapauksessa, että se auttaisi 49 muuta kuulijaa. 
Tästä vastalauseesta huolimatta vanhimmat äänestivät yksimielisesti 
kokouksen pitämisen puolesta, ja se järjestettiin. Kaiken kaikkiaan yli sata 
ihmistä tuli keskustelemaan vaikeuksistaan. Näissä sielunhoidollisissa 
keskusteluissa kävi ilmi, että koko seutua vaivasivat ja rasittivat 
luonnonparantajat ja puoskarit, jotka paransivat potilaan salaoppisin 
keinoin. Monia seudun asukkaita oli hoidettu maagisesti, ja he kärsivät 
seurauksista herkeämättä. Sielunhoidollisissa keskusteluissa minulta 
kysyttiin yhä uudestaan: "Miksi meitä ei saarnastuolista käsin varoiteta 
magiasta ja noituudesta?" Mielipiteet jakaantuivat siis kahtia; toisaalla oli 
seurakunnan pappi, toisaalla seurakuntalaiset. Pyrkiessämme 
ratkaisemaan tätä ongelmaa meidän on kysyttävä: Onko oikein, että 49 
ihmisen sallitaan kärsiä tiedon puutteesta vain siksi, että tiedon julkisella 
jakamisella pelätään vahingoitettavan yhtä ihmistä? Jos pitäisimme 
tällaista menettelyä oikeana, niin meidän olisi supistettava myös esim. 
kaikkea huumausaineiden väärinkäytöstä ja tarttuvista taudeista 
annettavaa valistusta. Oma mielipiteemme ei kuitenkaan ole kovin tärkeä, 
vaan meidän on kuultava, mitä Raamattu tästä asiasta sanoo. Hesekielin 3. 
luvusta luemme Hesekielille annetusta vartijan tehtävästä. Hänen 
velvollisuutensa oli varoittaa jumalattomia heidän jumalattomista 
teistänsä. Kristuksen ruumiin jäseninä meillä on sama vastuu. 
Vartijan tehtävä on vaikea, mutta se on täynnä odotusta ja toivoa. 
Sanomamme lähde on Kristuksen voitto. Saatana ja hänen enkelinsä ovat 
kauhistuttavan todellisia, mutta Kristus on heidät voittanut, riistänyt ristillä 
niiden voiman. Niinpä ne, jotka seuraavat Kristuksen askelissa, kulkevat 
voittoisalla maaperällä. Kaikki valta taivaassa ja maan päällä on meidän 
Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, eikä meillä ole mitään 
syytä pelkoon. Niiden, jotka lukevat nämä sanat ja ymmärtävät, miten 
todellisista asioista tässä puhumme, on vain kohotettava katseensa 
Jeesukseen ja annettava elämänsä hänen käsiinsä. Hän suojaa ja varjelee 
meitä. 
 
 



 
1. Magia käsitteenä 
Mitä käsite 'magia' tarkoittaa? Vastaus riippuu kysyjän asenteesta ja 
näkökannasta. Psykologi, lääkäri, kansantieteentutkija, filosofi, okkultisti 
(salaoppien harjoittaja), liberaali teologi, jonka mielestä Raamattu on 
riisuttava myyteistä, ja tosi kristitty — jokainen näkee magian eri valossa. 
Mielipiteet poikkeavat jyrkästi toisistaan; joidenkuiden mielestä magia on 
silkkaa pötyä, toisille se on orjuuttava pakko. 
Pappiskokemukseni pohjalta määrittelisin magian seuraavasti. Magia on 
paljon erimielisyyttä herättänyt taito tai ainakin pyrkimys tuntea ja hallita 
henkiä. ihmis-, eläin- ja kasvikuntaa sekä elottomia aineita aisteista 
riippumattomin keinoin ja mystisiä, asiaankuuluvia seremonioita apuna 
käyttäen. Selitän lyhyesti tämän määritelmän eri väitteet. 
Jo pelkästään magian olemassaolo kiistetään jyrkästi. Psykiatria pitää 
magiaa henkisen sairauden oireena. Psykologit sanovat, että joutuessaan 
magian valtaan ihmiset vain kärsivät väärän kasvatuksen seurauksista, että 
tällaiset ihmiset ovat taikauskoisia ja sopeutumattomia ja että heillä on 
vääristynyt käsitys elämästä. Liberaaliteologia nykyisellään pitää magiaa 
peräti vain trationaalisten tapojen ja käsitysten järjestelmänä. 
Paljon erimielisyyttä on myös magian eettisestä luonteesta. Jotkut 
ylistävät sitä Jumalan lahjaksi, toiset taas näkevät siinä vain neutraaleja 
luonnonvoimia, joita voidaan käyttää joko hyvään tai pahaan. Jotkut, 
varsinkin kristityt, puolestaan tuntevat magian demonisen luonteen. 
Miksi on niin vaikeaa arvostella tapahtumia, joihin liittyy magiaa? 
Määritelmää tutkiessamme huomaamme, että magiaa harjoitettaessa 
käytetään hyväksi aistimme ylittäviä voimia. Viiden aistimme vaikutus-ala 
on rajoitettu. Fyysisellä tasolla ihmiset myöntävät tämän auliisti, koska 
tiede tarjoaa runsaasti todisteita sellaisista alueista, jotka ylittävät 
ihmisaistit. Mutta henkisellä alueella yhtä matemaattinen todistelu ei ole 
mahdollinen. Juuri tästä syystä lyhytnäköiset rationalistit yksinkertaisesti 
kiistävät niin jumalallisten kuin demonistenkin voimien olemassaolon. 
Muutama esimerkki osoittaa meille, kuinka nämä aisteista riippumattomat 
voimat paljastuvat. 
Esimerkki 48. Badenin Ottenheimissa asuu kaksi veljestä, Seilerin veljekset, 
jotka harjoittavat lääkärin ammattia vaikka heillä ei ole siihen koulutusta. 



Toinen veli saattaa itsensä transsitilaan ja kykenee tällöin ilmoittamaan 
potilaiden sairaudet. Hän onnistuu poikkeuksetta. 
Esimerkki 49. Elsassissa muuan katolinen pappi parantaa magian avulla. 
Häntä sanotaan Isä Tohveliksi. Näin siksi, että kaikkien, jotka pyytävät 
häneltä apua, on lähetettävä hänelle tohvelinsa. Keskittymällä tohveliin 
hän saa selville, mikä sen omistajaa vaivaa. 
Esimerkki 50. Sielunhoitokeskusteluissa Itävallassa tapasin sattumalta niin 
sanotun virtsanmaistajan. Hän ei tutkinut potilaan virtsaa lääketieteellisesti 
saadakseen selville esimerkiksi sen valkuaisaine- ja sokeripitoisuuden, 
vaan käytti sitä psykometrisenä kontaktikeinona päästäkseen 
selvänäkemisen kautta diagnoosiin.  
Samanlaisia virtsanmaistajia tiedetään olevan myös Sveitsissä, Ranskassa, 
Saksassa ja muissa Euroopan maissa. 
On omituista, että kummallisista menetelmistä huolimatta diagnoosi usein 
osoittautuu paikkansapitäväksi. Nämä maagiset parannuskeinot 
perustuvat mediumistisiin ja aisteista riippumattomiin voimiin. Siksi ne 
tuottavat tuloksia. 
Määritelmässä mainitsimme magian eri tavoitteet. Spiritismi pyrkii 
saamaan yhteyden henkimaailmaan ja hallitsemaan sitä, magia taas 
laajentaa tämän tavoitteen käsittämään ihmiset, eläimet, kasvit ja 
elottomat aineet. Mustan magian harjoittaja pyrkii magian avulla 
laskemaan vihollisensa valtansa alle ja hallitsemaan häntä. Esitän tästä 
myöhemmin joitakin esimerkkejä. Toiset pyrkivät magian avulla 
vaikuttamaan eläimiin ja kasveihin, kuten seuraavista esimerkeistä 
näemme. 
Esimerkki 51. Eräs mies harjoitti mustaa magiaa vuosia. Hän erikoistui 
varastamaan maitoa maanviljelijänaapureiltaan. Hän sitoi pyyheliinan oven 
kädensijaan, mutisi loitsunsa ja väänsi pyyhkeestä maitoa. Olen 
sielunhoitokeskusteluissa kuullut samanlaisista tapauksista, mutta minulla 
ei ole ollut tilaisuutta tutkia niitä itse. 
Esimerkki 52. Muuan naislähetyssaarnaaja kertoi minulle, että usein kun 
hän oli yrittänyt käydä erään maagikon luona, hänen tielleen oli tullut 
villieläimiä. Hän tunsi heti demonisten voimien läheisyyden. Jeesuksen 
nimessä hän oli käskenyt eläinten lähteä luotaan. Ne poistuivat. 
Jälkeenpäin hän oli kuullut maagikon kerskanneen voivansa lähettää 



villieläimiä tappamaan kaikki muukalaiset, jotka olivat tulossa hänen 
luokseen. 
Esimerkki 53. Nuori mies, jonka lääkäri oli määritellyt skitsofreenikoksi, 
tunnusti minulle keskustellessamme, että hän kykeni tappamaan pieniä 
eläimiä jonkin matkan päästä käyttäen yksinomaan maagisia kykyjään. 
Esimerkki 54. Sveitsin Toggenburgissa monet tunnustivat 
sielunhoidollisissa keskusteluissa, että heillä oli voima tappaa hevosia, 
lehmiä ja sikoja mustan magian avulla. Kysyessäni, mistä he olivat kykynsä 
saaneet, he kertoivat lupautuneensa verellään saatanan omiksi. Joukko 
tiedemiehiä tutki erään tapetun eläimen, mutta he eivät löytäneet 
kuolemaan mitään luonnollista syytä. 
Esimerkki 55. Maanviljelijä, joka jatkuvasti joutui korjaamaan huonoja 
satoja, sai maagikolta seuraavanlaiset ohjeet. Hänen oli pantava kolme 
jyvää kielensä alle lähtiessään kylvämään ja kylvettyään koko pellon hänen 
oli syljettävä jyvät suustaan peltoon, sanottava loitsu ja lopuksi kutsuttava 
nimeltä Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Tämän piti voimistaa viljan kasvu ja 
suojata viljaa sään tuhoilta. Maanviljelijä todella uskoi taian parantaneen 
satoaan. Mutta tuosta kylvöstä saakka hänen halunsa lukea Jumalan 
Sanaa oli kadonnut, ja hänen kari alleen sattui entistä paljon enemmän 
vahinkoja. 
Magian vaikutuspiiriin ei kuulu ainoastaan orgaaninen, elävien olentojen 
maailma, vaan myös elottoman aineen epäorgaaninen maailma. Seuraavat 
esimerkit kertovat juuri tästä. 
Esimerkki 56. Kolme sisarusta nukkui monta vuotta samassa huoneessa. 
Silloin tällöin huoneen katosta rapisi kiviä. Kun vanhin sisar kihlautui ja 
lopulta 
muutti kotoa, kivisade lakkasi. Eräs näistä sisarista kertoi itse tämän 
minulle. Maagiset kivien tippumiset eivät ole läheskään niin harvinaisia 
kuin luulisi. Olen kuullut monen silminnäkijän itse kertovan tällaisista 
tapauksista. 
Esimerkki 57. Useita vuosia muuan mies harjoitti mustaa magiaa. Eräs 
hänen erikoistaidoistaan, jonka hän monesti esitti, alkoi veitsen 
sinkoamisella maahan. Tämän jälkeen hän mutisi maagisia sanoja, ja siitä 
paikasta, johon veitsi oli osunut, pulppusi muutama litra verta. Miehen 
sisar oli erikoistunut samalle alalle. On vaikeaa sanoa, oliko tässä kyse 



ovelasta tempusta vai aidosta magiasta. Tapaus muistuttaa hyvin paljon 
fakiirien temppuja. Papin toimessani olen kuitenkin kuullut muistakin 
samanlaisista tapauksista. 
Magian piirissä tapahtuu mitä käsittämättömimpiä asioita. Mutta vaikka 
ne kaikki olisivat puhtaasti taikauskon ja mielikuvituksen tuotetta ja vaikka 
niillä ei olisi mitään todellisuuspohjaa, magian alueelle on sittenkin 
eksynyt ja on eksymässä suunnaton määrä avuntarpeessa olevia ihmisiä. 
Valaistusta ja sielunhoidollista apua tarvitaan. Muut määritelmän 
herättämät kysymykset käsittelemme myöhemmin. 
 
2. Magian alkuperä, päämäärä ja kehitys 
Aivan ihmiskunnan historian alussa Jumala sanoi ihmisille: "Täyttäkää maa 
ja tehkää se itsellenne alamaiseksi" (1 Moos 1:28). Ihmisen tehtävä ja 
oikeus oli valloittaa maailman voimat tasapainoisesti ja Jumalan tahdon 
mukaisesti. Sitten ilmaantui paikalle saatana, sikin sokin heittelemisen 
mestari, ja esitti Jumalan käskyn vastaisen peruskiusauksensa: ''Te tulette 
niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan" (1 Moos 3:5). Magia on 
Jumalan käskyn vastakohta, koska siinä paljastuu Jumalan tahdon 
vastainen tiedonjano ja vallantavoittelu. Joutuessaan tähän kiusaukseen 
ihmiskunta oli tienhaarassa. 
Valinta oli tehtävä. Ihmisen oli joko vapaaehtoisesti alistuttava Jumalan 
tahtoon tai kapinoitava vallanhimossaan ja tiedonjanossaan hänen 
säädöksiään ja käskyjään vastaan. Tämä sama valinta on meidänkin 
tehtävä. Joko me yhdymme Jumalan ilmoittamaan pelastuksen tiehen tai 
liitymme kapinoitsijoihin yrittäen hallita luomakuntaa: ja vastustaen siten 
anteeksiantamattomalla tavalla Jumalaa. Magia onkin ennen kaikkea 
kapinointia, ja sitä se on ollut alusta alkaen. Se on huippukohta ihmisen 
kapinassa Jumalaa vastaan. Kaikki puheet vaarattomista luonnonvoimista 
ja neutraalien voimien käyttämisestä ovat tämän Raamatun ilmoittaman 
tosiasian valossa Jumalan tahtoa vastaan. 
Näennäisesti parapsykologia (aisteista riippumattomia kokemuksia tutkiva 
tiede) tunnustaa joitakin magian kaksoisluonteen ominaisuuksia. Se 
erottaa Psi-Gamma -ilmiöt ja Psi-Kappa -ilmiöt. (Gamma merkitsee samaa 
kuin gignoskein = tietää, tajuta; kappa samaa kuin kinein = liikkua.) Nämä 
juuri ovat magian kaksi peruselementtiä: yliluonnollisin keinoin hankittu 



tieto ja valta. 
Laajassa sielunhoitotyössä toimiessani olen todennut neljä tapaa, joilla 
ihminen voi saada maagisia voimia. Hän voi joko periä ne, kirjoittautua 
itse saatanan omaksi, harjoittaa salaoppeja tai saada voimansa salaoppien 
siirron kautta. 
 
a) Monista tositapausten kuvauksista saamamme todisteet vahvistavat sitä 
käsitystä, että maagiset kyvyt voivat siirtyä perintönä. Mediumistisia kykyjä 
on usein havaittavissa samassa suvussa kolmessa neljässä perättäisessä 
polvessa. Tähän on kaksi selitystä. Joko on kysymys geeneistä tai 
suksessiosta. Suksessiolla tarkoitamme sitä käytäntöä, että kuoleva siirtää 
maagiset kyvyt esikoiselleen voidakseen itse kuolla rauhassa. Usein tilanne 
kehittyy traagiseksi, kun lapset eivät halua näitä kykyjä. Kuoleva voi 
viikkokausia huutaa jotakuta vapauttamaan hänet maagisista voimista. 
Joskus kaukainen sukulainen tai joku ulkopuolinen lupautuu ottamaan ne 
vastaan. Heidän motiivinsa vaihtelevat; syynä saattaa olla sääli, uteliaisuus 
tai vallanhalu. Jotkut maagikot voivat tehdä kuolemaa monta viikkoa, 
kunnes 'suksessio' on hoidettu. Tämä ei ole apostolinen vaan diabolinen 
suksessio. 
 
b) Toinen mahdollisuus on, että maagiset kyvyt on hankittu 
kirjoittautumalla saatanan omaksi. Tämän voimme käsittää kasteen 
vastineeksi. Näyttää siltä, että jokaisella Raamatussa kuvatulla tapauksella 
on magian piirissä demoninen vastineensa. Kauhistuttavimpiin ja 
pelottavimpiin kristillisten työntekijöiden näkemiin tapauksiin on ollut 
syynä juuri kirjoittautuminen saatanan omaksi. 
Esimerkki 58. Pariisissa on salaoppinen kirkko, jonka nimenä on 'Me 
palvomme tämän maailman ruhtinasta'. Tällä kirkolla on sisarseurakuntia 
Baselissa ja Bernissä, ja aivan hiljakkoin sellainen perustettiin myös 
Roomaan. Päästäkseen tämän kirkon jäseneksi ihmisten on 
kirjoittauduttava saatanan omaksi. Tämä on kastamista mustaan magiaan! 
Esimerkki 59. Sveitsin Toggenburgissa eräällä miehellä oli vuosikausia 
kukoistava luonnonparantajan ja taikojan praktiikka. Hän pystyi 
parantamaan sellaisiakin potilaita, joiden hoidosta lääkärit olivat 
luopuneet, koska olivat pitäneet heidän tapauksiaan toivottomina. Hän oli 



parantanut sokeutta, halvauksia, pitkälle ehtinyttä syöpää, tuberkuloosia, 
leukemiaa, multippeliä skleroosia, sklerodermiaa ja muita vaikeita 
sairauksia. Kerran tämän parantajan oma hätä tuli kuitenkin ilmi. Hän 
sanoi: "Voin kyllä. auttaa muita, mutta minua ei voi auttaa kukaan, ei 
ikimaailmassa!" Nuoruudessaan mies oli kirjoittautunut saatanan omaksi. 
Siitä saakka hänellä oli ollut yliluonnollinen parantamiskyky. 
 
c) Kolmas tapa, jolla maagisia voimia voi kehittyä, on salaoppien 
harjoittaminen. 
Esimerkki 60. Sveitsiläinen tehdastyöläinen kyllästyi työhönsä. Koska hän 
oli usein kuullut, että salaoppiset parantajat ja mesmeristit ansaitsevat 
hyvin, hän hankki itselleen maagisia kirjoja, alkoi opetella maagisia 
loitsuja, toimitti erilaisia seremonioita saatanalle ja alkoi viimein kokeilla 
parantamista. Hänen maaginen parannuskykynsä kehittyi nopeasti, ja 
lopulta hänen tulonsa ylittivät monin verroin hänen aikaisemmat ansionsa. 
Seuraava esimerkki kuvaa kaikkia kolmea tapaa, perimistä, 
kirjoittautumista ja salaoppien harjoittamista. 
Esimerkki 61. Muuan nuori nainen kertoi minulle tämän tarinan. Hänen 
äitinsä isoäiti oli kirjoittautunut omalla verellään saatanan omaksi. Hän oli 
harjoittanut mustaa magiaa ja parantanut sekä eläimiä että ihmisiä. 
Kuolinvuoteellaan hän oli kärsinyt hirvittäviä tuskia kuten maagikoille 
usein käy. Hänen tyttärensä, kertojan äiti, otti äitinsä maagiset kyvyt 
vastaan. Myös äidin maagiset kirjat joutuivat hänelle. Myöhemmin heidän 
sukulaisensa näkivät vainajan aaveen. Silti tämän tytär harjoitti edelleen 
magiaa. öisin täysikuun aikaan hän loitsi sairauksia. Hänellä oli myös 
tapana käyttää Raamatun yllä riippuvaa avainta heilurina, ja hän kykeni 
pysäyttämään verenvuotoja. Jos hän milloin yritti lukea Raamattua, se oli 
hänelle todellinen koettelemus. Vuosien mittaan hän alkoi nähdä tummia 
hahmoja kotonaan, ja kun hän lopulta kuoli, tunnelma oli ahdistava. Myös 
hänen aaveensa nähtiin. Tarina jatkui. Nuoren naisen äiti oli ottanut 
vastaan oman äitinsä maagiset kirjat ja tavat. Hänestäkin oli tullut 
tunnettu parantaja, mutta hänen kohtalonsa oli samanlainen kuin hänen 
edeltäjiensäkin. Tämän kauhistuttavan suksessioketjun neljäs jäsen oli 
tarinan kertonut nuori nainen. Hänen äitinsä oli loitsinut hänet kun hän 
vielä oli pikkutyttö. Pian tämän tapauksen jälkeen hänestä tuli selvänäkijä, 



ja hänkin oli alkanut nähdä tummia olentoja kodissaan. Hänen veljensä ja 
sisarensa olivat kärsineet masennuskohtauksista, ja hänellä itsellään oli 
ollut vakavia psyykkisiä ja hermostollisia häiriöitä, jotka olivat lopulta 
saaneet hänet hakemaan papin apua.     
 
d) Salaoppien siirto on maagisten voimien neljäs lähde.    
Esimerkki 62. Eräs nuorukainen kertoi minulle, että kerran kolme mustan 
magian harjoittajaa oli pannut kätensä hänen päänsä päälle ja mutissut 
joitakin maagisia loitsuja. Jälkeenpäin hän oli havainnut itsellään maagisia 
kykyjä, jotka olivat hämmästyttäneet hänen perhelääkäriänsäkin. Lääkäri 
oli tutkinut pojan kykyjä, ja lopulta hänen oli ollut myönnettävä, että ne 
olivat todellisia. Maagikkojen käsien päällepano on jälleen Raamatussa 
kerrotun käsien päällepanon vastine. 
Esimerkki 63. Nuori mies näki jonkun etsivän vettä heilurilla. Häneltäkin 
kysyttiin, halusiko hän yrittää onneaan, mutta heiluri ei hänen käsissään 
reagoinut. Mutta kun kaivonkatsoja tarttui nuorukaisen käteen, heiluri 
reagoi heti. Kun nuori mies myöhemmin yritti toistaa koetta yksinään, hän 
onnistui ja huomasi omaavansa kyvyn etsiä vettä taikavarvulla tai heilurilla. 
Hän havaitsi kuitenkin muutoksia uskonelämässään. Aikaisemmin hän oli 
lukenut Raamattua ja rukoillut säännöllisesti. Mutta kun hänelle oli 
siirretty kyky käyttää heiluria, hänen rakkautensa Jumalan Sanaan ja 
rukoukseen ehtyi. 
 
3. Magian muotoja     
Jotkin vaikuttamiskeinot, kuten niitä voisimme nimittää, voidaan määrittää 
magian alkeellisiksi muodoiksi. Luettelemme ne tässä. 
Ensiksi käsittelemme hypnoosin rikollista käyttöä.  
Esimerkki 64. Sielunhoitokeskustelussa eräs tyttö ilmoitti häntä hoitaneen 
lääkärin hypnotisoineen hänet. Hypnoosin aikana lääkäri oli vietellyt 
potilaansa. Hän oli menetellyt samoin tytön ystävättären kanssa. 
Myöhemmin ilmeni, että hän oli tehnyt näin monelle tytölle. Kun 
paljastuksista alettiin puhua, lääkäri muutti kaupungista ja asettui toiselle 
paikkakunnalle. Tyttö kertoi, että kauan aikaa tämän tapauksen jälkeen 
hänen oli ollut mahdotonta lukea Raamattua. Hän oli tuntenut syvää 
vastenmielisyyttä uskontoa kohtaan, ja aina hänen rukoillessaan ilkeitä 



ajatuksia oli tullut hänen mieleensä. 
Esimerkki 65. Eräs sairaalalääkäri oli syyllistynyt siveellisyysrikoksiin 
hypnotisoimiensa naispotilaiden kanssa. Kerran osastonhoitaja tavoitti 
hänet itse teosta. Salatakseen häpeällisen käytöksensä lääkärillä oli tapana 
kysellä potilailtaan heidän sukupuolisuhteistaan ja liittää vastaukset 
heidän sairaskertomuksiinsa. Tällä tavoin hän yritti suojautua mahdollisia 
paljastuksia vastaan. Eräs kunniallinen tyttö, joka oli kihloissa kristityn 
nuorukaisen kanssa, alkoi sairaalassa ollessaan odottaa lasta. Sulhanen 
hylkäsi hänet. Tyttö itse väitti, ettei hän ollut ollut sukupuolisuhteessa 
kehenkään. Lääkäri oli käyttänyt häntä hyväkseen hänen ollessaan 
hypnoosissa.  
Lopulta sairaalan apulaisylihoitaja ja osastonhoitaja tekivät lääkärin 
toimista ilmoituksen. Tästä oli kuitenkin seurauksena vain se, että heidät 
erotettiin. Lääkäri jäi edelleen toimeensa. Muut hoitajat, joilla myös oli 
todisteita syytöksille, olivat vaiti, koska pelkäsivät menettävänsä toimensa. 
Muutaman vuoden kuluttua tilanne kävi lääkärille kuitenkin liian tukalaksi, 
ja hän muutti ulkomaille. 
Hypnoosin tieteelliset kannattajat uskovat, ettei ihmistä hypnoosissa voida 
pakottaa tekemään mitään, mitä hän ei tekisi tietoisestikin. Heidän 
käsityksensä on, että rikokset eivät hypnoosin aikana ole mahdollisia. 
Mutta kaikki asiantuntijat eivät ole samaa mieltä. Lisäksi olen 
sielunhoidollisissa keskusteluissa saanut tietooni muutamia tapauksia, 
joissa rikoksia on hypnoosin aikana suoritettu. Raamatun kannalta katsoen 
on ymmärrettävissä, että viaton tyttö voidaan vietellä hypnoosissa. Jeesus 
sanoi pahojen ajatusten jne. lähtevän sydämestä. Paha on piilevänä 
kaikkein vankimmankin moraalin omaksuneissa ihmisissä. Normaalisti 
vaistomaisia reaktioita pitää kurissa ihmisen tietoisuus, jonka ovat 
muokanneet kasvatus ja uskonnollinen opetus ja johon vaikuttaa ihmisen 
oma luonteenlaatu. Hypnoosissa käytöksen säätelijä ei enää toimi. 
Vaistomaiset impulssit pääsevät esteettä kohoamaan alitajunnasta, ja niitä 
voivat häikäilemättömät, hillittömät ihmiset käyttää hyväkseen. Kaiken 
lisäksi jotkut eivät lainkaan ota huomioon, että normaalin hypnoosin 
ohella on olemassa myös maagista hypnoosia, jonka vaikutukset voivat 
olla paljon tavallisen hypnoosin vaikutuksia syvemmät. Maagisen 
hypnoosin voi usein tunnistaa siitä, että potilaan on hoidon jälkeen 



mahdotonta rukoilla tai säilyttää uskoaan. Kerron joitakin tositapauksia 
maagisesta hypnoosista. 
Esimerkki 66. Kristitty tyttö meni psykiatrin vastaanotolle. Tämä käytti 
maagista hypnoosia paljon useammin kuin tavallista hypnoosia. Olen 
silloin tällöin tavannut tällaisia lääkäreitä seuduilla, joilla magiaa 
harjoitetaan yleisesti.  
Tytön kysyessä lääkäri myönsi, ettei hän ollut saanut lahjojaan Jumalalta, 
ja kertoi haluavansa suorittaa tytölle suggestiivisia kokeita. 
Hoidon jälkeen tyttö kadotti uskonsa ja kykynsä rukoilla. Hän kärsi 
uskonelämässään vakavista epäilyksistä ja muista vaikeuksista. 
Esimerkki 67. Vapaa-aikoinaan eräs pappi harjoitti magiaa. Hän suoritti 
kokeiluja eri aloilla ja opetteli ennustamaan korteista, käyttämään heiluria, 
maan ja hypnotisoimaan maagisesti. Koska hänellä ei ollut muita sopivia 
koehenkilöitä, hän otti vaimonsa koekaniiniksi. Papin maagisten kykyjen 
lisääntyessä kasvoi myös pariskunnan vastenmielisyys Raamattua 
ja rukousta kohtaan. Se yltyi voimakkaaksi vastustukseksi, ja vähitellen 
vaimossa alkoi ilmetä psyykkisiä häiriöitä. Hän sai vakavia 
pelkohysteriakohtauksia, ja hänen oli aina välttämättä saatava lukita 
huoneen ovet, joissa hän kulloinkin oli. 
Esimerkki 68. Eräällä liikemiehellä oli omituinen kyky vaikuttaa 
asiakkaisiinsa hypnoottisesti tai maagisesti niin että hän sai heidät 
hyväksymään tekemänsä tarjoukset. Tämän ansiosta hänen vuositulonsa 
ylittävät 60.000 markkaa. Hän ei lainkaan hyväksy kristinuskoa. 
Esimerkki 69. Eräs nainen antoi hierojan hypnotisoida itsensä. Ennen 
hoitoa hän oli lukenut säännöllisesti Raamattua, rukoillut ja käynyt 
kotikirkkonsa jumalanpalveluksissa. Kun hän hoidon jälkeen yritti rukoilla, 
hän tunsi pakottavaa halua herjata Jumalaa ja kiroilla ja kadotti viimein 
uskonsa. Nämä seuraukset osoittavat hierojan käyttäneen maagista 
hypnoosia. 
Yleensä lääkärimme eivät lainkaan ymmärrä maagisiin kykyihin perustuvaa 
hypnoosia, koska se on salaoppinen taito. Vaikka normaali hypnoosi 
lääketieteellisesti käytettynä voi olla vaaratonta, magian yhteydessä 
käytetty hypnoosi on aina vaarallista, ja siitä tulee potilaalle ankara rasitus. 
Toinen alkeellinen magian muoto löytyy henkisen suggestion piiristä. Tällä 
tarkoitamme henkisten voimien ja tunnevaikutusten lähettämistä 



henkilöltä toiselle. 
Esimerkki 70. Nuori psykologi halusi päästä yliopistoluennoitsijaksi. Hän 
erikoistui hypnoosiin, ei tosin sen tavallisessa muodossa, vaan 
pikemminkin henkiseen suggestioon. Hän etsi herkkää koehenkilöä ja 
keksi esimiehensä sihteerin olevan sopivan. Tyttö oli hermostunut ja 
helposti johdettavissa. Kysymättä lupaa psykologinuorukainen yritti saada 
hänet nukahtamaan. Hän istuutui kolmen, neljän metrin päähän tytöstä 
joko samaan tai naapurihuoneeseen ja keskitti sitten ajatuksensa häneen. 
Sihteeri tunsi käsiensä käyvän äkisti hervottomiksi. Suunnaton uupumus 
valtasi hänet. Hänen oli taisteltava kaikin voimin pysyäkseen hereillä. 
Kokeet jatkuivat jonkin aikaa, ja tyttö pani aina vastaan. Tänä aikana 
hänessä alkoi vähitellen ilmetä psyykkisiä häiriöitä. Hän kävi 
neuvottelemassa psykiatrin kanssa. Kun tämä kuuli suggestiokokeiluista, 
hän kertoi tytölle niiden vahingollisuudesta; hän tiesi jo ennestään nuoren 
psykologin kokeiluista. Tyttö, joka oli melko pitkään ollut nuorukaisen 
kokeiden kohteena, on myöhemmin saanut outoja halvausoireita, eikä hän 
nykyään pysty kuin puolipäivätyöhön. 
Esimerkki 71. Katolinen nainen kävi säännöllisesti ripittäytymässä. Vähin 
erin hänestä tuli sekä psyykkisesti että suggestiivisesti riippuvainen 
papistaan. Aina, kun pappi toimitti messun, nainen heittäytyi lattialle 
loukaten itsensä, joka kerran kasvoihinsa.  
Näin tapahtui silloinkin, kun hän oli kolmenkymmenen kilometrin päässä 
kirkolta, eikä edes muistanut, että oli messun aika. Outo riippuvuussuhde 
kävi naiselle sietämättömäksi rasitukseksi. Ahdingossaan hän alkoi 
hartaasti rukoilla ja meni protestanttisen papin puheille. Uskon kautta hän 
otti Kristuksen vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanaan. Kohtaukset 
loppuivat heti, ja nainen erosi pian tämän jälkeen katolisesta kirkosta. 
Esimerkki 72. Useita vuosia eräs käsityöläinen harjoitti mustaa magiaa. 
Häntä kiinnosti eniten se, miten hän voi vaikuttaa muihin ihmisiin magian 
avulla, ja hän kuului myös maagiseen seuraan, joka suoritti epätavallisia 
kokeiluja. Hänen ensimmäinen uhrinsa oli herkkä tyttö. Hän alisti tytön 
valtaansa niin, että tämä antoi hänelle sekä rahansa että itsensä. 
Ensimmäisen kokeen onnistuttua mies alkoi etsiä uusia uhreja. Hänen 
yrityksensä onnistuivat aina, ja lopulta hän löysi tytön, joka toi joka 
kuukausi palkkansa hänelle. Tästä syystä mies asui tytön luona kunnes 



tämän vanhemmat lopulta tekivät asiasta ilmoituksen poliisille. 
Kolmas magian alkeellisista muodoista on magiaan perustuva magnetismi 
tai mesmerismi. Magnetismia voidaan vahvistaa magialla samoin kuin 
hypnoosia ja suggestiotakin.  
Esimerkki 69 on tästä. osoituksena. 
Kahdessa ensimmäisessä esimerkissämme kerromme tohtori Tramplerista, 
tuomarista, joka alun perin oli Grönigin oppilas, mutta joka myöhemmin 
lakkasi kannattamista tämän mielipiteitä. Tohtori Trampler on selvittänyt 
parantamismenetelmänsä pääpiirteet kirjassa 'Gesundung durch den 
Geist' (Parantaminen hengen avulla). Hänen kiihkeimpiä seuraajiaan ovat 
naiset. Keskustellessani eri ihmisten kanssa olen tullut siihen tulokseen, 
että hänen parannusvoimansa ei ole potilaille hyväksi vaan rasitukseksi. 
Kerron selvennykseksi kaksi esimerkkiä. 
Esimerkki 73. Eräs nainen kävi tohtori Tramplerin vastaanotolla 
Münchenissä. Tohtori hoiti menestyksekkäästi hänen selkävaivojaan. 
Hoidon aikana hän käski potilasta pitämään sormiaan pystyssä ikään kuin 
ne olisivat toimineet antenneina ja ottaneet vastaan kosmisia voimia, 
kuten tohtori selitti. Palattuaan kotiin nainen huomasi, että hänen 
orgaaninen vaivansa oli parantunut, mutta jokin pidätti hänen hengellistä 
elämäänsä. Hänen, kuten niin monen muun, oli nyt mahdotonta rukoilla, 
ja hänestä tuntui kuin hänen ja Jumalan välille olisi kohonnut 
läpipääsemätön muuri. 
Esimerkki 74. Kristitty nainen, joka tuli keskustelemaan kanssani, oli käynyt 
pahaa aavistamatta tohtori Tramplerin vastaanotolla. Siellä odottaessaan 
hän oli rukoillut. Kun vihdoin muut potilaat oli hoidettu ja hänen vuoronsa 
tuli, tohtori Trampler astui hänen luokseen. Nainen tunsi oudon pelon 
valtaavan itsensä ja rukoili entistä kiihkeämmin. Silloin tohtori sanoi 
hänelle: "Teitä minä en voi auttaa." 
Koska tällaiset parantajat usein naamioivat ja koristelevat toimensa 
uskonnollisin sanoin, heidän voimiensa kauhistuttava luonne jää monesti 
huomaamatta. Badenissa tutustuin mieheen, joka epäpätevänä oli 
harjoittanut lääkärintointa. Kysellessäni mieheltä hänen 
parantamiskyvyistään hän vastasi: "Luonnollisen parantamismagnetismin 
avulla voi hoitaa vain pari potilasta päivässä. Sitten voimat uupuvat, ja 
parantajan on latauduttava, kerättävä uudelleen voimia. Jos joku parantaa 



enemmän kuin kaksi potilasta päivässä, hän on joko huijari tai 
yhteistyössä saatanan kanssa." Tällä hän tarkoitti sitä, että tällainen 
parantaja todella käyttää magiaa hoitaessaan ihmisiä. Seuraavana on 
toinen esimerkki hyvin yleisestä mutta silti hämäävästä naamioinnista. 
Esimerkki 75. Kristittyä opettajaystävääni hoiti mesmeristi, jota myös 
luultiin kristityksi. Ainakin hän kävi kirkossa. Varmistautuakseen asiasta 
opettaja kysyi mesmeristiltä: "Ette kai te käytä demonisia voimia?" Mies 
vastasi: "Miksi en käyttäisi? Demoniset voimat ovat hyviä. Demonithan 
haluavat auttaa meitä." Opettaja päätti keskeyttää hoidon! 
Kun näin olemme pääpiirteissään selostaneet magian yksinkertaisimmat 
muodot, käymme nyt tutkimaan sen perustavampia ja tärkeämpiä 
muotoja. Kirjassaan Kultur und Medizin (Kulttuuri ja lääketiede) professori 
Diepgen erottaa kolme magian päämuotoa: mustan magian, jossa 
käytetään demonisia voimia, valkoisen magian, jota Jumalan voiman 
väitetään tukevan, ja neutraalin magian, jonka oletetaan perustuvan 
yksinomaan luonnonvoimiin. Diepgen on oikeassa jakaessaan magian 
kolmeen ryhmään, mutta samaa ei voida sanoa hänen määritelmistään. 
Kristillinen sielunhoitotyö paljastaa aivan toisennäköisen kuvan siitä, mitä 
hän sanoo neutraalista ja valkoisesta magiasta. 
a) Ensin kuitenkin joitakin esimerkkejä mustasta magiasta. 
Esimerkki 76. Muuan pappi kertoi minulle, että hänen koko seurakuntansa 
oli salaoppien vallassa. Esimerkkinä hän kertoi minulle 20-vuotiaan tytön 
parantumisesta magian avulla. Polion seurauksena tytön toinen jalka oli 
lyhentynyt. Hän oli viettänyt pitkiä aikoja sairaalassa, ja lopulta hänet 
lähetettiin kotiin parantumattomana. Tyttö samoin kuin hänen äitinsä 
olivat tästä kovin masentuneita. Tässä mielentilassa he olivat viimein 
kääntyneet mustaa magiaa harjoittavan miehen puoleen. Mies myi heille 
taikajuuren —noin 500 markalla! Tyttö sai ohjeet hoitaa juurta, joka 
muistutti hieman ihmishahmoa, kuin lasta. Hänen oli pestävä ja syötettävä 
sitä ja pantava se nukkumaan aivan kuin elävä lapsi. Sitten maagikko käski 
tytön rukoilla ja lausua kostopsalmeja ja -lauluja, kirjoittaa ne paperille ja 
panna ne yöksi tyynynsä alle. Seuraavaksi hän käski tytön iskeä kaksi 
veistä sänkynsä yläpuolelle seinään ja panna kaksi muuta veistä tyynynsä 
alle. Omituisesta hoidosta huolimatta tyttö huomasi jalkansa alkavan 
kasvaa. Viimein hän parantui, mutta myöhemmin hänessä ilmeni vakavia 



psyykkisiä häiriöitä. Hän meni papin puheille, mutta tämä ei osannut 
häntä neuvoa. Tyttö ei kyennyt rukoilemaan. Kun hän yritti ristiä kätensä, 
ne riistäytyivät erilleen. Kun hän yritti lukea Raamattua, herjaavat ajatukset 
täyttivät hänen mielensä. Pelätessään menettävänsä mielenterveytensä 
tyttö antoi papille niin taikajuuren kuin saamansa amuletinkin. Nyt hän eli 
alituisessa pelossa, että maagikko kostaisi hänelle, ja jalka, joka oli jo 
parantunut, lyheni entiselleen. 
Esimerkki 77. Eräässä kokouksessa Toggenburgissa muuan maanviljelijä 
tuli luokseni ja kertoi mustan magian loitsujen surullisista seurauksista. 
Hänen poikansa oli sairastunut polioon. Lääkäri hälytettiin liian myöhään, 
ja poika jäi halvaantuneeksi. Maanviljelijä halusi poikansa tervehtyvän 
mihin hintaan hyvänsä, ja hän kokeili kaikkia mahdollisia keinoja. Lopulta 
hän meni Peterzelliin tunnetun maagikon Hugentoblerin luo. Tämä 
paransi pojan mustan magian avulla, ja halvaus hellitti täydellisesti 
otteensa. Kaikki sujui hyvin monta vuotta, mutta kun poika oli 
kuudentoista, isä löysi hänet tallista. Pojan kaulavaltimo oli poikki, ja hän 
oli kuolemaisillaan. Mitään ennakkovaroitusta ei isä ollut saanut. Poika ei 
ollut milloinkaan eleelläkään osoittanut olevansa onneton. Isä löysi 
kuitenkin poikansa hallusta Hugentoblerin antaman amuletin. Avatessaan 
nahkaisen pussin hän sai käteensä pienen paperilapun, jossa luki: "Tämä 
sielu on saatanan". Tämä riittää todisteeksi siitä, että Hugentobler oli 
käyttänyt mustaa magiaa parantaessaan pojan. 
b) Valkoinen magia on levinnyt vieläkin laajemmalle kuin musta magia. 
Monet kristityt harjoittavat tätä magian muotoa tuntematta sen 
demonista luonnetta. Valkoisessa magiassa toteutuvat Paavalin sanat 2 
Kor 11:14: "Itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi." Valkoinen magia on 
uskonnollisuuden valepukuun sonnustautunutta mustaa magiaa. 
Seuraavaksi muutama esimerkki. 
Esimerkki 78. Samuels-niminen juutalaisten lähetyssaarnaaja kertoo 
eräästä pohjoisafrikkalaisten maagisesta tavasta. Kun lapsi sairastuu, he 
tekevät pyyheliinaan solmun ja sanovat: "Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin 
Jumalan nimessä vapaudu sairaudestasi." Sitten he avaavat solmun, ja 
lapsi paranee. Tämä maaginen loitsiminen vastaa mustaa magiaa. 
Esimerkki '79. Bukovinalainen nainen kertoi meille, että hänen 
sukulaisensa pystyvät parantamaan kaikenlaisia sairauksia sekä eläimissä 



että ihmisissä pelkästään käyttämällä valkoisen magian loitsuja. Kun niihin 
lisättiin sanat "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen", sairaus katosi. Vaikka 
perheen jäsenet aina olivat olleet ahkeria kirkossakävijöitä, erilaiset loitsut 
ja taiat olivat kulkeneet suvussa polvelta toiselle. Sekä nainen itse että 
hänen tyttärensä kärsivät hermostollisista häiriöistä. Juuri tästä syystä hän 
tuli pyytämään apua papilta. Naisen tila parani papin rukoiltua hänen 
kanssaan, ja myöhemmin hänestä tuli vakaumuksellinen kristitty. 
Esimerkki 80. Erään maatilan omistaja hirttäytyi talossaan. Kyläläisten 
keskuuteen levisi pian tieto, että mies kummitteli kuolinpaikkansa 
tienoilla. Sukulaisia neuvottiin puhdistamaan talo hokien sanoja "Isän, 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen". Sen jälkeen miehen aaveen ei enää 
pitänyt vaivata heitä. Sukulaiset noudattivat epätavallista ohjetta, mutta 
jälkeenpäin omituinen levottomuus vaivasi maanviljelijän leskeä. 
Esimerkki 81. Viisitoistavuotias tyttö poti silmäsairautta. Hän oli pitkään 
silmäsairaalassa, mutta hoidosta huolimatta hän ei parantunut. Koska 
lääketiede ei voinut suoda hänelle apua, hän kääntyi maagikon puoleen. 
Valkoista magiaa käyttäen mies lausui joitakin loitsuja. Tämä mies kävi 
jopa kirkossa silloin tällöin, ja hänen vastaanottohuoneessaan oli 
Raamattu. Vuorokauden kuluttua loihtimisesta tytön silmäsairaus parani, 
mutta sen sijaan häntä alkoi vaivata hirvittävä sisäinen levottomuus. Hän 
rukoili, mutta ei saanut rauhaa. Kun hän myöhemmin kävi häntä 
hoitaneen silmäspesialistin luona, tämä ei voinut muuta kuin pudistaa 
hämmästyneenä päätään ja kysyä tytöltä, kuinka hän oli parantunut. 
Esimerkki 82. Erään naisen kaksi tytärtä loihdittiin heidän ollessaan lapsia. 
Maagisen käsittelyn aikana maagikko lausui kolmesti Herran rukouksen. 
Lasten kasvaessa äiti turvautui usein astrologiaan, korteista - ja kädestä 
katsomiseen. Kaiken lisäksi hän sai joka kuukausi lehden salaoppeja 
harjoittavalta lääkäriltä. Vanhempi tytär joutui mielisairaalaan täytettyään 
27 vuotta. Hänen tapaustaan pidetään parantumattomana. Koko perhe 
suhtautui hyvin vihamielisesti uskontoon, mutta kuitenkin he lopulta 
sielullisessa epätoivossa tulivat pyytämään apua kristityltä papilta. 
Esimerkki 83. Eräällä toisella naisella, joka oli kristitty, oli useita valkoista 
magiaa sisältäviä reseptejä. Suun tulehduksen parantamiseksi oli 
esimerkiksi nautittava pyhää vettä ja lausuttava Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen nimet. 



Esimerkki 84. Eräs nainen oli vakavasti sairaana ja sairaalassa 
hoidatuttamassa jaloissaan olevia märkä-haavoja ja vyöruusuja. Hänen 
tilansa oli niin huono, että lääkäri määräsi sairaanhoitajan valvomaan 
hänen vierellään yli yön. Hoitajan istuessa sairaan naisen vuoteen ääressä 
tämä alkoi kuiskata: "Hoitaja, te voitte auttaa minua, te voitte auttaa 
minua." Hoitaja pelkäsi, että nainen pyytäisi häntä rukoilemaan tai 
lukemaan jotakin Raamatusta. Mutta potilas ei halunnut kumpaakaan. 
Sairaanhoitaja oli naisen läheisyydessä niin peloissaan, ettei hän olisi 
kyennyt rukoilemaan vaikka olisi tahtonutkin. Nainen kuiskasi kuitenkin 
yhä: "Hoitaja, te voitte auttaa minua, hoitaja, te voitte auttaa minua." 
Lopulta sairaanhoitaja kysyi: "Miten minä voin teitä auttaa?" Sen 
kuullessaan nainen kiihtyi ja selitti: "Haluan, että panette kätenne ruumiini 
sairaiden kohtien ylle. Sitten haluan, että teette niiden yläpuolella kolme 
ristinmerkkiä ja sanotte ääneen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimet sekä 
lyhyen lorun, jonka sanon." Tämä pelotti hoitajaa entistä enemmän. Sillä 
hetkellä lääkäri kulki käytävää pitkin. Hoitaja pysäytti hänet ja kysyi, 
pitäisikö hänen tehdä niinkuin nainen oli pyytänyt. Lääkäri vastasi: "Tehkää 
ihmeessä. Inhimillisesti puhuen hänellä ei ole paljon toivoa; eihän sitä 
tiedä, vaikka se häntä auttaisikin." Hoitaja palasi potilaan luo, joka heti 
anoi häntä aloittamaan loitsimisen. Viimein sairaanhoitaja suostui potilaan 
tahtoon, teki ristinmerkit ja toisti sen, mitä nainen käski hänen sanoa. Kun 
hän oli tehnyt kaiken, mitä potilas oli pyytänyt, tämä rentoutui ja 
rauhoittui heti. Entistä voimakkaampi pelko valtasi kuitenkin 
sairaanhoitajan.  
Seuraavien päivien aikana naisen tila kohentui yli odotusten, ja lääkärit 
olivat ymmällään. Märkähaavat paranivat tavattoman nopeasti ja kaikki 
ihosairauden oireet hävisivät. Viiden päivän kuluttua potilas oli aivan 
terve. Lääkärit eivät saaneet selville pikaisen paranemisen syytä, ja se 
heistä, joka oli kehottanut sairaanhoitajaa suorittamaan loitsimisen, piti 
asian omana tietonaan. Mutta seuraavien kuuden vuoden aikana 
sairaanhoitaja ei löytänyt lepoa. Hän ei kyennyt rukoilemaan, ja Raamattu 
tympäisi häntä. Häntä vaivasivat huimaus ja keskittymisen puute sekä 
muut psyykkiset häiriöt. Vihdoin viimein hän tuli tilansa tähden luokseni 
sielunhoitokeskusteluun. Hän palasi kertomukseensa tuohon hirvittävään 
tapaukseen, johon hän sairaalassa oli joutunut. Tietämättään hän oli 



osallistunut valkoisen magian harjoittamiseen. 
Kaikissa edellä kerrotuissa valkoisen magian tapauksissa on mukana 
erilaisia kristillisiä symboleja ja numero kolme. Joissakin tapauksissa 
mainitaan Kolmi-naisuus, joissakin kolme Herran rukousta, kolme 
ristinmerkkiä tai kolme raamatunlausetta; kolmea kynttilää voidaan 
käyttää. Valkoinen magia on ovela vääristelmä Raamatun käsitteistä, 
uskon rukouksesta ja käsien päällepanosta. Juuri tämän magian 
uskonnollisen muodon oveluus saa monet lankeamaan siihen. 
Usein on melko vaikeaa erottaa valkoista magiaa oikeasta käsien 
päällepanosta vaikka tuntisikin niiden peruserot. Aidossa uskon 
rukouksessa ihminen antautuu kokonaan Jumalan tahdon johdettavaksi. 
Valkoisen magian päämääränä on pakottaa Jumala toimimaan. Aidossa 
rukouksessa Jumala on todella mukana, kun taas valkoisessa magiassa 
Jumalan nimeä vain käytetään teknisenä kaavana. Aidon rukouksen 
innoittajana on Pyhä Henki. Valkoisen maagikon innoittajana ovat 
pimeyden vallat. Ne, jotka rukoilevat Raamatun osoittamalla tavalla, 
vahvistuvat uskossaan silloinkin, kun näyttää siltä, ettei heidän 
rukouksiinsa tule vastausta. Valkoiseen magiaan ryhtyneiden usko 
lamautuu poikkeuksetta — jos heillä aikaisemmin on ollut uskoa. 
Kuitenkin jotkut voivat valkoisen magian avulla saada toivomansa, ja 
niinpä sen todellinen luonne paljastuu vasta sen vaikutuksissa. Rukouksen 
ja valkoisen magian välinen raja voi olla hyvin häilyvä. Joskus henkien 
arvostelemisen lahja on välttämätön, jotta voitaisiin erottaa aito 
jäljennelmästä. Toisena erona on, ettei ennen valkoisen magian käyttöä 
tarvita sielunhoitokeskustelua, kun se taas käsien päällepanossa ja 
rukouksessa on ehdottomasti välttämätön, vaikka sitten keskustelijoina 
olisivatkin vain ihminen ja Jumala itse. Valkoinen magia estää rukouksen 
tai tekee sen mahdottomaksi.  
Käsien päällepano, jota apostolit käyttivät, vahvistaa rukousta. Tästä 
näemme, että valkoinen magia sekä rukous ja käsien päällepano ovat 
toistensa täydellisiä vastakohtia, vaikka valkoisessa magiassa joskus 
voidaankin käyttää joitakin Raamatun sanoja ja sanontoja. 
c) Kolmas magian muoto on niin sanottu neutraali magia. Sen ovat 
psykosomaattisen koulukunnan lääkärit joitakin aikoja sitten ottaneet 
käyttöön. Jotkut uskovat, että neutraaleja luonnonvoimia voi käyttää 



parantamiseen. Minulla on useita esimerkkejä, mutta niitä on vaikea 
luokitella. 
Esimerkki 85. Nuori lääkäri, jonka käsissä oli paljon syyliä, kysyi 
psykosomaattisen seminaarin johtajalta: "Kuulkaahan, professori, kuinka 
minä voisin päästä näistä syylistä eroon?" Professori vastasi, että ainoa 
varma keino oli loihtia ne pois. Lääkäri otti neuvosta vaarin, ja maagisen 
taian tulokset olivat loistavia. En ole kuullut tämän tapauksen seurauksista, 
joten minun on mahdotonta sanoa niistä mitään. 
Esimerkki 86. Nuori psykiatri kysyi erään psykiatrisen sairaalan ylilääkäriltä 
samaa. Hän sai neuvon: "Kiertäkää mustaa lankaa syylien ympärille ja 
tehkää lankaan yhtä monta solmua kuin teillä on syyliä. Lausukaa sitten 
maaginen loitsu ja pankaa samalla lanka räystäskourun palasen alle. Sillä 
tavoin pääsette eroon noista epämiellyttävistä syylistä." Psykiatri piti 
neuvoa ensin pelkkänä pilana, mutta lopulta hän taipui ja kokeili 
saamaansa neuvoa. Se tepsi — syylät todella hävisivät. 
Tässä tapauksessa lääkärin antama neuvo ei ollut neutraalia magiaa. 
Tämän omituisen reseptin löydämme 6. ja 7. Mooseksen kirjasta, joka 
sisältää ainoastaan mustan tai valkoisen magian taikoja. Ainakaan tähän 
päivään mennessä tämä neutraaliksi väitetty magian muoto ei ole antanut 
mitään todisteita siitä, että se todella olisi neutraalia. 
Sielunhoitotoimessani saan yhä uusia todisteita siitä, että magia kaikissa 
muodoissaan on osa saatanan töistä, kantoipa se sitten mustaa, valkoista 
tai neutraalia lippua. 
 
4. Sovelletun magian alueita 
Magian päämääriä käsitelleessä luvussa mainitsimme jo, että koko 
luomakunta voi joutua sen hyökkäyksen kohteeksi. Magia on osa 
saatanan maailmanlaajuista kapinaa Jumalaa ja Kristusta vastaan. Magian 
avulla saatana hyökkää enkeleitä ja henkiolentoja, eläimiä ja ihmisiä sekä 
koko aineellista maailmaa vastaan. On täysin mahdotonta kuvata magian 
valtavaa vaikutuspiiriä yhdessä ainoassa kirjassa. Mainitsemme kuitenkin 
tärkeimmät niistä alueista, joilla magiaa esiintyy. 
Ensimmäiseksi kerromme sairauksien parantamisesta ja tuottamisesta. 
Parantamisesta olemme jo lukeneet lukuisia esimerkkejä, joten 
mainitsemme tässä vain yhden. 



Esimerkki 87. Muuan katolinen nainen, joka oli sairaalassa vakavasti 
sairaana, kutsui luokseen sairaanhoitajan ja pyysi tältä palvelusta. Hän 
kertoi, että hänen tyttärensä oli ollut useita vuosia demonien riivaama ja 
oli harvoin tajuissaan. Kun nainen nyt oli itse vakavasti sairas, hän oli 
keksinyt tavan auttaa tytärtään.  
Hän pyysi hoitajaa ottamaan yhteyden hänen sukulaisiinsa ennen kuin hän 
kuolisi ja tahtoi sukulaisten tuovan tyttären sairaalaan, jotta äiti voisi 
vaihtaa hänen kanssaan vaatteita. Potilas uskoi tämän vapauttavan hänen 
tyttärensä. Hän itse kuolisi riivattuna. Sairaanhoitaja ei kuitenkaan 
suostunut potilaan pyyntöihin. 
Sairauksien tuottaminen on parantamisen vastakohta. 
Esimerkki 88. Nuorukainen halusi välttyä asepalvelukselta. Hänen isänsä 
lähetti tästä syystä poikansa maagikon luo, jotta tämä tuottaisi pojalle 
jonkin sairauden. Yritys onnistui, ja sen jälkeen poika todettiin 
asepalvelukseen sopimattomaksi. 
Esimerkki 89. Spiritistinen meedio tunnusti kuuluvansa piiriin, joka 
vainajiin yhteydenottamisen lisäksi harrasti myös mustaa magiaa. Nainen 
itse oli erikoistunut kuolemanmagiaan ja tuottamaan sairauksia; hän oli 
tehnyt useita murhia, joita poliisi ei ollut kyennyt selvittämään. Hän oli 
käsitellyt maagisesti myös erästä pappia, jolla myöhemmin oli ilmennyt 
hermostollisia häiriöitä. Niiden tähden pappi oli ollut työkyvyttömänä 
useita kuukausia. Tämä oli naisen tunnustuksen sisältö. En voinut ottaa 
selvää hänen kertomuksensa todenperäisyydestä, mutta tiesin kyllä, että 
tuon piirin maagisten kokeilujen aikana kyseinen pappi oli sairastanut 
pitkään. 
Esimerkki 90. Kiihkokatolisen perheen tytär meni vasten vanhempiensa 
tahtoa naimisiin protestanttisen pojan kanssa. Heidän esikoisensa sairastui 
polioon. Vanhemmat syyttivät tästä tytärtään ja sanoivat lapsen sairautta 
rangaistukseksi siitä, että tyttö oli mennyt naimisiin protestanttisen pojan 
kanssa.  
Myöhemmin he pyysivät maagikon parantamaan lapsen ja siirtämään 
sairauden sen äitiin. Näin tapahtuikin. Lapsi tervehtyi, mutta äiti sairastui. 
Hänet toimitettiin sairaalaan halvausoireiden, masennuksen ja hirvittävien 
päänsärkykohtauksien takia. Lääkärit olivat eri mieltä diagnoosista. Nainen 
joutui kokeeseen toisensa jälkeen; hänelle suoritettiin selkäydinkoe ja 



aineenvaihduntatesti. Hänestä otettiin sydänfilmi. Lopuksi häntä tutki 
aivospesialisti. Tutkimukset kestivät useita viikkoja, mutta sairauden syytä 
ei löydetty. Jonkin ajan kuluttua potilaan tila alkoi nopeasti parantua, ja 
hän pyysi päästä kotiin. Hän saikin lähteä sairaalasta. Kun vanhemmat 
kuulivat tämän, he kiihtyivät ja ilmoittivat heti maagikolle, että tyttären 
vainoaminen oli menettänyt tehonsa. 
Esimerkki 91. Musta maagikko kertoi tytölle, jota muuan naimisissa oleva 
mies liehitteli: "Minä sekoitan tuon miehen mielen niin, että hän joutuu 
pois virastaan." Ei kestänyt kauan, kun mies alkoi saada hermostollisia 
häiriöitä. Hän valitti kuulevansa ääniä sekä sisällä päässään että 
ulkopuolelta. Häntä vaivasivat myös lepattava valo silmien edessä, näön 
heikentyminen ja kykenemättömyys keskittyä. 
Esimerkki 92. Eräässä kokouksessa muuan tyttö tuli uskoon. Ilo 
pelastuksesta sai hänet kutsumaan muitakin mukaan kokouksiin. Hänen 
naapuristossaan asui mies, jolla oli laaja salaoppinen kirjasto, ja hän myös 
suoritti salaoppisia toimia. Tytön ilo ja hänen todistuksensa kävivät 
miehen hermoille. (Kristuksen evankeliumi ja magia ovat yhtä kaukana 
toisistaan kuin taivas ja helvetti.)  
Salaoppien harjoittaja uhkasi tehdä tytön hulluksi ja estää häntä 
menemästä kokouksiin. Jo muutaman viikon kuluttua tyttö alkoi kärsiä 
erilaisista häiriöistä. Joskus hän näki huoneessaan pieniä valonvälähdyksiä 
ja muita aavemaisia ilmiöitä. Ne saivat hänet tulemaan luokseni 
sielunhoitokeskusteluun. 
Toisena on rakkauden ja vihan magia. Esimerkit 90, 91 ja 92 voisivat yhtä 
hyvin olla otsikon 'Vihan magia' alla, joten lisäämme vain muutaman 
esimerkin rakkauden magiasta. 
Esimerkki 93. Sveitsiläiset paimenet, jotka tuovat karjan kesälaitumilta 
syyskuussa, sitovat usein kolme erilaista yrttiä kellokkaan naruun. Ne eivät 
ole pelkästään koristeita, vaan niiden uskotaan tuottavan onnea 
rakkaudessa. 
Esimerkki 94. Eräs tyttö seurusteli naimisissa olevan miehen kanssa. 
Myöhemmin mies muutti toiselle paikkakunnalle, mutta ennen lähtöään 
hän sanoi tytölle: "Vaikka me tästä lähin asumme erossa, tulen yhä 
käymään luonasi. En matkusta tänne takaisin, vaan vierailen unissasi. Sinä 
tiedät, mitä mies tytöltä tahtoo, ja minä voin ottaa mitä haluan ja milloin 



haluan. Sinä et sitä pysty estämään etkä milloinkaan voi ryhtyä mihinkään 
toimiin minua vastaan, koska sinulla ei ole todisteita." Aluksi tyttö ei 
lainkaan käsittänyt, mitä hänen rakastajansa oli tarkoittanut, mutta kun 
ystävän lähdöstä oli kulunut viikko, hän äkkiä yöllä tunsi tämän olevan 
lähellään. Vierailut toistuivat yhä uudelleen, kunnes niistä lopulta tuli 
tytölle hirvittäviä, vastenmielisiä kokemuksia. Ensin hän kävi lääkärin 
puheilla, mutta kuten saattoi odottaakin, lääkäri selitti, että nuo psyykkiset 
yölliset tapaamiset olivat seksuaalisia hallusinaatioita, joita esiintyy 
skitsofrenian alkuasteella. Tätä diagnoosia tyttö ei voinut hyväksyä, sillä 
hän oli henkisesti täysin terve. Hän oli aivan varma siitä, ettei kyse ollut 
vain hallusinaatioista. 
Kolmantena on vainoamisen ja puolustamisen magia. Nämä ovat magian 
yleisimpiä muotoja. 
Esimerkki 95. Kaksi boldavialaista naista, jotka kumpikin vuosikausia olivat 
harjoittaneet magiaa, joutui riitaan ja hyökkäsi toistensa kimppuun 
maagisia voimiaan käyttäen. Toinen naisista kaatui maahan ilman mitään 
näkyvää syytä. Hän näytti halvaantuneen eikä kyennyt nousemaan. Hän 
kirosi ja manasi vastustajaansa. Kun häntä autettiin jaloilleen, hän huusi 
tälle: "Tästä talosta sinä et lähde elävänä — siitä minä pidän huolen!" 
Kolme päivää myöhemmin kirouksen kohde sai hirvittävän päänsäryn, ja 
runsaan viikon kuluttua hän menehtyi. 
Esimerkki 96. Pikkulapsi itki joka yö kello yhdestätoista yhteen. Äiti oli 
epätoivoinen ja meni kysymään neuvoa maagikolta. Hänen käskettiin 
lopettaa kohtaukset panemalla lapsen tyynyn alle veitsi, haarukka ja 
sakset. Hänelle kerrottiin lisäksi, että lapsen levottomuuden aiheuttanut 
ihminen satuttaisi itsensä puolustusmagian takia. Äiti noudatti neuvoa. 
Seuraavana päivänä apulaisella oli side, ja äiti oli aivan varma siitä, että 
juuri apulainen oli aiheuttanut öiset häiriöt. 
Esimerkki 97. Maanviljelijä huomasi, että hänen lehmänsä maitoon oli 
sekoittunut verta. Mies korjasi maidon taiteen ja juuri ennen puolta yötä 
lämmitti sen. Sitten hän heitti maitoon sirpin ja mutisi samalla maagisen 
loitsun. Seuraavana päivänä hänen naapurissaan asuva nainen oli 
loukannut kasvonsa, ja se sai maanviljelijän uskomaan, että tuo naapuri oli 
taikonut hänen lehmänsä. 
Neljänneksi kerromme loihtimisesta ja loitsujen murtamisesta. Joillekin 



maagikoille tämä ala on melkein kuin harrastus, kun taas toiset käyttävät 
sitä omien etujensa ajamiseen. 
Esimerkki 98. Kristillisessä toipilaskodissa asuva mies kykeni lausumaan ja 
murtamaan maagisia loitsuja. Hän osasi pysäyttää jonkun kadulla niin ettei 
tämä kyennyt liikahtamaan eikä sanomaan sanaakaan. Hän osasi myös 
taikoa lapset niin etteivät hekään kyenneet puhumaan eivätkä liikkumaan. 
Ja tämä mies oli muka kristitty! 
Esimerkki 99. Sveitsissä eräs lailliset oikeudet omaava mesmeristi hoitaa 
potilaitaan valkoisen magian loitsuja käyttäen. Hän lukee joko Herran 
rukouksen kolmesti tai toistaa Kolminaisuuden nimet. Näiden 
uskonnollisten sanojen takia hänen potilaansa luulevat häntä kristityksi. 
Mutta jos joku potilaista ei heti suorita maksuaan, hän taikoo heidät niin 
etteivät he kykene astumaan asemalta junaan. Konduktööri ja muu 
asemahenkilökunta ovat niin tottuneita mesmeristin maagisiin voimiin, 
että he nykyisin kuittaavat tällaiset tapaukset nauraen ja kehottavat 
potilasta menemään maksamaan laskunsa, jos haluaa päästä junaan. 
Esimerkki 100. Useita vuosia eräs opettaja harjoitti mustaa magiaa. Hän 
hankki itselleen alan kirjallisuutta ja kokeili magiaa myös käytännössä. Hän 
käytti oppilaitaan koekaniineina, esitti kysymyksiä ja taikoi samalla 
vastaajan. Lapset eivät silloin kyenneet nousemaan eivätkä saamaan sanaa 
suustaan. Vasta kun opettaja päästi heidät loitsun vallasta, he pystyivät 
vastaamaan. Samanlaista menetelmää hän käytti lasten rankaisemiseen. 
Suoritettuaan aikansa kokeiluja oppilaillaan hän otti kohteeksi vaimonsa ja 
tyttärensä. Hän hallitsi perhettään niin täydellisesti, että kykeni taikomaan 
heidät milloin halusi. Joskus vaimo ja tytär eivät voineet tunti- tai peräti 
päiväkausiin sanoa sanaakaan. Lopulta opettajan vaimo murtui 
psyykkisesti ja kuoli. Opettajan toinen vaimo jätti hänet ensimmäisen 
taikomiskokeilun jälkeen eikä enää palannut. Sitten opettaja alkoi ahdistaa 
tytärtään seksuaalisesti. Tyttö oli täysin voimaton puolustautumaan. Kun 
isä jonkin ajan kuluttua kiinnostui kolmannesta naisesta, hän taikoi 
tyttärensä niin, että tämän puhekyky oli pysyvästi halvaantunut. Kun tyttö 
kuitenkin alinomaa tuli isänsä ja tämän lukuisten ystävien väliin, isä lähetti 
hänet mielisairaalaan. Lääkärit eivät pystyneet parantamaan 
puhehalvausta, ja isä kielsi sukulaisia, jotka tunsivat tytön hirveät kotiolot, 
käymästä tämän luona sairaalassa. 



Viimeisenä käsittelemme kuolemanmagiaa. Tämä on magian synkimpiä 
aloja. Olen saanut monelta lähetyssaarnaajalta raportteja 
kuolemanmagiasta. Vain harvat tietävät, että tätä magian lajia yhä 
harjoitetaan Euroopassa. Vaikkakaan sen tehokkuutta ei voida todistaa, 
sen olemassaolo yksin osoittaa sivistyksemme olevan vielä hyvin alhaisella 
tasolla. 
Esimerkki 101. Mustan magian taitaja erikoistui maagiseen vainoon ja 
kuolemanmagiaan. Maagisin keinoin hän pystyi surmaamaan lehmän 
neljässä päivässä. Tämän tarinan vakuutti miehen pojanpoika pitävän 
paikkansa. 
Esimerkki 102. Useita vuosia eräs nainen harjoitti mustaa magiaa. Hänellä 
oli hallussaan erittäin vaarallisia maagisia teoksia; esimerkiksi 6. ja 7. 
Mooseksen kirja, Lähdekirja, Hengellinen kilpi ja monia muita. Nainen teki 
kokeilujaan maagisen vainon ja kuoleman-magian alalla ja kerskui 
aiheuttaneensa miehensä ja tyttärensä kuoleman. Hän rankaisi 
vihamiehiään sairauksilla ja väitti pystyvänsä tuottamaan muun muassa 
ihottumia, ripulia, sydänvikoja, kutinaa, mahakipuja ja turvatusta. 
Aiheutettuaan kaikkien perheenjäsentensä kuoleman, kuten hän itse 
kertoi, hän otti paikan terveyssisarena. Seudun pappi auttoi naista 
saamaan toimen, mutta tämä harjoittaa yhä maagisia taitojaan. Hän on 
täysin vastustavalla kannalla Jumalaa kohtaan ja nimittää Jeesusta 
aviottomaksi tyhjäntoimittajaksi. Joulun, pääsiäisen ja muiden pyhien 
aikoihin hän saa kauhistuttavia kohtauksia, joiden aikana hän raivoaa ja 
herjaa Jumalaa. Toisinaan hänen omatuntonsa kuitenkin kalvaa häntä, ja 
hän myöntää elämänsä olevan aivan ylösalaisin. "Minä en tahtoisi tehdä 
sitä mitä teen, mutta minun on pakko. Saatana pakottaa minut siihen. En 
voi enää levätä enkä rentoutua." Tämä on hänen oma todistuksensa! 
Esimerkki 103. Naimisissa olevalla miehellä oli avioliittonsa ulkopuolella 
suhde vanhempaan naiseen, jonka kerrottiin harjoittavan mustaa magiaa. 
Eräänä päivänä mies tympääntyi laittamaan suhteeseensa. Hän kertoi 
naiselle haluavansa lopettaa koko seurustelun. Nainen menetti malttinsa 
ja uhkasi miestä sanoen, että jos mies niin tekisi, hänen vaimonsa ja kaksi 
lastaan joutuisivat kärsimään. Mies oli kuitenkin vakaasti päättänyt 
katkaista suhteensa tuohon naiseen ja pysyi päätöksessään. Kaksi päivää 
tämän jälkeen hänen poikansa sairastui. Lapsi kiidätettiin sairaalaan, mutta 



sitä ei voitu enää pelastaa. Lääkärit eivät kyenneet diagnosoimaan 
kuoleman aiheuttanutta sairautta. Myöhemmin myös miehen vaimo ja 
tytär sairastuivat. Mies oli nyt peloissaan ja muisti entisen ystävättärensä 
uhkaukset. Hän meni naisen luo ja pyysi hartaasti, ettei tämä enää 
käyttäisi mustaa magiaa hänen perhettään vastaan. Nainen heltyi ja lupasi 
lopettaa. Tämän jälkeen miehen vaimo ja tytär toipuivat nopeasti. 
Esimerkki 104. Eräässä kokouksessa muuan mies tuli 
sielunhoitokeskusteluun ja kertoi seuraavan tapauksen, joka oli sattunut 
hänen kotikylässään. Hänen naapurinaan asuvan maanviljelijän uusi saha 
oli varastettu. 
Varkaus tapahtui keskellä päivää, ja kyläläiset tunsivat voron. Maanviljelijä 
sai heti tiedon siitä, kuka hänen sahansa oli vienyt. Mutta hänpä ei 
tyytynytkään vain ilmoittamaan asiaa poliisille, vaan meni erään miehen 
pakeille, joka harjoitti vainoamista mustaa magiaa käyttäen. Hän maksoi 
salaopin harjoittajalle melkoisen summan, ja tämä lupasi olla avuksi: varas 
kuolisi. Maanviljelijä ajoi takaisin kylään, ja kolme tuntia hänen ja 
okkultistin keskustelusta varas sai kohtalokkaan sydänkohtauksen. 
 
5. Maagiset menot 
Melkein kaikki se, mikä kuuluu magiaan, myös sen ilmenemismuodot ja 
siihen liittyvät tavat, antaa sen vaikutelman, että magia on saatanan 
uskonto. Se pyrkii kaikessa jäljittelemään uskon maailmaa sellaisena kuin 
se meille Raamatussa on ilmoitettu. 
Magiaan liittyy liturgia, joka on Raamatussa ilmoitetun oikean 
jumalanpalveluksen vastine. Maaginen teko koostuu tietyistä osista aivan 
samoin kuin jumalanpalvelus. Siihen kuuluu periaatteessa neljä 
välttämätöntä osaa: henkien avuksi huutaminen, taikominen, symbolien 
teko ja taikakalujen käyttö. Avuksi voidaan huutaa joko saatanaa tai peräti 
Kolminaisuutta, ja juuri tämä ratkaisee sen, onko kysymyksessä valkoinen 
vai musta magia. Henkien avuksi huutaminen vastaa meidän 
rukouksessamme Jumalan puhuttelemista, esimerkiksi sitä kun sanomme: 
'Isä. meidän'. Sitä seuraava loitsu tai taika saattaa magian voiman 
toimimaan. Tämä muistuttaa meidän Raamatun käyttöämme ja Raamatun 
lupauksiin vetoamistamme. Symbolien teko korostaa ja tukee taikaa ja 
jäljittelee Raamatussa kerrottuja tekoja, esimerkiksi käsien päällepanoa tai 



polvistumista rukoukseen. Taikakalun käyttö vastaa esimerkiksi kasteessa 
käytettyä vettä tai Herran ehtoollisen leipää ja viiniä. 
Esimerkki 105. Maanviljelijän pojan polvea särki tavan takaa kovasti. Hän 
sai maagikolta neuvon, jota hän myös noudatti. Täydenkuun aikana poika 
meni yöllä pellolle. Hän huusi avuksi Kolminaisuutta, lausui maagisen 
loitsun, voiteli polvensa öljyllä ja lähetti lopuksi suudelmia kuulle. Pian 
tämän jälkeen kipu lakkasi! 
Tämä esimerkki osoittaa selvästi sen, mitä juuri edellä sanoimme. 
Kolminaisuuden huutaminen avuksi paljastaa, että tässä käytettiin 
valkoista magiaa. Maaginen loitsu korvasi rukouksen. Öljyllä voiteleminen 
oli symbolinen teko, ja kuu oli taikakaluna. Kuun vähetessä pojan kivut 
laantuivat. 
Maagisen symbolismin uskotaan vahvistavan loitsun voimaa. Tähän liittyy 
myös jonkin verran maagista siirtoa. Tilanpuutteen vuoksi emme voi 
syventyä tähän asiaan nyt, joten kerron vain muutaman esimerkin jotta 
saisimme siihen vähän valaistusta. 
Esimerkki 106. Professori Frobenius, tunnettu speleologi (luolientutkija), 
lausui kerran luennoidessaan, että joitakin kivikauden ihmisten 
luolapiirroksista voidaan pitää metsästystaikoina. Piirrokset esittävät 
haavoittuneita eläimiä. Tämä käsitys käy yksiin sen metsästys-magian 
kanssa, jota alkukantaiset afrikkalaiset heimot yhä vielä käyttävät. 
Tämänkaltaista magiaa harjoittavien afrikkalaisten heimojen taikojen on 
todettu onnistuvan. He piirtävät niiden eläinten kuvat, jotka he haluavat 
surmata, ja ampuvat sitten kuvia lausuen samalla maagisia loitsuja. 
Myöhemmin samana päivänä heidän tielleen osuu eläimiä, jotka ovat 
haavoittuneet juuri samoin kuin piirrosten eläimet. Tätä alkukantaista 
metsästysmagiaa vastaavia havaintoja on tehty myös Saksassa. Kun 
ihmisen tai eläimen aavetta vahingoitetaan, aaveen herättänyt meedio saa 
myös vamman. 
Esimerkki 107. Hammassäryn parantamiseksi on annettu taikomisohje: 
Uudella naulalla on pistettävä kolme kertaa ikeneen. Sitten naula on 
haudattava kellariin pitkittäin idän suuntaan. Tätä, tehtäessä on toistettava 
maagista loitsua. 
Esimerkki 108. Erään koululaisen käsivarsi oli turvonnut. Sen 
parantamiseksi tehtiin taika: samalla kun lausuttiin loitsu, maahan 



haudattiin kananmuna ja sen päälle kivi. Kananmunan hajotessa maahan 
turvotuksen piti alkaa laskea. Näin todella tapahtui! 
Kuten jo sanoimme, maagista symbolismia uskotaan vahvistettavan 
taikakalun käytöllä. Näiden maagisin ominaisuuksin varustettujen 
esineiden väitetään välittävän maagisia Voimia. Taikakalussa voi olla 
ihmisen luita, lepakko, virtsaa tai ulostetta, häpykarvoja. kynsiä, pala 
arkkua tai mitä tahansa samantapaista. Kaikkia maagisesti taiottuja ja siten 
maagisin ominaisuuksin varustettuja esineitä voidaan käyttää taikakaluina. 
Joitakin esimerkkejä: 
Esimerkki 109. Papin vaimo sai kirkossa eräältä naiselta voidetta, jonka 
valmistanut maagikko oli myös taikonut sen. Sillä oli erittäin nopeasti 
lievittävä vaikutus, ja se toimi pikemminkin taikakaluna kuin lääkkeenä. 
Hoidon jälkeen papin vaimolta katkesi kuitenkin käsivarsi. Myös hänen 
tyttärensä, joka siihen saakka oli alinomaa kasvanut hengellisessä 
elämässään, havaitsi, että usko ja rukous olivat käyneet hänelle 
mahdottomiksi. 
Esimerkki 110. Ollessani kerran kokouksessa Sveitsissä sain kuulla, että 
eräs katolinen luostari antaa ihmisille pieniä amuletteja tai taikakaluja 
suojaksi tauteja ja epidemioita vastaan. Niihin kuuluu pieni pussi, ja 
yhdessä oli sisällä varpaankynsiä ja kanan-munankuorta. Tämä saattaa 
kuulostaa yllättävältä, mutta ikävä kyllä minun on sanottava, että olen 
usein joutunut toteamaan joissakin luostareissakin harjoitettavan magiaa. 
Maagisten sanojen ja sanontojen merkityksestä ollaan hyvinkin eri mieltä. 
Zürichiläinen Traugott Egloff, taikomisen kuulu edustaja, puhuu loitsun 
sanojen ja ihmeen suorittavan voiman välisestä suorasta yhteydestä. Hän 
menee jopa niin pitkälle, että väittää sanoja sinänsä voimaksi. Meidän 
mielestämme on kuitenkin niin, että kun loitsija käyttää raamatullisia 
sanontoja, hän erottaa ne Jumalasta ja tekee ne sellaisenaan jumalallisiksi. 
Sanojen erottaminen irrallisiksi johtaa niiden puhtaasti mekaaniseen 
käyttöön ja riistää niiden todellisen merkityksen. Professori Bender on 
sattuvasti sanonut: "Mekaanisuus on maagisten ja diabolisten toimien 
todellinen ydin." 
Mutta kun sanat eristetään ja erotetaan Jumalasta, niillä ei ole itsenäistä 
merkitystä, ja niihin tunkeutuu vierasta ainesta. Se, mikä on erotettu 
Jumalasta, joutuu saatanan saaliiksi. Täten Raamatun sanojen mekaaninen 



ja maaginen käyttö on luonteeltaan demonista ja salaoppista. Jumalan 
sanaa, joka on meille annettu pelastukseksi, käytetään nyt maagisesti 
ihmisten rasitukseksi ja tuhoamiseksi. 
Emme usko, että sanalla sinänsä olisi mitään voimaa ja että taikoja olisi 
vain tämän voiman edustaja. Sanat ovat pelkästään neutraaleja välineitä. 
Niitä voidaan käyttää joko hyvään tai pahaan. Ratkaisevaa on, kuka on 
sanojen innoittajana. Kristitty käyttää Sanaa Jumalan valtuutuksella. 
Maagikko ja taikoja käyttää sanojaan ja sanontojaan magian 
demonisoituina välikappaleina. 
Esimerkki 111. Kerran muuan pappi kertoi minulle erään 
seurakuntalaisensa kuolemasta. Tuon miehen oli huhuttu olevan 
maagikko. Maatessaan vuoteessaan vaikeasti sairaana kaksi viikkoa ennen 
kuolemaansa mies alkoi valittaa: "Ottakaa pois taikakaluni! Ottakaa pois 
taikakaluni!" Sairaan sukulaiset menivät kysymään papilta neuvoa, mutta 
tämä varoitti heitä täyttämästä potilaan toivomusta. Viimein maagikko 
kuoli kärsittyään hirvittäviä tuskia. Pappi kertoi, että vainaja arkussaan 
maatessaan oli ollut hiilenmusta. 
Moni maagikko saa rauhan vasta sitten, kun joku ottaa heidän 
taikakalunsa ja sitoutuu samalla jatkamaan salaopin harjoittamista. 
Maagisen rituaalin kuvauksia on monissa magiaa käsittelevissä kirjoissa. 
Nämä kirjat merkitsevät maagikolle samaa kuin Raamattu kristitylle. 
Magiasta on kirjoitettu monia teoksia, joista laajimmalle on levinnyt 6. ja 
7. Mooseksen kirja. On tavattoman valitettavaa, että muuan 
braunschweigilainen kustantaja on julkaissut uusia painoksia tästä 
teoksesta. Mooseksen nimi on pelkkä naamiointi. Maagikot pitävät 
Mooseksen sauvaan liittynyttä ihmettä maagisena tekona ja yrittivät näin 
kohottaa Mooseksen suojeluspyhimyksekseen. Kirjan ensimmäisessä 
osassa kerrotaan, kuinka ihminen pääsee yhteyteen paholaisen kanssa. 
Toisessa osassa annetaan ohjeita siitä, kuinka ihminen pääsee kaikkien 
luonnonvoimien ja taivaan ja helvetin voimien herraksi magian avulla. 
Tämä kirja on jo saanut aikaan sanoin kuvaamatonta vahinkoa 
maailmassa, ja ne, jotka sitä lukevat, joutuvat poikkeuksetta kärsimään. Ne 
kodit, joissa tämä kirja on, ovat usein epäonnen näyttämöitä. Tästä on 
monia esimerkkejä, ja käsittelemme tätä ongelmaa yksityiskohtaisemmin 
tuonnempana. Tässä mainittakoon, että esimerkit 113 ja 115 käsittelevät 



tätä asiaa. 
 
6. Magian vaikutukset ja niiden voittaminen 
Magian harjoittamisesta on maksettava kalliisti. Kaikki kristillisen 
sielunhoitotyön piirissä saamamme esimerkit paljastavat sen 
kauhistuttavia seurauksia. 
a) Korvausperiaate. Ainakin pinnallisesti tarkastellen magian ilmiöt ovat 
rinnastettavissa Raamatun tosiasioihin. Mutta sen vaikutukset ovat jyrkästi 
vastakohdassa Raamatun vaikutuksiin. Jumalan apu on rakentavaa ja 
antaa uusia voimia; magia riistää, tuhoaa ja repii. Magian apu on 
näennäisapua. Se vain siirtää rasituksen alueelta toiselle. Pienestä 
helpotuksesta jollakin alueella on maksettava ylenmääräisellä rasituksella 
jollakin toisella. Korvaus ylittää moninverroin sen avun, jonka ihminen 
näennäisesti saa. 
Saatana petkuttaa uhrejaan joka kerta. Tästä kaksi esimerkkiä: 
Esimerkki 112. Tyttölapsen syntyessä kätilö huomasi, että sillä oli tyrä. 
Vammaa ei hoidettu heti, mutta kätilö neuvoi perhettä hautaamaan 
lapsen ulostetta sellaiseen paikkaan, jossa se olisi niin auringon kuin 
kuunkin valon ulottumattomissa. Vanhemmat noudattivat omituista 
neuvoa, ja lapsi parani. Mutta tytön varttuessa hänen nenäluunsa alkoi 
märkiä, ja alituiseen häntä vaivasi märkävuoto. Lääkärit olivat 
voimattomia. Kun tyttö oli lähes kolmenkymmenen, hänellä oli yhä sama 
vaiva, ja sen lisäksi hän kärsi kiroamispuuskista. Usein hän huusi ja kirosi ja 
alkoi vavista ilman näkyvää syytä. 
Esimerkki 113. Monta vuotta muuan mies harjoitti mustaa magiaa 6. ja 7. 
Mooseksen kirjan avulla. Hän päätyi mielisairaalaan. Hänen vaimonsa 
jatkoi mustan magian harjoittamista, ja hänen kohtalonsa oli samanlainen. 
Sitten poika otti vanhempiensa salaoppiset kirjat haltuunsa. Hänkin joutuu 
mielisairaalaan. Seuraavaksi salaoppien traditio siirtyi pojan vaimolle. Hän 
joutui mielenhäiriöön ja lopulta sairaalaan. Näin tuo kirja sisältöineen oli 
tuhonnut kokonaisen perheen. Myöhemmin perheen naapuri, joka oli 
ollut heidän ystävänsä, sai kirjan käsiinsä. Uteliaisuus houkutteli hänet 
kokeilemaan sen sisältämiä mustan magian taikoja. Hänkin joutui samojen 
voimien uhriksi ja päätyi mielisairaalaan. 
b) Vääränlainen puolustautuminen. Kuinka sitten voimme suojautua 



mustaa magiaa vastaan? Onko olemassa tehokasta 
puolustautumiskeinoa? Jotkut uskovat perinteelliseen tapaan, että 
valkoisen magian vaikutukset mitätöivät mustan magian. Mutta kokemus 
osoittaa, ettei tässä ole perää. Tätä mahdollisuutta ei pidä edes harkita, 
koska valkoinen magia on luonteeltaan demonista aivan samoin kuin 
musta magia. Silloinhan saatana olisi riitautunut itsensä kanssa. Tosin 
joskus kaksi maagikkoa voi käyttää voimiaan toisiaan vastaan. Tässä 
kamppailussa vahvempi voittaa. He eivät suinkaan ole eri leireissä. Kun 
painija voittaa ottelun, hän saa voiton siksi, että hän on voimakkaampi ja 
taitavampi, mutta ottelukumppanukset ovat kumpikin painijoita. 
Tällaisesta voimainmittelystä olemme, jo kertoneet esimerkissä 95. 
c) Hengelliset aseemme. Apostoli Paavali kirjoitti: "Meidän sota-aseemme 
eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan 
maahan linnoituksia" (2 Kor 10:4). Uskovan rukous pystyy tuhoamaan 
magian voiman. Ei ole mitään eroa sillä, onko kyseessä musta vai 
valkoinen magia. Rukouksen vaikutus pysyy samanlaisena. Muutamia 
esimerkkejä: 
Esimerkki 114. Eräs kristitty pyysi mesmeristiä katsomaan sairasta 
poikaansa. Isä rukoili, että Kristus estäisi parantamisen, jos mesmeristi 
käyttäisi saastaisia voimia. Parantaja saapui, katsoi poikaa ja sanoi heti: 
"Minä en voi parantaa häntä." 
Esimerkki 115. Luutuberkuloosia sairastava mies meni valkoista magiaa 
käyttävän parantajan hoidettavaksi. Taikomisen jälkeen kivut laantuivat 
heti. Mies itse harjoitti magian eri muotoja. Hänellä oli kotonaan myös 
lukuisia maagisia kirjoja, esimerkiksi Taivaan seitsemän lukkoa, Tobiaan 
siunaus, Johanneksen suojeluskirja, Ketjukirjeet ja Onnenkirjeet. Hänellä 
oli jopa tällaisia suojeluskirjeitä ommeltuina vaatteisiinsa. Eräänä päivänä 
hän valtavassa sisäisessä hädässä yritti tulla kristityksi. Mutta hän ei voinut 
rukoilla. Hän halusi perustaa elämänsä Kristukseen, mutta samalla hän 
tunsi sisällään hillitöntä vastenmielisyyttä Kristusta ja hänen Sanaansa 
kohtaan. Tässä tilassaan hän tuli keskustelemaan papin kanssa. Hän 
luovutti maagiset kirjansa pois, ja sielunhoitokeskustelun jälkeen hän tunsi 
todella vapautuneensa aikaisemmasta mielentilastaan. 
Esimerkki 116. Kirkkoon kuuluva nainen sai masennuskohtauksia. Kerran 
hän viilsi valtimonsa auki kohtauksen aikana. Naapurit löysivät hänet 



ajoissa ja hälyttivät heti lääkärin paikalle. Vain verensiirto pelasti naisen 
hengen. Jonkin ajan kuluttua hän vieraili erään ystäväni luona, joka, 
neuvoi häntä menemään kristityn lääkärin vastaanotolle. Mutta koska tuo 
lääkäri asui melko kaukana, nainen kysyi neuvoa eräältä van-hahkoita 
samaan seurakuntaan kuuluvalta naiselta, ja tämä kehotti häntä 
menemään maagikon luokse. Naisen hämmästykseksi parantaja sanoi 
kuitenkin: "En voi tehdä hyväksenne mitään, koska liian moni rukoilee 
puolestanne. Jos he lakkaavat rukoilemasta, voitte tulla uudestaan 
luokseni. Muuten en voi teitä auttaa." Ystäväni kuuli tästä myöhemmin ja 
vahvisti parantajan sanat todeksi: hän oli vaimonsa kanssa jo pitkään 
rukoillut tuon naisen edestä. 
Esimerkki 117. Eräänä iltana muuan mies järjesti kokouksen esittääkseen 
joitakin salaoppisia kokeiluja. Sikäläinen pappi, joka oli kristitty, kokosi 
kuitenkin seurakuntalaisia yhteen. He menivät kokoukseen ja rukoilivat 
esityksen aikana. Sinä iltana salaoppien harjoittajan kokeet epäonnistuivat. 
Lopulta mies huusi kiihtyneenä, että salissa oli joitakin vastavoimia, jotka 
estivät hänen voimiaan toimimasta. Hän pyysi hankaluuksien aiheuttajia 
lähtemään, mutta uskovat kieltäytyivät — olivathan he maksaneet 
sisäänpääsymaksun. Kokeellisen salaopin luento oli täysi fiasko. 
Esimerkki 118. Kristitty pariskunta asui mustaa magiaa harjoittavan naisen 
talossa. Naismaagikko kertoi heille kerran pystyvänsä pääsemään eroon 
ihmisistä näiden tajuamatta mitä tapahtui. Hänellä oli tapana suorittaa 
kokeiluja, joilla hän yritti vaikuttaa ihmisiin ja vahingoittaa niitä, joista hän 
ei pitänyt. Mutta kun kristitty perhe pyysi Kristuksen suojelusta, nainen 
kiivastui, koska hän ei enää kyennyt vaivaamaan heitä eikä vaikuttamaan 
heihin. 
Esimerkki 119. Muuan maagikko hoiti halvaantunutta insinööriä. Miehen 
kaksi sisarta, jotka olivat kristittyjä, rukoilivat hartaasti, että heidän veljensä 
paranisi. Mutta hoito epäonnistui, ja maagikko sanoi: "Minä en voi teitä 
auttaa. Joku rukoilee edestänne." 
Nämä esimerkit osoittavat, että aito rukous estää magian käytön. 
Aikaisemmin olemme jo nähneet, että maagisesti hoidettujen ihmisten on 
vaikea rukoilla ja uskoa, mutta myös päinvastainen pitää paikkansa. 
Voimme torjua magian voiman uskomme suomin hengellisin asein. 
Kristuksessa on vapautus. Psykiatrit, psykoterapeutit, psykologit ja heidän 



kaltaisensa eivät oli päteviä hoitamaan magian kahlitsemia ihmisiä. 
Magian valtaan joutuminen ei ole lääketieteellinen sen enempää kuin 
psykologinenkaan ongelma, vaan siinä on kyse uskosta ja Raamatusta. 
Vapautus on mahdollinen vain Kristuksessa. Vain silloin, kun salaoppien 
kahlitsema ihminen tahtoo tulla Kristuksen luo, on todellinen ja 
täydellinen vapautus mahdollinen. 
Esimerkki 120. Naislähetyssaarnaaja tutustui kristillisessä täysihoitolassa 
asuvaan tyttöön, joka nuoruudessaan oli kirjoittautunut paholaisen 
omaksi. Kodin johtajatar oli kertonut, ettei hän kyennyt käsittelemään 
tyttöä. Niinpä lähetyssaarnaaja pyysi tyttöä tulemaan huoneeseensa, ja 
siellä taistelu alkoi. Lähetyssaarnaajan neuvot ja esirukoukset johtivat 
riivatun tytön täydelliseen vapautumiseen. 
Esimerkki 121. Nuori mies seurusteli itseään paremmassa 
yhteiskunnallisessa asemassa olevan tytön kanssa. Tavallisissa oloissa 
hänellä olisi ollut vain vähän toiveita onnistumisesta. Päästäkseen 
päämääräänsä hän kirjoittautui perkeleen omaksi. Hän viilsi haavan 
sormeensa ja kirjoitti omalla verellään sopimuksen paperille. jonka hän 
piilotti erääseen luolaan. Tällä tavoin hän yritti saada rakkauden magiasta 
apua. Jonkin ajan kuluttua häntä alkoi kuitenkin pelottaa. Hän palasi 
luolalle, mutta paperi oli kadonnut. Hän kosi kuitenkin tyttöä, ja he 
menivät naimisiin. Nuori vaimo oli hyvin sievä, mutta kun heille syntyi 
kaksoset, ne olivat hirvittävällä tavalla epämuodostuneita. Äiti oli niin 
epätoivoinen, että kuoli pian synnytyksen jälkeen. Mies kärsi yhä samoja 
tuskia, joita hänellä oli ollut saatanalle kirjoittautumisestaan alkaen, ja 
lopulta hänen oli mentävä papin luo hakemaan apua. Tunnustettuaan 
kaiken ja luovuttuaan kaikesta yhteydestä saastaisiin voimiin hän antoi 
elämänsä Kristukselle. Kääntymisen jälkeen hänestä tuli Kristuksen elävä 
todistaja, ja vaikka hän jo puolentoista vuoden kuluttua siirtyi Mestarinsa 
luo, hän kuoli onnellisena ja rauhassa. 
Esimerkki 122. Muuan tyttö meni naimisiin miehen kanssa, joka toi 6. ja 7. 
Mooseksen kirjan heidän avioliittoonsa. Vaimo alkoi kärsiä tuskatiloista, 
hän näki öisin haamuja ja tunsi näkymättömän voiman yrittävän kuristaa 
häntä. Aviomies oli pahansisuinen mies, ja usein hän löi vaimoaan. Kun 
tämä alkoi odottaa lasta, mies pakotti hänet tuottamaan lääkkeillä abortin. 
Hän esitti vaimolleen luonnottomia vaatimuksia, ja lopulta tämä oli niin 



uupunut, että otti kahdeksan unitablettia ja ammoniakkia yrittäen surmata 
itsensä. Hänet pelastettiin viime hetkellä. Myöhemmin nainen tuli 
keskustelemaan papin kanssa ja pääsi varmuuteen omasta 
pelastuksestaan. 
Esimerkki 123. Monta vuotta eräs nainen asui maagikon talossa. öisin 
häntä usein pelottivat kummalliset tapahtumat ja aaveet. Monesti hänen 
huoneeseensa ilmaantui musta hahmo, ja joskus hän näki siellä käärmeitä. 
Peloissaan ja epätoivoissaan hän tuli pyytämään papilta apua. Hän 
turvautui Jeesukseen Kristukseen, ja keskustelun jälkeen hän joka ilta pyysi 
Jumalalta suojelusta. Näyt lakkasivat kokonaan. 
Esimerkki 124. Erään tuomiorovastin vaimo oli henkisesti häiriintynyt. 
Lisäksi hänessä ilmeni erilaisia mediumistisia kykyjä, ja hänellä oli 
visuaalisia ja akustisia hallusinaatioita. Muuan kristitty tyttö tuli hoitamaan 
naista ja alkoi rukoilla tämän puolesta. Vähitellen tytöstä alkoi tuntua siltä, 
ettei potilas ollut vain henkisesti häiriintynyt, vaan myös salaoppien 
vallassa. Kun nainen jälleen eräänä päivänä sai kohtauksen, tyttö käski 
Jeesuksen nimessä saastaista henkeä lähtemään hänestä. Potilas 
rauhoittui heti. 
Esimerkki 125. Kristitty nainen rukoili toisen naisen puolesta, joka kärsi 
masennuskohtauksista. Jonkin ajan kuluttua tämä vapautui kokonaan 
masennuksesta ja hänestä tuli jälleen onnellinen ja tasapainoinen. Mutta 
siitä pitäen hänen edestään rukoillut nainen alkoi kokea ihmeellisiä asioita 
öisin. Hänestä tuntui, että huoneessa oli joku, joka halusi tappaa hänet. 
Hän värisi kauttaaltaan ja oli tavattoman peloissaan. Lopulta hän alkoi 
rukoilla ja käski saastaisen voiman Jeesuksen nimessä poistua. Silloin se 
katosi eikä enää vaivannut häntä. 
Esimerkki 126. Muuan nainen pyysi neuvoa tunnetulta kristityltä Alfred 
Zelleriltä. Hän kertoi lapsensa kärsivän jostakin joka yö kello 
kahdestatoista yhteen ja itkevän sydäntä särkevästi. Zeller kyseli äidiltä, 
kuinka lasta hoidettiin, saiko se sopivaa ravintoa jne. Hän ei uskonut äidin 
väitettä, että joku vaivasi lasta maagisin keinoin. Mutta kun nainen tuli 
hänen puheilleen yhä uudelleen, hän lopulta meni tämän kotiin ja rukoili 
lapsen puolesta pannen samalla kätensä sen päälle. Zellerin rukoillessa ovi 
avautui ja huoneeseen astui tumma, tanakka mies. Tervehtimättä hän 
vaati saada tietää, mitä oli tekeillä. Zeller katsahti tunkeutujaan ja hätkähti 



hänen pahansuopaa katsettaan. Hiljaisesti hän rukoili ja tuijotti vastaan. 
Heidän välilleen syntyi hengellinen kaksintaistelu. Kumpikaan ei kääntänyt 
katsettaan pois toisesta. Sisäisesti Zeller rukoili hellittämättä: "Herra 
voittaa." Vieraan miehen katse heikkeni, hän käännähti ja lähti huoneesta 
kiireesti. Kristus oli voittanut. Joitakin viikkoja myöhemmin miehen 
ilmoitettiin hukuttautuneen. 
Kaikki edellä kerrotut esimerkit osoittavat, että Kristus kykenee 
täydellisesti voittamaan magian vaikutukset. "Jos siis Poika tekee teidät 
vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi" (Joh 8:36). "Sitä varten 
Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot" (1 Joh 3:8). 
"Kristus on pelastanut meidät pimeyden vallasta" (Kol 1:13). Salaoppien 
rasittaman ja ahdistaman ihmisen on käännyttävä Kristuksen puoleen. 
Todellinen vapautuminen on mahdotonta, ellei ihminen toimi uskossa 
tällä tavalla. Spiritismiä käsittelevän luvun lopulla puhumme 
sielunhoitomenetelmistä enemmän. Tässä yhteydessä riittää, kun 
sanomme, että voitto on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen. Paavali 
kirjoittaa tästä voitosta Kol 2:15:ssa. Jeesus on riisunut aseet pahan 
hallituksilta ja valloilta. Ne on vangittu ja asetettu julkisesti koko maailman 
nähtäviksi. Meidän Herramme on voittokulkueen kärjessä. Hän on saanut 
voiton riemun! 
 
III. SPIRITISMI 
 
Spritismistä on tullut uhka niin kristilliselle kirkolle kuin kristinuskon 
sanomalle. Papin työssä käy ilmi, kuinka tavattoman moni itseään 
kristityksi kutsuva ihminen on joutunut sen valtaan ja sen pettämäksi. 
Evankelioimistyötä tämän alueen valaisemiseksi tarvitaan tätä päivänä 
kipeästi. Juuri tämä tarve pakottaa minut kirjoittamaan niistä 
kokemuksista, joita minulle sielunhoitotoimessani on spiritismistä 
kertynyt. 
Spiritistisiä piirejä on löydettävissä melkein joka kaupungista. Zürichin 
yliopiston professori kertoi minulle, että pelkästään yhdessä pienessä 
sveitsiläisessä kaupungissa oli nelisen sataa spiritististä piiriä, eräässä 
toisessa pikkukaupungissa yli kaksisataa. Maailmassa arvioidaan olevan 
noin 70 miljoonaa spiritismin kannattajaa. Spiritismin olemus on selvinnyt 



minulle henkilökohtaisesti niissä monissa sielunhoidollisissa 
keskusteluissa, joita olen käynyt sen vaikutuspiiriin joutuneiden ihmisten 
kanssa, ja tällä tavoin olen päässyt näkemään tämän kristinuskonvastaisen 
liikkeen järkyttävää taustaa. Kun käytettävissä on tuhansia tapauksia, on jo 
mahdollista muodostaa selkeä käsitys asiasta. Kuten olen aikaisemmin 
maininnut, kirjani Die christliche Seelsorge und Okkultimus käsittelee 
näiden ongelmien tieteellistä puolta hyvinkin tarkkaan, ja kehotankin niitä, 
jotka haluavat lisätietoja tästä aiheesta, lukemaan tämän kirjan. Jotkut 
ovat perusteellisesti arvostelleet sitä, että tästä aiheesta puhuessani 
käytän sanaa 'tapaus'. Valitettavana on kuitenkin vain kaksi sanaa, 'tapaus' 
ja 'esimerkki'. Vaikka käytänkin näitä sanoja, on huomattava, ettei yksikään 
puheilleni tullut ihminen ole minulle pelkkä 'tapaus' tai 'esimerkki'. He 
ovat ihmisiä, joiden edestä Kristus on kuollut. 
Sana 'spiritismi' on peräisin latinankielisestä sanasta 'spiritus' = henki. 
Spiritistinen liike edustaa pyrkimystä päästä yhteyteen vainajien 
henkimaailman kanssa. Myös spiritismiä on harjoitettu vuosituhansia. Siitä 
on osoituksena Vanhan Testamentin mainintoja, mm. 1 Sam 28 ja 5 Moos 
18. Siitä on myös todisteita kristillisen kirkon historiassa. Spiritismi tuntuu 
olevan lujasti yhteydessä uskontoon ja uskontoihin. Ei-kristilliset uskonnot 
ovat voimakkaasti spiritistisesti suuntautuneita. Jos spiritismiä esiintyisi 
vain kristillisestä uskosta riippumattomissa uskontokunnissa, kristillisen 
työntekijän ei tarvitsisi tutkia sitä kovin syvällisesti. Mutta niin sanotusti 
kristillisissä maissa on olemassa niin moninaisia spiritismin muotoja ja 
niihin liittyen niin valtavasti psyykkisiä vaikeuksia, että valistuksen 
jakaminen tältä alueelta on evankelioimistyön kiireellisimpiä tehtäviä. 35 
vuotta kestäneen evankelioimistyöni aikana olen joutunut tekemisiin noin 
16 erilaisen spiritismin muodon kanssa, jotka voidaan jakaa viiteen 
pääryhmään. Tutustumme esimerkein näihin spiritismin eri lajeihin, ja 
luvun lopussa perehdymme Raamatun ja lääketieteen tästä ongelmasta 
omaksumaan kantaan sekä siihen sielunhoidollisen keskustelun muotoon, 
jota meidän on harjoitettava yrittäessämme auttaa spiritismin valtaan 
joutuneita ihmisiä. 
Periaatteessa tämä luku on vain lyhyt tosiseikkojen kuvaus. Toivon 
kuitenkin, että sen avulla lukija pääsee perehtymään spiritismiin. 
Päämääränä ei niinkään ole teoreettisen selityksen antaminen kuin tiedon 



jakaminen niistä hengellisistä ristiriidoista, joiden kanssa kristillisessä 
sielunhoitotyössä joutuu vastatusten. 
 
 
1. Psyykkiset ilmiöt 
Sielunhoitotyössä evankelista tai kristillinen työntekijä joutuu joskus 
tilanteeseen, jossa ihmiset alkavat yllättäen kertoa hengellisistä 
kokemuksistaan, kuten toteutuneista unista, henkinäyistä tai ilmestyksistä, 
joita heillä on saattanut olla. Tämän tulisi aina varoittaa sielunhoitajaa, ja 
hänen on näissä tilanteissa oltava äärimmäisen pidättyväinen ja 
varovainen. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Pyhä Henki tekisi ihmeitä 
meidänkin aikanamme. Tältä alueelta saatua aitoa kokemusta leimaa 
kuitenkin aina erittäin nöyrä asenne. Ne, jotka tekevät kokemuksistaan 
hengellisen tai pikemminkin epähengellisen sensaation, paljastavat 
teennäisyyden, joka ikävä kyllä on yhteinen useimmille tämän päivän niin 
sanotuille hengellisille kokemuksille. Voimme sanoa, että keskimäärin 
yhdeksässä tapauksessa kymmenestä ihmisten väittäessä saaneensa 
kokea jotakin jumalallista tai ihmeellistä ei ole kysymys aidoista 
kokemuksista. Elämme maailmassa, joka on kääntänyt selkänsä Jumalalle. 
Synti ja demoniset ja saatanalliset voimat voivat toimia aivan vapaasti. 
Tuntuu aivan eittämättä siltä, että me elämme juuri sitä aikaa, jona 
Johanneksen Ilmestyksen väärä profeetta on ilmestyvä.  
Apostoli Paavalin sanat toteutuvat sananmukaisesti omien silmiemme 
edessä: "Itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos 
hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi" (2 Kor 
11:14-15). Spiritismin alalla tämän ilmoituksen ja varoituksen 
paikkansapitävyys on selvästi nähtävissä. 
Esimerkki 127. Teologian ylioppilas tuli keskustelemaan kanssani ja kysyi, 
oliko eräälle hänen kokemukselleen olemassa mitään selitystä. Hän kertoi 
nähneensä useaan otteeseen Kristuksen ilmestyvän.  
Näyt olivat kuitenkin aina tehneet hänet levottomaksi ja pelokkaaksi 
eivätkä suinkaan iloiseksi. Selitin, että Kristus voi ilmestyä ihmiselle, mutta 
että tavallisesti tällaisen näyn aiheuttaa jokin muu syy. Joskus se on 
vilkkaan uskonnollisen mielikuvituksen ulkoinen heijastekuva. Psykologian 
alalla tunnetaan eideetikkojen kyky nähdä omat sisäiset ajatuksensa 



optisina kuvina. Näky voi myös olla jonkinlainen hallusinaatio.  
Raamatusta näemme, että aito Kristuksen ilmestyminen aiheuttaa tällaisen 
kokemuksen saaneessa ihmisessä synnintunnon. Tätä sisäistä 
kelvottomuuden tunnetta ei pidä sekoittaa pelkoon.  
Opiskelija oivalsi eron heti ja sanoi, ettei hänellä näyn ilmestyessä ollut 
tuntoa omista synneistään, vaan pelkkä pelkonsa. Kysyin, oliko hän tai 
joku hänen sukulaisensa joskus harjoittanut salaoppeja tai ollut 
tekemisissä niiden kanssa. Hän myönsi äitinsä ja isoäitinsä olevan aktiivisia 
spiritistejä ja harjoittavan lasinliikuttamista. Näin paljastui näiden 
'Kristuksen ilmestymisien' luonne. Ne olivat mediumistisia eivätkä 
suinkaan hengellisiä ilmiöitä. 
Esimerkki 128. Eräs mies oli aktiivinen spiritisti. Hän harjoitti vuosikausia 
pöydän liikuttamista. Se oli hänen mielestään yhteydenpitoa vainajien 
kanssa. Hän jatkoi salaoppisia toimiaan niin pitkään ja niin tiiviisti, että 
hänessä alkoi ilmetä psyykkisiä häiriöitä. Spiritismin harjoittamisen 
vaikutuksia ilmeni myös hänen lapsissaan ja lapsenlapsissaan. Hänen 
vanhin poikansa teki itsemurhan. Nuorempi poika kärsi vainoharhoista, ja 
vanhin tytär joutui mielisairaalaan. Hänen toinen tyttärensä sairastui 
Parkinsonin tautiin. Lapsenlapsissa toistui sama ilmiö: yksi oli 
skitsofreenikko, toinen on huonohermoinen ja yliherkkä, kolmas elää 
hyvin kevytmielisesti ja hänellä on avioton lapsi. Miehen ensimmäinen 
lapsenlapsenlapsi on psykopaatti ja rikollinen. 
Tieteelliseltä kannalta on ajateltavissa, että nämä seuraukset ovat jonkin 
muun kuin spiritismin aiheuttamia. Psykiatria kiinnostaa se, voiko 
spiritismin harjoittaminen olla pikemminkin ilmenneiden sielullisten ja 
tunne-elämän häiriöiden seuraus kuin niiden syy. Tai onko kenties 
potilaan perheessä ollut piilevää taipumusta tällaisiin häiriöihin, jonka 
spiritistiset toimet vain laukaisevat? Parapsykologi selittää 
pöydänliikuttamisilmiön psyykkiseksi automatismiksi, alitajuisten voimien 
käyttöönotoksi. Kristitty on kuitenkin ennen kaikkea huolissaan siitä, että 
psyykkisiä häiriöitä esiintyy kovin runsaasti salaoppien harjoittamisen 
yhteydessä. 
Esimerkki 129. Eräs nuori nainen tuli sielunhoitokeskusteluun. Hän valitti 
kärsivänsä erilaisista henkisistä häiriöistä, hän oli kyllästynyt elämään ja 
poti masennusta. Hän sai tuon tuostakin raivokohtauksia, ja hänen oma 



frigiditeettinsä uhkasi tuhota hänen avioliittonsa. Joskus hänen 
aviomiehensä oli öisin nähnyt outoja olentoja heidän kodissaan. Aluksi 
hän ei ollut kertonut niistä mistään vaimolleen, koska pelkäsi tämän 
järkyttyvän, mutta ei kestänyt kauan, ennen kuin vaimokin näki kotona 
samanlaisia kummallisia, epämääräisiä hahmoja. Kysyin naiselta, mitä 
sairauksia hänellä oli ollut, minkälainen hänen vanhempiensa ja 
isovanhempiensa terveys oli ollut, mutta hän kertoi, ettei kukaan muu 
hänen suvussaan ollut kärsinyt vastaavista vaivoista. Kun kysyin, oliko hän 
ollut missään tekemisissä salaoppien kanssa, hän mietti pitkään ja kertoi 
lopulta, että hän kouluikäisenä oli ollut protestanttisessa tyttökerhossa. 
Kerhonjohtajana toiminut papin rouva oli harjoittanut kaikkien 
tyttökerholaisten kanssa pöydänliikuttamista. Istunnot alkoivat joka kerta 
kysymyksellä: "Henki, oletko läsnä?" Yksi koputus tarkoitti 'olen', kaksi 
koputusta 'en ole'. Jos henki oli suostunut vastaamaan, kaikki olivat 
vuoron perään esittäneet sille kysymyksiä. Papin vaimo oli pitänyt näitä 
istuntoja useita vuosia, kunnes hän halvaantui. Nainen kertoi minulle, ettei 
kukaan tytöistä ollut uskaltanut käydä kerhonjohtajaansa katsomassa 
tämän sairastuttua, koska halvaus oli vääristänyt hänen kasvonsa 
hirvittävään irvistykseen. 
Lääketiede lukisi tämän esimerkin samaan ryhmään kuin esimerkin 128. 
Tahtoisin kuitenkin sanoa, että kokemus on osoittanut minulle salaoppien 
harjoittajien keskuudessa ilmenevän lukuisia itsemurhia, kohtalokkaita 
onnettomuuksia, halvauksia ja mielisairauksia. 
Esimerkki 130. Muuan tilanhoitaja kertoi minulle, että hänen anopillaan oli 
ennustamisen lahja. Lasia liikuttamalla hän pystyi ennustamaan 
tulevaisuuden. Sodan aikana hän oli kerran hämmästyttänyt perhettään 
ilmoittamalla: "Kuolema iskee Hubertiin Latviassa ilmasta." Perheellä oli 
Hubert-niminen sukulainen, ja kuuden kuukauden kuluttua ennustuksesta 
hän sai surmansa ilmahyökkäyksessä. Voimme lisäksi kertoa, että 
ennustajanainen ei koskaan tehnyt mitään päätöstä kysymättä ensin 
neuvoa lasilta. 
Tiedemiehelle ennustaminen on melkoinen ongelma. Kirjassani 'Die 
christliche Seelsorge und Okkultismus' olen luetellut kolmekymmentä 
tunnetuinta selvänäköisyydestä esitettyä teoriaa. Silloin tällöin 
nykyaikaista parapsykologiaa käsittelevässä kirjallisuudessa mainitaan 



muitakin teorioita. Jotkut puhuvat maagisesta, astraalisesta 
maailmansielusta. Siihen kuuluu käsitys sisäisestä maailmasta, jossa 
kaikilla näkyvän maailman tapahtumilla on sisäinen vastineensa. 
Maailmansielun oletetaan olevan meidän ajan- ja paikantajumme 
ulkopuolella. Menneisyyden ja tulevaisuuden, läheisten ja kaukaisten 
väitetään olevan samalla tasolla. Kaikki on synkronoitua ja samanaikaista, 
Se, joka pystyy saamaan yhteyden maailmansieluun, voi nähdä kaiken 
samantasoisena kuvana. Mystinen osallistuminen ja yhteys 
maailmansieluun avaavat hänelle oven syvempään ymmärrykseen, missä 
ajan ja paikan asettamat rajoitukset eivät enää ole voimassa. 
Niin huikaisevalta kuin tämä hypoteesi tuntuukin, niin toistaiseksi ei ole 
ilmennyt mitään todisteita eettisesti neutraalin maailmansielun tueksi. 
Tällaiseen käsitykseen olisi vaikea päätyä siinäkin tapauksessa, että 
olisimme jo ymmärtäneet hypostaasi-käsitteen, Viisauden (chokmah) tai 
Sanan (logos) henkilöitymisen, josta puhutaan Sananlaskujen 8. ja 
Johanneksen 1. luvussa. Uusi Testamentti esittää kuitenkin asian paljon 
yksinkertaisemmin. Siellä ongelma ilmenee kaksitahoisena: profetian 
innoittajana on joko Pyhä Henki tai saatana (Apt 21:10, 16:16). 
Esimerkki 131. Maanviljelijän vaimon oikeaa kättä särki. Aluksi kipua 
hoidettiin reumatismina, mutta eräänä päivänä nainen teki kiinnostavan 
havainnon: jos hän kirjoitti kirjeen, kipu lakkasi. Tämän huomattuaan hän 
tarttui aina kynään ja alkoi kirjoittaa, kun kipu kävi sietämättömäksi. Mutta 
jonkin ajan kuluttua hän joutui kirjoittamispakon valtaan. Hän alkoi 
kirjoittaa asioita, joita hän ei ikinä tavallisissa oloissa olisi kirjoittanut. 
Lisäksi kaikki hänen kirjoitelmansa osoittautuivat jonkinlaisiksi 
uskonnollisiksi tutkielmiksi. Nainen vei ne seurakuntansa papin nähtäväksi. 
Tämä yllättyi niiden älykkäästä sisällöstä., varsinkin kun tiesi, ettei nainen 
juuri ollut käynyt kouluja. Alun perin viattomasta kirjoittelusta oli nyt jo 
aivan selvästi muodostunut tapa kirjoittaa automaattisesti. 
Yksinkertaisesta maanviljelijän vaimosta oli tullut spiritistinen 
kirjoittajameedio. 
Parapsykologille tämä esimerkki kertoo pelkästään psyykkisestä 
automaatiosta, johon liittyy alitajuisten ajatusten ilmentäminen. On totta, 
ettei meillä ole syytä ajatella naisen olevan suorassa yhteydessä vainajiin, 
toisin sanoen olettaa tässä olevan kyse suorasta demonisaatiosta, vaan 



pikemminkin epäsuorasta demonisaatiosta. Olipa asia kuinka tahansa, jos 
nainen olisi alkanut pitää itseään naisprofeettana, hänestä olisi tullut 
hengellisen ylpeyden uhri. 
Esimerkki 132. Protestanttinen pappi osallistui spiritistiseen istuntoon 
kokeillakseen meedion väitteiden paikkansapitävyyttä. Kokouksen aikana 
meedio vaipui transsiin, eräänlaiseen hypnoottiseen uneen. Sitten apostoli 
Paavalin väitettiin puhuvan läsnäolijoille. Pappi kuunteli kiinnostuneena 
saamaa, jota apostolin sanottiin pitävän. Mutta hän pettyi sen sisältöön. 
'Saarnalla' oli vähän, jos mitään yhteistä apostolin kirjeitten kanssa. Näytti 
siltä, että se oli pikemminkin meedion mielikuvituksen tuotetta kuin 
Paavalin puhetta, ja se käsitti vain muutamia moraalisia aforismeja, joihin 
oli sekoittunut joitakin kristillisiä sanontoja. Pappiin se ei tehnyt 
minkäänlaista vaikutusta, ja hän olikin aivan varma siitä, että saarna oli 
tiedostamatonta petosta. 
Filosofi Wundt sanoi kerran: "Suurten ajattelijoiden on täytynyt muuttua 
imbesilleiksi matkallaan iäisyyteen, sillä puhuessaan meedioiden kautta he 
juttelevat tavattoman ikäviä ja tyhjänpäiväisiä." Wundt vihjasi siihen, että 
meediot vain lausuvat omia ajatuksiaan silloin, kun menneiden aikojen 
suurten ajattelijoiden väitetään puhuvan heidän kauttaan. Jokainen, joka 
on perehtynyt Raamattuun, oivaltaa heti, ettei apostoli Paavali milloinkaan 
suostuisi puhumaan meedion kautta. 
Esimerkki 133. Eräälle meediolle annettiin kerran tehtäväksi materialisoida 
runoilija Uhland spiritistiseen istuntoon. Kuinka ollakaan, istunnon aikana 
aa-ve todella ilmestyi. Mukana olleet pyysivät siltä runoa, joka todistaisi, 
että se todella oli Uhland. Aave ei kuitenkaan lausunut runoa, vaan otti 
käteensä lähellään olevan salkun. Avaamatta sitä se työnsi kätensä sen 
sisään ja otti sieltä paperin. Tämän jälkeen se kirjoitti paperille pari 
runoriviä, ja tuo paperi on yhä tallella. Se annettiin istunnon jälkeen 
joittenkin asiantunti-joitten tutkittavaksi, jotta olisi saatu selville, oliko 
runo ote jostakin Uhlandin teoksesta. Asiantuntijat etsivät alkuperäistä 
runoa turhaan. Eräs yllättävä seikka kävi kuitenkin ilmi. Muuan grafologi 
totesi, että runo oli kirjoitettu Uhlandin käsialalla. Myöhemmin tuon 
paperin omistuksesta kiisteltiin peräti oikeusistuimessa Berliinissä. Oikeus 
päätti lopulta, että paperi kuului meediolle, jonka hallussa se on vieläkin; 
näin kertoi minulle muuan hänen tuttavansa. 



Tieteellisesti ajatellen ei ole mitenkään välttämätöntä uskoa, että Uhland 
todella ilmestyi tuossa istunnossa. Syvyyspsykologia olettaa, että aave 
voidaan saada ilmestymään siten, että luovuttaessaan energiaa meedio 
saa muodostumaan ainetta. Ydinfysiikka on esittänyt, että aine on 
yksinkertaisesti keskitettyä energiaa. Einsteinin kaava E = mc2 kuvaa juuri 
tätä suhdetta. Myös toiselta fysiikan alalta saamme saman tiedon. On 
havaittu, että röntgenputken katodissa muodostuu sekä alkeishiukkasia 
että antialkeishiukkasia, kun putken läpi johdetaan korkeajännitteistä 
virtaa. Sähkömagneettisen säteilyn muodossa oleva energia muuttuu 
aineeksi. Seuraava mediumistisen prosessin askel käsittää tiedon 
hankkimisen jonkinlaisesta lähteestä, ja tämän jälkeen vastamuodostunut 
aine muotoutuu psyykkisesti näin saatujen tietojen mukaan. Prosessin 
viimeinen askel on se, että meedio alistaa aaveen hallintaansa. Kun asiaa 
tarkastellaan tältä km-alta, ei ole mitään syytä uskoa, että vainajaa olisi 
häiritty lainkaan. Materialisaatioilmiöt voidaan täysin tyydyttävästi selittää 
alitajuisiin voimiin perustu-tuvan animismin avulla. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, että rationalistinen selitys tekisi oikeutta tapauksen tosiasioille. 
Ongelma ei suinkaan ole aivan näin yksinkertainen. Tässä kirjassa meillä ei 
kuitenkaan ole aikaa tutustua sen tieteelliseen puoleen tämän 
perusteellisemmin. Kristillisen sielunhoitajan kannalta riittää, kun sanon, 
että olen usein ollut todistajana, kun materialisaatiota on tapahtunut, ja 
monesti olen nähnyt sekä meedioiden että läsnäolijoiden 
persoonallisuuksien silloin hajoavan. Lisäksi aina kun joku on osallistunut 
usein spiritistisiin istuntoihin, hänessä ilmenee eräänlainen 
immunisoituminen Pyhää Henkeä ja Jumalaa vastaan. Yhteys spiritistiseen 
maailmaan tylsistyttää ihmisen persoonallisuutta Jumalan Sanan voimaa 
kohtaan. 
Esimerkki 134. Muuan mies ilmoitti omaavansa selvänäkijän kykyjä ja 
pystyvänsä niiden avulla löytämään kadonneita ihmisiä. Eräs nainen, jonka 
kahden pojan ilmoitettiin kadonneen Saksan-Neuvostoliiton rintamalla 
toisen maailmansodan aikana, meni miehen luo ottaen mukaansa 
poikiensa valokuvat. Hän antoi miehelle toisen kuvan, ja keskityttyään 
siihen aikansa tämä vaipui transsiin. Hän kertoi naiselle, ettei saanut 
yhteyttä tähän poikaan. Ilmeisesti hän oli kuollut. Nainen antoi miehelle 
toisen poikansa kuvan, mutta koska pojan oletettiin kaatuneen taistelussa, 



hän ojensi sen vain saadakseen varmuuden. Tällä kertaa selvänäkijä 
kuitenkin sanoi: "Minä näen poikanne. Hän on suuressa kivitalossa 
Moskovasta kaakkoon. Näen hänen palaavan kotiin vuonna 1954." Naisen 
mielestä selvänäkijän ilmoitusta oli mahdotonta uskoa, koska hänen 
poikansa oletettiin kaatuneen vuonna 1943 eikä hänestä sen jälkeen ollut 
kuultu mitään. Hänen hämmästyksensä oli sitäkin suurempi, kun poika 
vuonna 1954 palasi terveenä ja vahingoittumattomana. Kävi myös ilmi, 
että hän oli todella ollut vankina vaikeassa kivitalossa eikä tavanomaisissa 
puuparakeissa, jotka yleensä tulevat mieleen ajateltaessa sotavanki-leirejä. 
Parapsykologia näkee tässä esimerkissä kaksi rinnakkaisilmiötä. 
Selvänäkijällä oli psykometrinen kyky, kyky katsoa tai ennustaa ihmiseen 
liittyvästä esineestä, ja samanaikaisesti hän kykeni siirtämään sielunsa 
pitkienkin matkojen päähän. Sielunsiirtokykyä on havaittu myös 
Skandinavian lappalaisilla ja tiibettiläisillä. Euroopassa sitä on esiintynyt 
myös erään pienen kansanheimon keskuudessa; joillakin sen jäsenistä on 
tämä kyky, ja he myös käyttävät sitä. Spiritistit vakuuttavat, että on 
ihmisiä, jotka voivat lähettää materiaalisesta ruumiistaan astraaliruumiin ja 
antaa sille tehtäväksi mitä haluavat. 
Lopetamme spiritismin tärkeimpien psyykkisten ilmiöiden tarkastelun 
tähän. Spiritismin synkeä viidakko, johon ihminen on eksynyt, on 
vavahduttava. Miten suuri onkaan vastakohta sen ja Jumalan Sanan välillä, 
joka käskee meitä "rakastamaan Herraa, meidän Jumalaamme, kaikesta 
sydämestämme ja kaikesta sielustamme ja kaikesta mielestämme ja 
kaikesta voimastamme". Meidän on ohjattava kaikki toimemme ja kaikki 
tarmomme Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 
palvelemiseen. 
 
2. Fysikaaliset ilmiöt 
Käsiteltyämme spiritismin subjektiivisia muotoja ryhdymme nyt tutkimaan 
siihen liittyviä objektiivisia fysikaalisia ilmiöitä. Näitä ovat telekineesi, 
levitaatio ja apportti, joissa selittämättömällä tavalla väitetään voitettavan 
fysikaaliset luonnonvoimat. Telekineesillä tarkoitetaan esineen siirtämistä 
jonkin matkan päästä ilman fyysistä apua. Sana 'telekineesi' on peräisin 
kahdesta kreikkalaisesta sanasta, sanoista 'telos' ja 'kineoo'. Levitaatio 
puolestaan on alkuisin latinankielisestä sanat, jonka merkitys on 



'helpottaa' tai 'nostaa', ja sitä käytetään spiritismissä usein merkityksessä 
'kohota' tai 'leijailla'. Apportti on sekin alkujaan latinaa, jossa se on 
muodossa 'apportare'. Apportti tarkoittaa esineitten ilmestymistä tai 
katoamista huoneesta tai säilytysastiasta — tavallisesti tällaista tapahtuu 
spiritistisen istunnon aikana. Voisimme liittää tähän luetteloon myös 
aineenläpäisemisilmiön. Selvitämme joittenkin esimerkkien avulla, mitä 
näillä oudoilla ilmiöillä tarkoitamme. 
Esimerkki 135. Syrjäisessä vuoristokylässä oli talo, jossa kummitteli. 
Erilaisia esineitä lenteli ilmassa ja huonekalut liikkuivat itsestään. 
Sikäläinen pappi, poliisi, jopa pormestari, ja muut viranomaiset tutkivat 
tuon maalaistalon, mutta täydellistä selitystä ei keksitty, vaikkakin 
havaittiin, että telekineettisiä ilmiöitä tapahtui vain silloin, kun talossa oli 
muuan neljätoistavuotias poika. Kerran eräs opettajaa näki omin silmin 
raskaan tammikaapin siirtyvän huoneessa lähes kaksi metriä pojan 
seistessä sen lähellä. 
Esimerkki 136. Samankaltainen tapaus sattui maalaistalossa eräässä 
alppilaaksossa. Aluksi talossa kuultiin koputusta ja raapimista. 
Myöhemmin nähtiin esineiden lentävän huoneiden poikki ilman mitään 
näkyvää syytä. Niiden huomattiin joskus liikkuvan suorakulmion muotoista 
rataa, mikä on fysikaalisesti mahdotonta. Tapaukset mutkistuivat, ja 
esineitä alkoi ilmestyä suljettuihin huoneisiin ja säilytystiloihin ja kadota 
niistä.  
Tapaus oli jo herättänyt monien uteliaisuuden, ja sen syiden tutkimiseksi 
perustettiin komitea. Siihen kuuluivat professori, sähköinsinööri ja filosofi, 
joka oli perehtynyt parapsykologisiin ilmiöihin. 
Heidän ensimmäinen havaintonsa koski talon poikaa: he huomasivat, että 
hän oli voimakas meedio. Tutkimusten aikana hän suoritti häkellyttäviä 
tekoja noiden kolmen miehen nähden. Merkittävin suoritus tapahtui 
levitaation avulla. Poika nosti usein levitaatiota apunaan käyttäen vuoteen 
ilmaan, ja kerran hän pystyi saamaan sen irti lattiasta, vaikka nuo kolme 
miestä yrittivät kaikin voimin pitää sitä paikoillaan. 
Esimerkki 137. Naiselta oli varastettu hopeisia pöytäkaluja, ja hän epäili 
syylliseksi nuorta palveluksessaan olevaa palvelijatarta, jonka maine 
ennestäänkin oli huono. Nainen kääntyi spiritistin puoleen saadakseen 
apua. Tämä mies oli sekä selvänäkijä että meedio, ja hänellä oli myös 



harvinainen kyky suorittaa materialisaatioita ja dematerialisaatioita. 
Spiritisti lähti naisen kanssa tämän talon pihaan ja vaivutti itsensä 
transsiin. Äkisti he kuulivat outoa melua talon katolta, ja varastetut hopeat 
putosivat katolta lantakasaan talon vierelle. Nainen ei lainkaan käsittänyt, 
kuinka apportti tapahtui. 
Tähän tapaukseen saattaa löytyä luonnollinenkin selitys. Ehkäpä joku juuri 
tuolla hetkellä heitti varastetut tavarat ylhäältäpäin. Palvelijatar se ei 
kuitenkaan voinut olla, koska hänet oli jo sanottu irti. Heittäjä on kuitenkin 
voinut olla joku hänen työtovereistaan, jonka kanssa hän oli voinut 
ystävystyä ja jolle hän ehkä oli antanut varastetut esineet. Olipa tämän 
tapauksen selitys mikä tahansa, seuraavaa esimerkkiä on jo paljon 
vaikeampi selittää. 
Esimerkki 138. Tämän tapauksen saatoin tutkia itse. Esimerkkimme talon 
tutkivat myös muutamat yliopiston opettajat, poliisi, sekä katolinen että 
protestanttinen pappi, valtion viranomainen ja monet muut, jotka saa_ 
puivat taloon pelkästä uteliaisuudesta. Kuuden viikon aikana ilmoitettiin 
135 esineen lentäneen huoneiden poikki selittämättömällä tavalla. 
Jokainen tapaus pantiin tarkoin muistiin. Samanaikaisesti havaittiin 
lukuisia apportteja. Kun katolinen pappi kerran oli keittiössä kahden 
miehen kanssa, sinne lennähti lasipallo, vaikka kaikki ovet ja ikkunat olivat 
kiinni. Pallo putosi papin jalkoihin, ja hän nosti sen ylös. Se tuntui kuu-
malta, mutta oli ehjä. Pallossa oli kuva Maria Einsiedelistä, katolisesta 
pyhiinvaelluspaikasta Sveitsissä. Talon omistaja kertoi huudahtaen, että 
pallo oli ollut olohuoneessa, ja niinpä kaikki kolme menivät tutkimaan 
asiaa. Olohuoneen pallo oli poissa! 
Tutkiessani tätä tapausta panin merkille kaksi seikkaa, jotka näyttävät aina 
liittyvän tämän kaltaisiin tapahtumiin. Esineiden ilmestyessä nuori 
mediumistisia kykyjä omaava poika oli aina läsnä. Talossa oli lisäksi 
aikaisemmin harjoitettu magiaa. Kun kysyin sen omistajalta: "Oletteko te 
tai ovatko esivanhempanne milloinkaan harjoittaneet täällä magiaa tai 
spiritismiä?" hän vastasi heti isännän olleen karjan loihtija, joka oli kyennyt 
parantamaan tauteja taioin. Oma kokemukseni on, että spontaaneja 
apportteja sattuu ainoastaan meedioiden läheisyydessä ja taloissa, joissa 
on harjoitettu salaoppeja. Kaikissa niisä tapauksissa, joihin minulla on ollut 
tilaisuus perehtyä, tämä sääntö on pätenyt. Viimeinen esimerkki johtaakin 



meidät spiritistis-maagisten ilmiöiden tarkastelemiseen. 
 
3. Spiritistis-maagiset ilmiöt 
Edellä kerrotuista esimerkeistä olemme huomanneet, että spiritismiin 
liittyy joitakin hyvin merkittäviä ilmiöitä. Voimme kuvitella, kuinka paljon 
vahinkoa spiritistiset kyvyt voivat aiheuttaa silloin, kun niitä omaava 
ihminen on luonteeltaan taipuvainen rikollisuuteen. Niin ne 
todellisuudessa aiheuttavatkin. Olen itse ollut todistamassa järkyttäviä 
tapauksia, jotka ovat olleet tästä esimerkkinä. Pahimpia esimerkkejä on 
erään parikymmenhenkisen spiritistisen piirin toiminta. Tämä piiri harjoitti 
mustaa magiaa ja spiritismiä, ja he tekivät kokeiluja nähdäkseen, 
pysyivätkö he vahingoittamaan psyykkisesti niitä, joista eivät pitäneet. Yksi 
ryhmän jäsenistä, voimakas meedio, kohdisti voimansa erääseen pappiin 
ja ilmoitti aikovansa päästä hänestä eroon tekemällä hänet sairaaksi. 
Seurauksena oli, että pappi sai hermoromahduksen eikä muutamaan 
kuukauteen kyennyt tekemään työtä. Seuraavat esimerkit selventävät 
kuvaa edelleen. 
Esimerkki 139. Nuori nainen kertoi pelästyneensä joka yö jo usean vuoden 
ajan, koska kello 12 ja 1 välillä hän aina näki naapurinsa ilmestyvän 
kotiinsa. Aina kun näin tapahtui nainen heräsi hätkähtäen. Hän oli ollut 
kauhuissaan. Kyseessä ei ollut uni, koska hän oli aina nähnyt naapurinsa 
hahmon herätessään. Hahmo oli erään saman kylän naisen, jonka 
kerrottiin olevan pahansisuinen ja harjoittavan ihmisten ahdistamista 
mustan magian avulla. Kun hän kuoli, nuoren naisen oudot kokemukset 
loppuivat. 
Esimerkki 140. Nuorella maanviljelijällä oli öisin karmeita kokemuksia: 
häntä hakattiin, joskus niin pahoin, että hän alkoi vuotaa verta. Koko kylä 
oli usein nähnyt hänet kauttaaltaan mustelmilla ja juomuilla. 
Esimerkki 141. Nainen tuli sielunhoitokeskusteluun ja valitti, että häntä 
vainosi ja häiritsi musta kissa, joka öisin tuli hänen huoneeseensa. Kissa oli 
naisen kertoman mukaan purrut ja raapinut häntä. Kysyin, oliko hänellä 
koskaan ollut ihottumaa tai verenkierto-häiriöitä, kutinaa tai muita tauteja, 
esimerkiksi arterio-skleroosia, mutta niitä hänellä ei ollut ollut. Hän kertoi 
kuitenkin, että kerran kissan purema ei ollut parantunut pariin viikkoon. 
Erään toisen kerran hänellä oli tavallisten puremien ja naarmujen lisäksi 



jalassaan jälki, joka oli kolmosen muotoinen ja niin tarkka, että olisi voinut 
ajatella jonkun tatuoineen sen siihen. 
Perehtyessämme tällaiseen tapaukseen meidän on ensin eliminoitava siitä 
kaikki, mikä saattaa olla valhetta. Tiedämme, että eräät psyykkiset 
sairaudet saavat ihmisen ajattelemaan tietyllä tavalla. Esimerkiksi moni 
skitsofreenikko luulee, että häntä vainotaan maagisin tai muin keinoin. 
Itse asiassa tämä on vain hänen psykoottisen sairautensa oire. On 
kuitenkin aitoja esimerkkejä spiritistisistä ilmiöistä, ja kortistossani on 
runsaasti ensikäden aineistoa, jonka pohjalta olen voinut muodostaa 
perustellun arvion. Suurimmassa osassa tapauksia psykiatrinen selitys, 
vaikea hysteria, onero-geeninen häiriö tai psykogeeninen dermografia ei 
ole riittävä. Suurimpana syynä tähän väitteeseeni on, että näistä 
vaikeuksista kärsivät ihmiset vapautuvat sinä hetkenä, jona he antavat 
elämänsä Kristukselle ja turvaavat hänen suojeluksensa. 
Parapsykologisesti ajatellen maaginen vaino on materialisaatiota vastaava 
mediumistinen ongelma. Aivan samoin kuin meedio voi luovuttaa 
energiaa, joka sitten voi muotoutua ihmisen hahmoon, hän voi muuntaa 
saman energian eläimen hahmoon. Minulla on ilmoituksia lukuisista 
koirien, kissojen, sammakoiden, käärmeiden, jopa puo_ liksi ihmis-, 
puoliksi eläimenhahmoisten ilmestysten materialisaatiotapauksista. 
Osoittaaksemme, että nämä ilmiöt kuuluvat ennen kaikkea 
materialisaation piiriin, voimme lyhyesti mainita, että myös meedio saa 
vamman. Jos aavetta spiritistisessä istunnossa vahingoitetaan Jollakin 
tavoin. Tämä pätee myös eläinilmestyksiin. Voimme siis perustellusti 
päätellä, että maaginen vaino on samantasoinen ilmiö kuin 
materialisaatio. Monet puolustusmagian menetelmät perustuvat tähän. 
Siinähän uskotaan, että jos uhri pystyy vahingoittamaan hyökkäävää 
aavetta, hän on jo melkein voittanut. Voimme siis todeta, että eräät 
spiritistisen hyökkäys- ja puolustusmagian muodot perustuvat 
materialisaatioihin. Vielä esimerkki tästä. 
Esimerkki 142. Minulle kerrottiin tämä tarina seudulla, jossa mustaa 
magiaa harjoitetaan paljon. Kookkaan mustan kissan nähtiin liikkuvan 
erään talon tienoilla, jossa muuan nainen juuri synnytti lasta. Kissa ei 
suostunut lähtemään talolta, ja lopulta joku heitti sitä kirveellä niin että se 
sai haavan jalkaansa. Seuraavana päivänä huomattiin, että eräs lähistöllä 



asuva vanha nainen oli myös satuttanut jalkansa. Kyläläiset tiesivät hänen 
harjoittavan mustaa magiaa, ja muutaman päivän kuluttua nainen todella 
kosti. Käydessään katsomassa vastasyntynyttä ja sen äitiä hän mutisi 
jotakin ja taputti samalla lasta päähän. Lapsi itki herkeämättä monta 
päivää naisen käynnin jälkeen, eikä mikään saanut sitä tyyntymään. Lapsen 
kasvaessa todettiin, että sen muisti oli harvinaisen heikko. 
Kortistossani on nelisenkymmentä kissoja koskevaa tapausta, jotka lähes 
kaikki käsittelevät samaa ongelmaa: sitä, että joku aiheuttaa näyn 
ilmestymisen talossa tai maatilalla. Tästä huolimatta yliopistomme 
kieltäytyvät yleensä edes myöntämästä tällaisia tapauksia sattuneiksi, 
koska ne yhä ovat oman rationalistisen opetuksensa vallassa. Tavallinen 
kansa on huomattavasti paremmin selvillä maagisista tavoista kuin 
yliopistojen opettajat ja opiskelijat, sillä sitä ei sido sama teoria kuin 
yliopistoihmisiä, jotka uskovat, että magia on joko pötyä tai petosta. 
Kristityn tärkein tehtävä on kuitenkin tuoda magian ahdistama ihminen 
Kristuksen luo. Tämä on ainoa tehokas apukeino. Meidän sota-aseemme 
ovat hengelliset eivätkä lihalliset, sanoo apostoli Paavali. 
Neljäs spiritismin muoto, jota käsittelemme, on paljon monimutkaisempi 
tulkita ja selittää kuin jo käsittelemämme kolme muotoa. 
 
4. Metafyysiset ilmiöt 
Käsittelemme tässä luvussa joitakin tapauksia, joissa spiritismiä esiintyy 
tämäntyyppisten aaveiden ja ilmestysten yhteydessä. Ongelma on 
monitahoinen, ja tässä kuten kaikissa salaoppi-ilmiöissä jotkin tiedot ovat 
aitoja, toiset taas tekaistuja ja valheellisia. Eideettiset kuvat ja 
hallusinaatiot kuuluvat tekaistuihin tapauksiin, samoin ne näyt, jotka 
yhdistämme selvä-näköisyyden piiriin. Aitoja aavetapauksia ovat ne, jotka 
usea sukupolvi on objektiivisesti vahvistanut tosiksi. Kerron esimerkin 
osoittaakseni mitä tarkoitan. 
Esimerkki 143. Yliopistossa tutkinnon suorittanut protestanttisen papin 
poika kertoi minulle seuraavan tarinan. Hänen isänsä oli kerran saanut 
siirron pikku-kaupunkiin. Pappilaan muutettuaan perhe huomasi, että 
siellä kummitteli. Eräänä yönä he kuulivat askeleita, jotka siirtyivät 
kellarista ullakolle ja taas takaisin. Eteisestä kuului myös askelia, ja aluksi 
perhe luuli, että siellä oli murtovaras. Kerran he jopa hälyttivät poliisin 



paikalle. Askelten lisäksi joskus sytytettiin valot ja avattiin kaasuhana. 
Monista huolellisista tutkimuksista huolimatta kummittelun syystä ei saatu 
mitään todisteita. Myöhemmin, kun perheen kaksi vanhinta poikaa jo 
opiskeli yliopistossa, he laativat suunnitelman, jonka avulla he saisivat 
yhteyden aaveeseen. Eräänä iltana koko perhe istuutui pöydän ääreen ja 
muodosti ketjun tarttuen toisiansa kädestä. He aikoivat 
pöydänliikuttamisen avulla päästä yhteyteen sen kanssa, joka aiheutti 
talossa tapahtuvat häiriöt, olipa se mikä tahansa. He esittivät joitakin 
kysymyksiä: "Etkö saa lepoa?"  
Vastauksena oli kiivas naputus pöytään. Näin alkoi kiinnostava kysymys- ja 
vastausleikki. Henki, johon he olivat saaneet yhteyden, ilmoitti olleensa 
katolinen pappi ja asuneensa perheen talossa 200 vuotta aikaisemmin. 
Hän oli murhannut taloudenhoitajansa ja haudannut hänet kellariin. Siitä 
saakka hänen oli ollut pakko kummitella rikospaikalla. Kun hengeltä 
kysyttiin, missä huoneessa hän oli surmannut taloudenhoitajan, pöytä 
alkoi äkkiä liikkua lattian poikki. Se iskeytyi oveen niin lujasti, että puu 
sälöili. Kun yksi perheen pojista avasi oven, pöytä syöksyi viereiseen 
huoneeseen ja liukui sen nurkkaan. Matkalla se löi tammiseen 
sängynjalkaan niin, että siihen jäi pysyvä jälki. Perhe kysyi hengeltä lisää, ja 
kun häneltä kysyttiin, voiko perhe mitenkään auttaa, hän vastasi: "Voitte 
rukoilla edestäni." Papin vaimo todella rukoili rauhattoman hengen 
puolesta tuon illan jälkeen, ja moneen vuoteen talossa ei enää 
kummitellut.  
Poika, joka kertoi minulle tämän tarinan — hän on nykyisin lääkäri —, 
kertoi saaneensa selville, että talossa todellakin oli asunut katolinen pappi 
parisataa vuotta ennen heitä ja että siinä jo monen sukupolven ajan oli 
kummitellut. On kiinnostavaa huomata, että kun pappi sai siirron ja muutti 
toiselle paikkakunnalle, hän ei maininnut aavetta sanallakaan uusille 
asukkaille. Kun hänen perheensä muutti pois talosta, siinä alkoi jälleen 
kummitella. 
 
Aaveilmiöt voidaan selittää monin tavoin. Martensen-Larsen on sitä 
mieltä, että jokainen ihminen ikään kuin leimaa kotinsa henkisesti. Hän 
sanoo, että näin lyöty leima jää taloon silloinkin, kun ihminen itse muuttaa 
muualle. Professori Gatterer uskoo, ettei ihmisen kuollessa maailmaan jää 



ainoastaan hänen fyysinen ruumiinsa, vaan myös eräänlainen hengellinen 
'toukka'. Professori Bender ei mene aivan näin pitkälle, vaan puhuu 
sähköisestä pyörre virrasta, joka jää jäljelle ihmisen lähtiessä. Spiritualistit 
uskovat, että ihminen kuollessaan jättää maailmaan hengellisen 
kokonaisuuden, joka on itsenäisenä olemassa astraalimaailmassa ja hajoaa 
joskus vasta satojen vuosien kuluttua ihmisen kuolemasta. He uskovat, 
että tämä hengellinen kokonaisuus aiheuttaa aave- ja näkyilmiöt. Joistakin 
kristityistä kuoleman valtakunta ei ole niinkään jokin paikka kuin tila, ja 
jotkut uskovat, että on aikoja, esimerkiksi ihmisen kuolinvuoteella, jolloin 
kuolleiden valtakunta avautuu maallisten silmiemme nähtäväksi.  
Kristosofia taas esittää, että ihmisten on jäätävä kuolemansa jälkeen 
kuolevaisten elämänpiiriin siihen saakka, kunnes he ovat vapautuneet 
kaikista niistä säteistä, jotka heillä aikanaan oli maailmaan. Tämä käsitys 
on samantapainen kuin se melko laajalle levinnyt käsitys, että rikollisten ja 
heidän kaltaistensa on kummiteltava rikospaikalla. kunnes heidät 
siirretään tätä aluetta korkeammalle tai aiemmalle olemassaolon tasolle. 
Yksikään näistä teorioista ei kuitenkaan ole täysin luotettava, ja Raamattu 
itse on vaiti aaveista. Tehdäksemme asian selväksi meidän on syytä 
mainita, ettei aaveita esiinny ainoastaan spiritismin yhteydessä, vaikka 
käsittelemmekin niitä tässä siksi, että ongelma tuli esiin esimerkissä 143. 
jossa spiritististä pöydän liikuttamista käytettiin saveen tavoittamiseksi. 
Esimerkki 144. Toinen pappi perheineen muutti niin ikään uuteen 
pappilaan. Myös hän ja hänen vaimonsa kuulivat aavemaisia ääniä 
uudessa kodissaan. He kuulivat öisin askelia. ja pääsiäisen aikaan he 
kuulivat niin paljon rysähdyksiä ja naputusta, että kuulosti siltä kuin kaikki 
huonekalut olisi lyöty säpäleiksi. Mennessään tutkimaan taloa ne näkivät, 
että kaikki oli kunnossa. Ääniä kuului aika ajoin. ja moni vieraskin kuuli ne, 
vaikka heille ei ollut kerrottu talossa kummittelevan. Pappi ja hänen 
vaimonsa rukoilivat koko ajan levottomuuksien tähden, ja viimein pappi 
päätti käskeä Jeesuksen nimeen näkymättömiä voimia lähtemään talosta. 
Eräänä aamuna tämän jälkeen, kun vielä oli pimeää, he kuulivat niin kovan 
äänen, että tuntui siltä kuin talon jokaista tiiltä olisi kopautettu, ja pian sitä 
seurasi toinen ääni, joka kuulosti samalta kuin tuhansia kyyhkysiä olisi 
pyrähtänyt lentoon. Pappi oli aivan varma siitä, että aave oli lähtenyt 
tiehensä, ja näin olikin käynyt. Talossa ei enää kuulunut ääniä eivätkä sitä 



vaivanneet oudot häiriöt niin kuin aikaisemmin. Kun myöhemmin 
tutkittiin, mikä olisi voinut olla kummittelun syynä, saatiin selville, että 
talossa useita vuosia aikaisemmin oli asunut spiritisti ja että joku tämän 
lisäksi oli tehnyt itsemurhan muutamaa vuotta ennen kuin papin perhe oli 
sinne muuttanut. 
Kun minulta pyydetään neuvoa ja kun kysytään mielipidettäni aidoista 
kummitustapauksista, korostan aina kahta seikkaa, jotka alinomaan 
toistuvat näissä tapauksissa. Ensiksikin ilmiöiden juuret ovat aina talossa 
aikaisemmin asuneiden ihmisten salaoppisissa toimissa, ja toiseksi aaveet 
alkavat heti perääntyä, kun talossa asuvat ihmiset antavat elämänsä 
Kristukselle ja turvaavat hänen suojelukseensa, vaikkakin aaveet, jotka 
liittyvät johonkin Paikkaan, ovatkin itsepintaisempia kuin johonkuhun 
ihmiseen liittyvät aaveet. Tämä osoittaa, ettei näitä tapauksia tule kuitata 
erilaisilla tieteellisillä selityksillä, vaan että koko totuuden ymmärtämiseksi 
on etsittävä metafyysinen vastaus. 
 
5. Spiritistis-uskonnolliset ilmiöt 
Yrittäessämme kärjistetyin esimerkein osoittaa spiritismin vaarat saamme 
usein vastauksen: "Me emme toki harjoita noin alkeellista spiritismiä. Me 
harrastamme spiritualismia, ja se on ylevää ja henkevää." Muuan mies, 
joka useita vuosia oli ollut spiritualisti, kertoi minulle, että hänen 
mielestään spiritismi on spiritualismin rinnalla suoranainen rikos. 
Mitäpä vastaisimme tällaiseen väitteeseen? Onko spiritualismi onnistunut 
siinä missä spiritismi on epäonnistunut? On totta, että spiritualismi 
näyttää nykyisin vallanneen alaa spiritismiltä, ja spiritismin sisältäessä 
lähinnä animistisia kokeiluja spiritualismi pyrkii laajentumaan 
uskonnolliselle ja hengelliselle alalle. Spiritualismi on kiistämättä sekä 
älyllisesti että eettisesti paljon korkeammalla tasolla kuin spiritismi. 
Esimerkiksi Zürichissä on spiritualistien 'kokoushuone', jossa sunnuntaisin 
järjestetään jumalanpalveluksia tavanomaisine virsineen, rukouksineen ja 
saarnoineen, Saaman pitäjäksi väitetään vainajahenkeä, joka meedion 
avulla puhuu tuonpuoleisesta käsin. Saarna kirjoitetaan joka viikko 
muistiin pikakirjoituksella ja julkaistaan myöhemmin. 
Olen lukenut niistä monia, ja ne sisältävät sekoituksen idealistisia, 
moraalisia ja kristillisiä ajatuksia. Ne ovat kuitenkin tasoltaan yleensä 



paljon Uuden Testamentin alapuolella. Ne eivät esitä kristillisen sanoman 
ydintä; ne eivät kerro, että Jumalan edessä ihminen on avuton syntinen, 
joka tarvitsee Jeesuksen Kristuksen lunastusta. Toinen huomionarvoinen 
piirre on, että spiritualistit tulkitsevat Uutta Testamenttia erikoislaatuisella 
tavalla. He sanovat muun muassa, että Mooseksen ja Eliaan ilmestyminen 
kirkastusvuorella samoin kuin Kristuksen ilmestymiset ristiinnaulitsemisen 
jälkeen olivatkin materialisaatioita, joita tavallisesti 
esiintyy spiritistisissä istunnoissa. Lisäksi he kiertävät keinotekoisen 
raamatunselityksen avulla 5. Mooseksen Kirjan suoran käskyn ja muut 
Raamatun kohdat, jotka kieltävät yhteydet vainajiin. Kun kerran luin tämän 
raamatunkohdan spiritualistisen kirkon jäsenelle, hän huudahti, etteivät he 
suinkaan kutsuneet vainajia, vaan vainajien valtakunnan eläviä henkiä. 
Tuloksena on, että spiritualismi vain saattaa ihmiset ymmälle näennäisen 
kristillisen ulkokuorensa tähden. 
Tuhoisinta on, etteivät eräät kristilliset piirit näe niitä saastaisia henkiä, 
jotka ovat sekä spiritismin että spiritualismin takana. Tämän osoittavat 
seuraavat kaksi esimerkkiä. 
Esimerkki 145. Kristitty, evankeliseen kirkkoon kuuluva perhe järjestää 
spiritistisiä istuntoja, joissa heidän tätinsä on meediona. Jotkut menneiden 
aikojen tunnetut kristityt ovat kuulemma ilmestyneet heille ja johtaneet 
kokousta sekä saarnanneet läsnäolijoille. Merkittävää on, etteivät 'henkien' 
pitämät saarnat sisällä mitään poikkeuksellista ja jäävät tavallisesti paljon 
näiden miesten kirjoitusten tason alapuolelle. 
Esimerkki 146. Kristitty nainen jäi leskeksi hyvin pian häiden jälkeen. 
Mikään ei kyennyt häntä lohduttamaan, mutta jonkin ajan kuluttua alkoi 
tapahtua jotakin omituista. Hänen aviomiehensä alkoi ilmestyä hänelle 
öisin, ja hän kertoi vaimolleen, että hänen oli sallittu tulla käymään tämän 
luona lohduttaakseen häntä surussa. Tällä tavoin heidän avioliittonsa 
saattoi öisten tapaamisten johdosta jatkua. Nainen väitti saavansa apua ja 
voimia miehensä vierailuista, ja hän kysyi tältä neuvoa kaikkiin 
ongelmiinsa. Tunnettu kristitty pappi kehotti naista katkaisemaan 
yhteytensä vainajiin, mutta mikään ei saanut naista uskomaan, että 
tapaamisessa oli ollut jotakin väärää. Ajan mittaan hän alkoi kuitenkin 
kärsiä erilaisista psyykkisistä häiriöistä, ja hänen terveytensä heikkeni 
hitaasti. 



Se, että kristityt eivät erota spiritistisiä ilmiöitä Pyhästä Hengestä eivätkä 
sielullista hengellisestä, on surullinen osoitus siitä, ettei heillä ole henkien 
arvostelemisen armolahjaa. Ei ole kyllin, jos sanomme joidenkin 
menneiden aikojen tunnettujen ihmisten todistaneen vainajien 
ilmestyksistä, koska arvostelumme ei perustu niinkään ihmisten 
kokemuksiin kuin Raamatun todistukseen. Kun rikas mies kysyi, saisiko 
Lasarus mennä tuonelasta käymään hänen veljensä luona, hänelle 
vastattiin: "Heillä on Mooses ja profeetat." Meidän ei tarvitse perustaa 
kantaamme näkyihin eikä vainajahenkien aiheuttamaan sekaannukseen. 
Meidän on käännyttävä Raamatun puoleen, koska se on Jumalan Sana ja 
Pyhän Hengen lähde. Me emme tarvitse joidenkin meedioiden spiritistisiä 
kirjoituksia, vaan Totuuden Henkeä, jonka löydämme Jumalan kirjoitetusta 
Sanasta. Spiritismin leviäminen uskonnon piiriin uskonnollisena liikkeenä 
lienee tämän ongelman vaarallisin piirre. Uskonnollinen ulkokuori juuri 
sokaisee ja hämmentää monia yksinkertaisia ihmisiä ja vie heidät pois sen 
Herran luota, joka on kuollut heidän edestään. Seuraavaksi esitämme 
lopullisen mielipiteemme kaikista spiritismiin liittyvistä ilmiöistä. 
 
6. Spiritististen ilmiöiden arviointi 
Ensiksi kuuntelemme, mitä lääketieteellä on tästä ongelmasta 
sanottavana. Erityisesti psykiatrian piirissä tiedetään, että pitkäaikainen 
mediumististen toimien harjoittaminen saa aikaan skitsofrenian oireita. 
Tätä sairautta nimitetään mediumistiseksi psykoosiksi. Myös psykologia 
on tehnyt tästä asiasta omat johtopäätöksensä, ja professori Bender, 
Freiburgin yliopiston psykologi, on varoittanut ihmisiä kirjassaan 
'Parapsychology ist results and problems' (Parapsykologian tuloksia ja 
ongelmia) näillä sanoilla: "Tuhannet ihmiset panevat toivonsa spiritismin 
harjoittajien petollisiin lausuntoihin, ja näin heistä tulee riippuvaisia 
'tuonpuoleisesta' saamistaan neuvoista. Minulla on melkoinen määrä 
potilaita, jotka ovat kärsineet vakavista psyykkisistä häiriöistä spiritististen 
väärinkäytösten vuoksi. Heidän persoonallisuutensa on jakautunut, ja 
heidän avukseen kutsumansa henget ovat saattaneet heidät äärimmäisen 
hämmentyneeseen tilaan. Niinpä ne, jotka pyrkivät näkemään kuoleman-
jälkeiseen elämään spiritismin ja taikauskon avulla, ovat vaarassa joutua 
oman mielensä ja sielunsa synkkien, salattujen voimien valtaan." 



Toiseksi, kuten jo olemme nähneet, Raamattu lausuu spiritismille hyvin 
selkeän tuomion. Muistin verestämiseksi lainaamme jälleen otteen 3. ja 5. 
Mooseksen Kirjasta. "Jos jossakin miehessä tai naisessa on vainaja- tai 
tietäjähenki, niin heidät rangaistakoon kuolemalla; heidät kivitettäköön, he 
ovat verivelan alaiset" (3 Moos 20:27). "Kun tulet siihen maahan, jonka 
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, niin älä opettele jäljittelemään niiden 
kansojen kauhistuttavia tekoja. Älköön keskuudessasi olko ketään, joka 
tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka 
lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien 
puoleen. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle. Sillä 
nämä kansat, jotka sinä nyt karkoitat, kuuntelevat kyllä merkeistä 
ennustajia ja taikureita, mutta sinulle ei Herra, sinun Jumalasi, sitä salli" (5 
Moos 18:9-14). Tiedämme tämän kiellon jatkuvan läpi koko Vanhan 
Testamentin. Saul itse oli hävittänyt kaikki vainaja- ja tietäjähenkien 
manaajat, mutta uskosta luopuessaan hän etsi käsiinsä vaimon, jolla oli 
vallassaan vainajahenki, saadakseen tietää tulevaisuuden. Hän lausui täten 
itse oman kuolemantuomionsa, joka täyttyi seuraavana päivänä.  
Myöhemmin profeettain ajalla varoitus annettiin yhä uudelleen. Spiritismi 
on syntiä Jumalan yksinvaltaa ja auktoriteettia vastaan, ja ne, jotka sen 
piiriin astuvat, rikkovat ensimmäisen käskyn: "Sinun pitää kumartaman 
Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palvelemaan." Spiritistit ovat 
luopuneet totisesta ja elävästä Jumalasta juodakseen demonien maljasta. 
Seuraava traaginen esimerkki osoittaa, kuinka totta tämä on. 
Esimerkki 147. Protestanttinen pappi oli monta vuotta spiritistisen piirin 
jäsen. Myös hänen kuusitoistavuotias poikansa otti säännöllisesti osaa 
istuntoihin. Kun poika ei ottanut menestyäkseen koulussa, hän sai 
tehtäväkseen toimia spiritistisen yhdistyksen kirjanpitäjänä. Yhteys 
spiritismiin jätti leimansa moniin papin saarnoihin, joissa hän saattoi 
esimerkiksi sanoa, että Pyhä Henki on yksinkertaisesti kaikissa ihmisissä 
olevaa hyvyyttä. Hän kertoi seurakunnalleen, että tuonpuoleisessa on sekä 
hyviä että pahoja henkiä, jotka pystyvät suoraan vaikuttamaan 
jokapäiväiseen elämäämme. Hän väitti näiden henkien kykenevän 
ohjaamaan ja opastamaan ihmisiä, eikä hän yrittänytkään salata sitä, että 
hän itse oli niiden johdatettavissa.  
Kerran kuitenkin "hengen opastus" teki hänestä koko kylän hilpeyden 



kohteen. Henget olivat nimittäin ilmoittaneet hänelle, että hänen äitinsä 
oli vaikeasti sairaana. Uutinen levisi nopeasti kylälle, ja pappi lähti heti 
matkaan joutuakseen äitinsä luokse. Mutta puolisen tuntia. hänen 
lähtönsä jälkeen hänelle tuli kirje äidiltä, joka kertoi voivansa 
erinomaisesti. Papin vaimo lähetti heti jonkun viemään miehelle sanaa, ja 
niin tämä palasi kotiin. Tämän tapauksen jälkeen kyläläiset vain tekivät 
pilkkaa papin ajatuksista johdatuksesta ja henkimaailmasta. Kun pappi 
myöhemmin oli vaimonsa kanssa lomalla, hän sanoi eräänä päivänä 
hiekkarannalla: "Minä lähden nyt uimaan enkä tule takaisin." Juuri niin 
kävi, eikä häntä sen jälkeen enää nähty. 
Tässä näemme spiritismin aiheuttaman hämmennyksen järkyttävät 
seuraukset. Pappi oli alentanut Pyhän Hengen muutamiksi moraalisiksi 
ominaisuuksiksi. Hän oli hajoittanut Lohduttajan henkilöllisyyden ja teot 
satunnaisiksi inhimillisiksi luonteenpiirteiksi ja korottanut valtaistuimelle 
omat spiritistiset oppaansa. Nämä "hyvät" henget tekivät hänet 
naurunalaiseksi koko hänen seurakuntansa silmissä, ja loppujen lopuksi ne 
olivat luultavasti vastuussa myös hänen kuolemastaan. 
Muodostaaksemme käsityksemme spiritismistä käsittelemme kolmanneksi 
kristillisen sielunhoidon tuloksia. Kuten kaikissa salaoppitapauksissa, 
meidän on tässäkin tehtävä ero ongelman tieteellisen ja hengellisen 
puolen välillä. Toinen tutkimusmenetelmä keskittyy materiaaliselta tasolta 
spiritismin tieteelliseen puoleen, toinen taas ennen kaikkea sen 
olemukseen ja sen suhteeseen Raamattuun. Kummallakin menetelmällä 
saadut johtopäätökset ovat toisistaan aivan riippumattomia, ja vaikka 
spiritismi voitaisiin selittää täysin tyydyttävästi tieteellisin termein, 
sielunhoidon herättämä ongelmat jäisivät silti vastausta vaille. 
Syvyyspsykologian jatkotutkimukset eivät milloinkaan kykene korvaamaan 
kristityn merkitystä keskustelijana salaopin vaikutuksista kärsivien kanssa. 
Ongelman hengellinen ja tieteellinen puoli ovat kaksi aivan erillistä 
ulottuvuutta. 
Papin ja sielunhoitajan työssä, on käynyt eittämättömästi selväksi, että 
spiritistiset toimet Raamatun valossa tarkastellen tarjoavat pimeyden 
voimille yhden mahdollisuuden tunkeutua elämäämme. Nuo voimathan 
hyökkäävät kimppuumme monilla muillakin elämänaloilla. Apostoli 
Paavalin varoituksessa näemme erikoismerkityksen: "Sillä meillä ei ole 



taistelu verta ja 'ilma vastaan, vaan hallituksia vastaan, pahuuden henki-
olentoja vastaan taivaan avaruuksissa" (Ef 6:12). Sielunhoidollisissa 
keskusteluissa on toisinaan erittäin helppo havaita, kuinka pimeyden vallat 
ovat tunkeutuneet ihmisen elämään, sillä joissakin tapauksissa ihmiset 
ovat joutuneet kärsimään henkisistä ja hengellisistä häiriöistä vain 
luettuaan salaoppista kirjallisuutta säännöllisesti. Tästä esimerkki: 
Esimerkki 148. Nuori kristitty nainen sai spiritistiseltä piiriltä sekä saarnoja 
että muuta kirjallisuutta. Hän piti artikkeleita luonteeltaan kristillisinä ja 
luki niitä säännöllisesti. Seurauksena oli kuitenkin, että hän tuli 
ahdistuneeksi ja alkoi kärsiä alakuloisuuspuuskista. Hän ei tiennyt, mikä 
vaivat aiheutti, ja luki edelleen salaoppisia kirjoituksia. Sitten hän eräänä 
yönä näki huoneessaan punatukkaisen miehen, jonka kasvot näyttivät 
hehkuvan. Lisäksi hän alkoi tuntea pakottavaa halua rikkoa tavaroita. 
Kerran hän sai halun tappaa tyttärensä, vaikka hän kuitenkin itse 
mielessään vastusti kiivaasti koko ajatusta. Kun hän kertoi tästä minulle 
sielunhoitokeskustelussa, neuvoin häntä polttamaan kaiken spiritistisen 
kirjallisuuden. 
Psykiatri kertoisi tietenkin meille, että pakkoneuroosi, johon liittyy 
impulsiivisia tekoja ja joita ilmenee niin tietoisuuden selvässä kuin 
häiriintyneessäkin tilassa. on tuttu psykiatrinen ilmiö. Hallusinaatio sopii 
samaan kuvaan. Mutta vaikka hyväksyisimmekin tällaisen diagnoosin, on 
omituista, että sairaus seurasi spiritistisiä toimia. Juuri ne saivat sairauden 
puhkeamaan, vaikkakaan emme voi sanoa niitä sairauden syyksi. Mitä taas 
tulee punatukkaisen miehen näkemiseen hallusinaationa, on huomattava, 
että tämäntyyppisiä spiritistisiä näkyjä esiintyy usein salaoppisen 
kirjallisuuden lukemisen jälkeen. Joskus ihmiset erehtyvät pitämään näitä 
näkyjä aitoina uskonnollisina kokemuksina. Mutta tämä on jälleen niitä 
tapauksia, joissa saatana on tekeytynyt valkeuden enkeliksi. 
Vastaväitteistä huolimatta sielunhoitotyö osoittaa vakuuttavasti, että kun 
kristitty kajoaa spiritistisiin toimiin, olivatpa ne minkä muotoisia, tahansa, 
niillä voi olla vakavia vaikutuksia hänen hengelliseen elämäänsä. Tämä ei 
pidä paikkaansa silloin, kun on kyseessä buddhalainen, muhamettilainen 
tai jonkin muun samankaltaisen uskonnon kannattaja. Näitä uskontoja 
spiritismi ei heikennä. Mutta spiritismi tekee ihmiset immuuneiksi Pyhän 
Hengen vaikutuksille. Meidän on muistettava pitää tämä ero selvänä. 



Salaopit tai spiritismi eivät vahingoita kenenkään uskonnollista elämää. 
Spiritismihän on suurelta osin juuri 'uskonnollinen' liike. Saatana ei riistä 
meiltä 'uskonnollisuuttamme'. Hänen todellinen halunsa on erottaa 
meidät Kristuksesta ja estää meitä seuraamasta häntä. Kun siis kuulen 
ihmisten sanovan saavansa apua hartaudenharjoituksiinsa jostakin 
spiritistisestä piiristä, myönnän auliisti, että tämä on täysin mahdollista. 
Asian ydin on siinä, että on aivan eri asia olla uskonnollinen kuin olla 
uudestisyntynyt Jumalan Hengestä. On ikävää todeta, että kristillisissä 
kirkkokunnissamme on enemmän 'uskonnollisia' ihmisiä kuin todella 
uudestisyntyneitä kristittyjä. Minulla on joitakin esimerkkejä, jotka elävästi 
kuvastavat Pyhän Hengen työn ja spiritismin vaikutusten eroa. Seuraavaksi 
yksi näistä esimerkeistä. 
Esimerkki 149. Tietämättä varoa kristitty mies meni spiritistiseen istuntoon. 
Koska hän alkoi tuntea olonsa levottomaksi, hän rupesi rukoilemaan 
mielessään. Ryhmä kokeili pöydänliikuttamista, mutta tuloksetta. Pöytä 
kuitenkin reagoi, kun kristitty mies poistui huoneesta. 
Riittäköön, kun toteamme kristillisen työn paljastavan lukuisia tapauksia, 
joissa spiritistisiin toimiin osallistumisesta on ollut seurauksena selvästi 
havaittavia psyykkisiä häiriöitä. Vaikkakaan emme ole käsitelleet 
spiritismiä kaikilta kannoilta, niin olemme kattaneet sen tärkeimmät 
ilmenemismuodot. Kiinnitämme nyt huomiomme niihin menetelmiin, joita 
meidän tulee noudattaa keskustellessamme spiritismiin ja muihin 
salaoppimuotoihin kajonneiden ja niiden rasittamien ihmisten kanssa. 
 
7. Sielunhoidollinen keskustelu 
Vain turvautumalla Jeesukseen Kristukseen voi ihminen todella vapautua 
spiritismin ja spiritualismin vaikutusvallasta ja seurauksista. Lääketiede ja 
psykologia eivät tee oikeutta tämän ongelman hengelliselle puolelle. 
Koska Kristus kuoli ristillä ja nousi kuolleista, meidän ei tarvitse pelätä 
yrittäessämme sielunhoidollisessa keskustelussa auttaa salaopin valtaan 
joutuneita. Saatana ja kaikki pimeyden sotajoukot on voitettu. Jeesus on 
voittanut vihollisen kaikki voimat. Uuden Testamentin riemukas 
tunnusajatus on: "Jeesus riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät 
julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä voiton riemun" (Kol 2:15), ja Vanha 
Testamentti ylistää: "Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja" (Ps 118:15). 



Tämä ylistys toteutui Kristuksessa, ja apostoli Paavali puki sen sanoiksi: 
"Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen kautta!" (1 Kor 15:57). Pelastus ja lunastus 
Kristuksessa ovat kaikkien toimiemme perustana. Pidämme tämän 
mielessä ja käymme nyt tarkastelemaan sielunhoitokeskustelun tavallista 
kulkua käytännössä. 
a) Jokaisen, joka todella tahtoo tulla vapaaksi, on oltava valmis 
luovuttamaan elämänsä kokonaan Kristukselle. Häilyvä, puolittainen 
ratkaisu ei ole mahdollinen. Kukaan ei voi palvella kahta herraa. 
b) Toiseksi, kuten olen aikaisemmin sanonut, näyttää mahdottomalta, että 
kukaan voisi vapautua ilman täydellistä tunnustusta. Tämä on kuitenkin 
vapaaehtoista, kuten Uudesta Testamentista näemme. Yhdessäkään 
tuntemistani 20 000 tapauksesta vapautuminen ei kuitenkaan ole ollut 
mahdollinen ilman perinpohjaista ripittäytymistä sielunhoitokeskustelussa. 
Jaakobilla lienee ollut tästä omia kokemuksia, sillä hän kirjoitti: 
"Tunnustakaa siis toisillenne syntinne, että te parantuisitte" (Jaak 5:16). 
c) Joissakin tapauksissa myös luopumisrukous voi olla välttämätön. On 
mahdollista, että ihminen salaoppeja harjoittaessaan tietämättään tekee 
sopimuksen pimeyden valtojen kanssa, ja tämä sopimus on purettava. Se 
voidaan tehdä lausumalla luopumisrukous Jumalan edessä ja ikään kuin 
todistajana toimivan henkilön ollessa läsnä. Sopimusta ei tarvitse purkaa 
kuin kerran. Jumala on sen todistajana, ja hän kuulee rukouksemme. 
Rukous voi olla muodoltaan esimerkiksi seuraavanlainen: "Jeesuksen 
Kristuksen nimeen sanoudun irti sinun vallastasi, saatana, ja luovutan 
itseni Herralle Jeesukselle ja otan hänet vastaan Jumalanani ja 
Hallitsijanani." Nämä sanat sinänsä eivät muodosta mitään maagista 
kaavaa, eikä niistä sielunhoitokeskusteluissa ole syytä pitää liian jäykästi 
kiinni. 
d) On sellaisiakin tapauksia, joissa sielunhoitajan on käskettävä Jeesuksen 
nimeen jossakin ihmisessä asuvia henkiä lähtemään hänestä. Tällaisissa 
tapauksissa on henkien arvostelemisen lahja kuitenkin ehdottoman 
välttämätön. Emme saa käyttää väärin sitä valtaa, jonka Kristus on meille 
antanut. Olisi väärin soveltaa tätä menetelmää ihmiseen, joka on kliinisesti 
sairas. Juuri tällä sielunhoidon alalla vakavat, vaaralliset erehdykset ovat 
mahdollisia. Jos sielunhoitaja on hiukan epävarma, hänen on viisaampaa 



välttää ajamasta pahoja henkiä ulos tällä tavoin. Erittäin tärkeää on myös, 
että tätä keinoa käyttävät todella ovat Kristuksen opetuslapsia. Muussa 
tapauksessa seuraukset voivat olla vakavia. Toinen tärkeä, 
muistamisenarvoinen seikka on, ettei yleensä ole viisasta panna käsiään 
salaopin valtaan joutuneen ihmisen päälle. Jeesus itse pani kätensä vain 
niiden päälle, jotka kärsivät fyysisistä sairauksista. Riivatun ihmisen 
kohdalla hän käytti aina käskyä. 
e) Sen, joka on vapautunut spiritismin tai salaoppien vallasta, on 
ehdottomasti luettava Raamattua säännöllisesti, käytävä ehtoollisella. 
pysyttävä kristittyjen yhteydessä ja rukouksessa. Jos häntä 
sielunhoitokeskustelun jälkeen vielä ahdistetaan ja kiusataan, hänen on 
joka päivä ja joka hetki turvauduttava Jeesuksen veren suojelukseen. Tämä 
ei suinkaan ole tunteellinen tai mystinen ajatus, vaan Raamattuun 
perustuva tosiasia.  
Me emme voi käydä sotaa saatanaa vastaan sentimentaalisin asein. Jos 
hän ei lakkaa hyökkäämästä. Ihminen itse voi käskeä Jeesuksen nimeen 
saastaisia henkiä kaikkoamaan. Kuten aikaisemmin jo totesimme, tämä on 
epäuskovan ihmisen suorittamana aivan hyödytöntä, ja sen vaikutukset 
voivat osoittautua vaarallisiksikin, kuten Apt. 19:13 osoittaa. Myöskään 
sellaisella kristityllä, joka ei ole tehnyt selvää ratkaisua Kristuksen puolelle, 
ei tällaisissa tapauksissa voi olla todellista ylivaltaa saatanasta. 
Koska pahat henget helposti palaavat alkuperäiseen asuinpaikkaansa. 
(Luuk 11:24-26), jokaisen niistä vapautuneen on valvottava ja puettava 
yllensä Jumalan koko sota-asu voidakseen suojautua niitä vastaan (Ef 
6:10-18). Ennen kaikkea hänen on tartuttava uskon kilpeen ja Hengen 
miekkaan, joka on Jumalan sana.. Kun joku pelastuu spiritismin vallasta, 
hänen on oltava varuillaan näkyjen ja muiden samankaltaisten 
kokemusten varalta. Pahat henget yrittävät usein palata ihmiseen salaa 
jonkin hurskaan valepuvun turvin. Tällä tavoin paha voi monesti päästä 
huomaamatta kristityn ihmisen elämään. 
Kaikesta edellä sanotusta huolimatta on joitakin tapauksia, joissa 
täydellinen, välitön vapautus näyttää olevan mahdoton. Näissä tilanteissa 
kaksi seikkaa voivat olla välttämättömiä. Ensiksikin on viisasta koota pieni, 
kahden tai kolmen uskovan rukouspiiri, joka on valmis kokoontumaan 
ainakin kahdesti viikossa rukoilemaan salaoppien valtaan joutuneen 



ihmisen puolesta. "Jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä 
asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka 
on taivaassa" (Matt 18:19). Hengellisessä maailmassa kahdella on 
enemmän valtaa kuin yhdellä. Toinen keino on rukous ja paasto. Jeesus 
sanoi kerran opetuslapsilleen: "Tämä laji ei lähde ulos muulla kuin 
rukouksella ja paastolla" (Matt. 17: 21). Ryhmä voi yhdessä paastota ja 
rukoilla joitakin päiviä auttaakseen sitä vapautumaan, jonka puolesta he 
rukoilevat. Heidän on kuitenkin kavahdettava lankeamasta ylpeyteen, joka 
tuhosi fariseukset. Jokaisen, joka taistelee eturivissä saatanaa vastaan, on 
suojauduttava Jumalan sota-asuun. Moni kristitty on joutunut taistelussa 
vihollisen saaliiksi. Hengellisen ylpeyden tie johtaa usein helvetin 
syvyyksiin. 
g) Lopuksi on syytä mainita, että koska joidenkin psyykkisten sairauksien 
oireet ovat samanlaiset kuin salaoppiin osallistuneessa ihmisessä 
ilmenevät oireet, sielunhoitajan on varottava astumasta alueelle, jolla hän 
ei ole pätevä toimimaan. 
Keskustelussamme spiritismistä olemme nyt päässeet loppuun, mutta 
selontekomme päätteeksi kerromme lyhyesti kolme esimerkkiä ihmisistä, 
jotka ovat onnistuneet pyrkiessään vapauteen. 
Esimerkki 150. Nuori mies teki kokeiluja "Mustasta Raamatusta" eli 6. ja 7. 
Mooseksen kirjasta löytämiensä ohjeiden mukaan. Toistamme vielä 
kerran, ettei näillä kirjoilla ole mitään yhteistä Raamatun eikä Mooseksen 
kanssa, vaan ne ovat maagisia kirjoja. Mies halusi nähdä, tehosivatko 
loitsut todella, ja hän totesi joidenkin todella vaikuttavan. Kerran hän toisti 
kirjan kuvaaman rituaalin pahan hengen kutsumiseksi. Hän piirsi maahan 
maagisen ympyrän ja sen sisään joitakin maagisia symboleja. Sitten hän 
toisti kolmesti loitsun hengen manaamiseksi. Mutta henki ei ilmestynyt. 
Mutta kun nuorukainen aloitti loitsun uudelleen, hän kaatui maagiseen 
ympyrään ja makasi siinä jonkin aikaa tajuttomana. Useita viikkoja tämän 
tapauksen jälkeen hän oli puolittain halvaantunut, ja kaikki fyysinen voima 
samoin kuin tahdonvoima olivat kadonneet. Hän toivoi kuolevansa. Tässä 
tilassa hän yritti tulla kristityksi. Monen sielunhoitokeskustelun ja 
kristittyjen rukouspiiri esirukouksen avulla poika vapautui. Hän on yhä 
vakaumuksellinen kristitty. 
Esimerkki 151. Nuori nainen meni erään ystävänsä kutsusta spiritistisiin 



kokouksiin. Aluksi hän luuli saavansa kokouksista jotakin, mutta 
myöhemmin hän alkoi huomata itsessään tapahtuvan psyykkisiä 
muutoksia. Hän alkoi kärsiä masennuspuuskista ja meni niiden tähden 
neurologin vastaanotolle. Hoidon aikana hänet lähetettiin mielisairaalaan. 
Mutta siellä hänen tilansa parani, koska hän ei enää voinut osallistua 
spiritistisiin istuntoihin. Sairaalapappi tuli katsomaan tyttöä, ja hänen 
kanssaan käymiensä sielunhoidollisten keskustelujen avulla potilas toipui 
täysin. Päästyään kuulemaan Jumalan Sanaa nuori nainen oppi 
luottamaan Kristukseen ja seuraamaan häntä. Jo muutaman viikon 
kuluttua hän pääsi pois sairaalasta täysin terveenä, eikä sairaudesta ole 
sen jälkeen ollut havaittavissa merkkiäkään. 
Esimerkki 152. Ollessani kerran evankelioimis-matkalla Sveitsissä pääsin 
tutustumaan erään naisen tarinaan. Hän oli harjoittanut melkein kaikkia 
mahdollisia magian ja spiritismin muotoja. Hänen syntyessään hänen 
äitinsä oli loihtinut hänet, ja lapsuudessa hänet oli monta kertaa 
parannettu maagisin keinoin.  
Vanhemmat opettivat häntä harjoittamaan magiaa, ja vuosien kuluessa he 
olivat kokeilleet mm. mustaa ja valkoista magiaa, maagista vainoa, 
puolustusmagiaa, ennustamista, korteista katsomista, kädenkatsomista ja 
vainajahenkien manaamista. Nainen oli jatkanut maagisia toimiaan vielä 
mentyään naimisiin, mutta eräänä yönä, juuri kun hän oli yhteydessä 
henkiin, hän tunsi olonsa äkkiä ahdistuneeksi ja hämmentyneeksi. Hän 
kuuli kahleiden kolinaa muistuttavia ääniä, räsäyksiä ja koputuksia. Hänen 
vuoteensa alkoi liikkua ylös ja alas.  
Ensin nainen ei tiennyt, olivatko ne henkisen sairauden oireita vai 
maagisten toimien seurauksia. Hän yritti rukoilla ja lukea Raamattua, 
mutta se oli lähes mahdotonta. Hän oli aivan varma siitä, että vaikeuksien 
syynä oli jokin paha voima. Hän meni erään ystävänsä, kristityn naisen luo, 
ja näin muodostettiin piiri rukoilemaan hänen edestään.  
Aluksi hän häilyi uskon ja epäilyksen välillä. Hänen mielensä oli aivan 
sekasortoinen. Hän kaipasi rauhaa Jumalan ja itsensä välille, mutta ei 
kyennyt vapautumaan hirvittävästä pelosta. Kamppailu kesti kaksi vuotta. 
Lopulta nainen näki näyn, jossa hänelle ojennettiin taivaasta malja. Se oli 
täynnä verta, ja hän kuuli sanat: "Tämä on Kristuksen veri, joka on 
vuodatettu sinun edestäsi." Siitä hetkestä naisella ei enää ollut kohtauksia, 



ja hän uskoi Vapahtajaansa. Usko Kristukseen oli vapauttanut hänet. 
Nykyisin tämä nainen yhä ylistää Jumalaa vapautuksestaan ja 
pelastuksestaan, joka oli mahdollista Kristuksen Golgatan ristillä 
vuodattaman veren tähden. 
Lopetamme tämän luvun riemullisiin sanoihin. Evankeliumi on kertomus 
suurimmasta voitosta, mitä maailman historiassa milloinkaan on 
saavutettu. Risti kohosi Golgatalla merkkinä Kristuksen kuolemasta ja 
helvetistä saamasta voitosta. Hän on vapahtanut meidät pimeyden 
valloista. Tullessamme hänen luokseen ristin juurelle pääsemme osallisiksi 
hänen voittoonsa, jonka hän sai maailman Vapahtajana. 
 
IV. SALAOPPINEN KIRJALLISUUS 
Olisi melkein mahdotonta luetella kaikkia maagisia kirjoja. Ne kiertävät 
ihmiseltä toiselle kuin myrkylliset kaasut ja myrkyttävät heidän mielensä ja 
sielunsa. Eurooppalaisia maagisia kirjoja, vain muutamia mainitaksemme, 
ovat Romanuksen kirjanen (Romanus Booklet), Nigromantian salaisuudet 
(The Secrets of Nigromantiae), Tulinen lohikäärme (The Fiery Dragon), 
Venuksen kirja (The Book of Venus). Saman otsikon alle voisimme myös 
liittää suuren määrän spiritistisiä ja spiritualistisia kirjoja.  
Tärkein maaginen teos Euroopassa on kuitenkin 6. ja 7. Mooseksen kirja. 
Järkyttävää kyllä, tätä kirjaa painetaan yhä. Sen myymisen estämiseksi on 
käyty lukuisia oikeudenkäyntejä, mutta aina tuloksetta. Tässä luvussa 
mainittuja yksityiskohtia käytettiin erästä kirjan julkaisijaa vastaan 
käydyssä oikeudenkäynnissä. Vaikka joku ei olisikaan kiinnostunut kirjan 
historiasta, kannattaa kuitenkin lukea seuraavat esimerkit. Ne varoittavat 
kaikkia, jotka voivat joutua tekemisiin tämän alan kirjallisuuden kanssa. 
Aloitamme 6. ja 7. Mooseksen kirjasta. Mikä on sen historia? Viimeisten 
kahdenkymmenen, kolmenkymmenen vuoden aikana minulle on 
sielunhoitajana toimiessani annettu monta tämän kirjan kappaletta. 
Vanhin saamani painos on vuodelta 1503. Sen alkulauseessa sanotaan, 
että kirja on julkaistu paavin protektoraatissa ja että alkuperäinen kirja on 
Vatikaanissa. Tällaiset lausunnot olisi kuitenkin tarkistettava, ennen kuin 
ne voidaan hyväksyä. Toisesta alkulauseesta saamme tietää, että kirja 
koostuu erfurtilaisen munkin kokoamista loitsuista. Tarkastellessamme 
tästä kirjasta neljän sadan vuoden aikana julkaistuja painoksia 



huomaamme sisällön vaihtelevan suuresti. 
1800-luvulla 6. ja 7. Mooseksen kirjaan oli liitetty osia kirjasta Tulinen 
lohikäärme (The Fiery Dragon). Se puolestaan oli alkuisin Ranskasta, ja sitä 
arvellaan painetun 1600-luvun lopulla käsikirjoituksista, jotka olivat 
peräisin vuodelta 1552. Vuoden 1789 Ranskan vallankumouksen jälkeen, 
joka tahtoi syöstä Jumalan valtaistuimeltaan ja nostaa sille järjen 
jumalattaren, juuri tästä kirjasta, Tulisesta lohikäärmeestä, tuli joissakin 
magiaa harjoittavissa ranskalaisissa piireissä Raamatun synkeä vastine. 
Uskonnonhistoriassa tällaista tapahtuu usein. Ne jotka kieltävät elävän 
Jumalan joutuvat lopulta perkeleen saaliiksi. Näiden kahden kirjan 
sulauduttua yhteen niitä julkaistiin sekä uudella nimellä 'Magically 
Sympathetic Magazine' että vanhoilla nimillään. 
Mooseksen nimi kirjan alkuperäisessä otsikossa on silkkaa petosta. 
Mooseksella ei ollut mitään tekemistä magian kanssa. Mutta maagikot 
ovat yrittäneet korottaa hänet "suojeluspyhimyksekseen" perustellen tätä 
sillä, että Mooses oli 2 Moos 7:8:ssa alkavan kertomuksen mukaan Egyptin 
tietäjiä voimakkaampi. Se on kuitenkin paholaisen aiheuttama 
väärinkäsitys tämän Vanhan Testamentin Jumalan miehen prof etaal-lisista 
lahjoista. Toinen mainitsemisen arvoinen seikka on, että jotkut näistä 
kirjoista muistuttavat muodoltaan pientä Raamattua tai Uutta 
Testamenttia. 
Mitä salaoppisen kirjallisuuden levinneisyyteen tulee, olen viime vuosina 
luennoinut salaoppien vaaroista Englannissa, Saksassa, Ranskassa, 
Espanjassa, Italiassa, Sveitsissä, Itävallassa ja Skandinavian maissa ja olen 
huomannut, että salaoppista kirjallisuutta on runsain määrin joka paikassa. 
Varsinkin 6. ja 7. Mooseksen kirjaa on ilmeisesti kaikilla saksankielisillä 
seuduilla, vaikkakaan ei enää kovin paljon uusilla teollistuneilla alueilla. 
Sen ja muiden maagisten kirjojen sisällön esittely ei ole tarpeen eikä edes 
hyödyllistä. Periaatteessa ne pyrkivät esittämään, miten ihminen saa 
yhteyden paholaiseen. Niissä on myös laaja valikoima loitsuja, jotka 
kattavat maagisen vainon, maagisen puolustautumisen, kostonmagian, 
kuolemanmagian, hedelmällisyysmagian, rakkaudenmagian ja monia 
muita magian muotoja. Monet loitsut on verhottu uskonnollisin sanoin. 
Jokaista, joka haluaa lukea näitä kirjoja tai säilyttää niitä kotonaan 
vaikkapa vain tutkiakseen niitä, on varoitettava niiden vaaroista, koska 



nämä kirjat itse lupaavat saatanan erityissuojelusta kaikille, jotka lukevat 
niitä tai pitävät niitä hallussaan. 
Muutama esimerkki omasta kortistostani. Ne on pääasiassa valittu 
umpimähkään, ja niiden täydennykseksi voisimme kertoa lukuisia 
samanlaisia esimerkkejä. 
Esimerkki 153. Muuan mies harjoitti pitkään 6. ja 7. Mooseksen kirjan 
sisältämiä salaoppisia toimia. Hänen vaimonsa otti niihin myös osaa. 
Entäpä seuraukset? On mielenkiintoista todeta, että sekä heidän lapsensa 
että lapsenlapsensa kärsivät hermostollisista ja psyykkisistä häiriöistä. 
Yhdestä tyttärestä tuntui siltä, kuin hänen ja Jumalan välillä olisi ollut 
muuri, Ja vaikka hänestä myöhemmin tuli kristitty, hän ei sittenkään 
kokenut täydellistä vapautumista psyykkisistä vaivoistaan. Yhdestä 
tyttärentyttärestä tuli kristitty sosiaalityöntekijä, mutta hänkin tunsi 
samanlaisen muurin erottavan itsensä Jumalasta. Erään psykiatrisen 
sairaalan ylilääkäri kertoi tytölle, että hänen sairautensa poikkesi 
tavallisista psykiatrisista vaikeuksista. 
Esimerkki 154. Eräs äiti tunsi loitsuja, jotka poistivat syyliä ja ihosairauksia, 
ja hän käytti niitä lastensa parantamiseen. Nämä ovat nyt salaoppien 
vallassa. Yksi tyttäristä on skitsofreenikko, ja äitiä itseään ahdistavat 
herjaavat ajatukset ja masennustilat. Kysyttäessä hän kertoi oppineensa 
loitsut 6. ja 7. Mooseksen kirjasta, jonka hänen aviomiehensä oli tuonut 
heidän avioliittoonsa. Ajan mittaan tie Kristuksen luo avautui tälle naiselle, 
ja hän todella vapautui taikojensa vallasta. Sinä päivänä, jona hän kääntyi, 
hänen kodissaan kuultiin voimakasta rytinää ja koputusta ja tuntui, kuin 
koko talo olisi ollut tulvillaan pahoja henkiä. Äiti siis vapautui, mutta 
hänen lapsensa ovat yhä salaoppisten voimien kahleissa. 
Esimerkki 155. Muuan mies oppi mustaa magiaa 6. ja 7. Mooseksen 
kirjasta. Hän alkoi harjoittaa sekä maagista puolustautumista että 
vainoamismagiaa, ja hänellä oli tapana käyttää symbolisia tekoja 
loihtimisen tueksi. Esimerkkinä tästä oli, että hänellä oli tapana iskeä veitsi 
pöytään suojeluskeinona. Toinen esimerkki on, että tahtoessaan ahdistaa 
vihamiehiään hän pani pulloon virtsaa, sulki pullon ja lausui sitten loitsun. 
Tämän piti estää vihamiehiä virtsaamasta. 
Esimerkki 156. Monia vuosia eräs toinen mies harjoitti magiaa saman 
kirjan avulla. Vähän ennen kuolemaansa hän siirsi kirjan esikoispoikansa 



haltuun ja neuvoi, kuinka sitä tulisi käyttää. Poika seurasi isänsä jalanjälkiä, 
ja seurauksena on, että kaikki hänen lapsensa ja lapsenlapsensa kärsivät 
joko masennuksesta tai synkkämielisyydestä. 
Esimerkki 157. Vuosikausia eräs mies noudatti 6. ja 7. Mooseksen kirjan 
neuvoja ja harjoitti näin mustaa magiaa. Näiden toimien vaikutukset 
ilmenivät, kuitenkin selvästi hänen jälkeläisissään. Lisäksi kaikki hänen 
talossaan olevat ihmiset kuulivat koputtelua, jyrinää ja räjähdyksiä, jotka 
olivat niin voimakkaita, että jotkut vieraat säikähtivät. Yksi miehen pojista 
oli raaka ja äkkipikainen mies, ja hän itse asiassa aiheutti vaimonsa 
kuoleman. Hän kohteli lapsiaan niin julmasti, että he kaikki jättivät isänsä 
heti kun olivat siihen kyllin vanhoja. Nykyään tuo mies käsittelee toista 
vaimoaan tavalla, joka on tehnyt elämisen hänelle lähes sietämättömäksi. 
Esimerkki 158. Eräs toinen mies harjoitti myös koko ikänsä mustaa magiaa 
6. ja 7. Mooseksen kirjan avulla. Hänen kotinsa oli levoton ja eripuraisa. 
Juuri ennen kuolemaansa hänellä oli suunnattomia kärsimyksiä, ja hänen 
kuoltuaan taloon levisi hirvittävä lemu. Hänen vaimonsa teki itsemurhan ja 
kärsi ennen kuolemaansa hirvittäviä tuskia ottamansa myrkyn tähden. 
Heidän pojistaan yksi kuoli jo nuorena, ja tytär kärsi vakavia psyykkisiä 
häiriöitä. Vielä aikuisenakin hän kasteli vuoteensa, ja hänellä oli 
itsepintaisia sukupuoli- ja tunne-elämän vaikeuksia. Heidän entisessä 
kodissaan kummittelee. ja naputusta ja kalinaa kuullaan usein. Siellä oli 
myös melko usein nähty aaveita. 
Esimerkki 159. Kuollessaan eräs nainen tahtoi antaa 6. ja 7. Mooseksen 
kirjan vanhimmalle pojalleen. Mutta poika ei suostunut ottamaan sitä 
vastaan. Naisen jälkeläisistä, jotka jatkoivat hänen salaoppisia toimiaan, 
moni oli psyykkisesti epänormaali. Jotkut olivat synkkämielisiä, jotkut 
kärsivät kiivasluontoisuudesta, ja jotkut olivat äärimmäisen riitaisia. 
Esimerkki 160. Eräs mies omisti 6. ja 7. Mooseksen kirjan ja hän myös 
käytti sitä. Kaikki hänen jälkeläisensä olivat epänormaaleja. Hänen 
tyttäristään kaksi kävi tavan takaa ennustajien luona, ja molemmat kärsivät 
tunne-elämän häiriöistä. Miehen kuoltua talossa alkoi kummitella, ja siellä 
nähtiin useaan otteeseen päätän aave. Myös hänen lapsenlapsensa 
kärsivät erilaisista häiriöistä, ja yksi lapsista putosi tuon tuostakin 
sängystään. Tämän estämiseksi lapsi loihdittiin. Muut lapsenlapset ovat 
nykyään kleptomaaneja ja seksuaalirikollisia. Myös lapsenlapsenlapsista 



ilmeni eräällä jo 14-vuotiaana hermostollisia häiriöitä. 
Esimerkki 161. Eräs perhe käytti 6. ja 7. Mooseksen kirjaa vuosia mustan 
magian harjoittamiseen, ja nyt perheen kaikki lapset ovat epänormaaleja. 
Yksi tytär saa masennuskohtauksia, yksi poika taas on alkoholisti ja 
seksuaalirikollinen. 
Esimerkki 162. Tunnen neljä pappia, joiden kirjahyllyssä on 6. ja 7. 
Mooseksen kirja. He puolustautuvat sanomalla, että tahtovat tutustua 
kirjaan henkilökohtaisesti, mutta on syytä kertoa, että heidän 
seurakuntansa ovat hengellisesti kuolleita. Näin on aina asia tällaisissa 
tapauksissa. 
Esimerkki 163. Eräästä papista työ on valtava taakka. Hänen seurakuntansa 
tiedetään myös tehottomaksi ja hengellisesti kuolleeksi. Kuultuaan 
luennon salaoppien vaaroista pappi tunnusti olleensa jo vuosia 
kiinnostunut salaoppisesta kirjallisuudesta ja lisäsi, että hänellä oli suuri 
joukko salaoppisia kirjoja, muiden muassa 6. ja 7. Mooseksen kirja. 
Esimerkki 164. Pyhäkoulunopettaja oli harjoittanut pöydänliikuttamista 
joitakin vuosia. Hän oli myös käyttänyt 6. ja 7. Mooseksen kirjaa apunaan 
loihtiessaan ihmisiä sairauksia vastaan. Puhuessani tämän naisen kanssa 
sielunhoitokeskustelussa huomasin monen ihmisen saaneen kärsiä siitä, 
että oli joutunut hänen kanssaan tekemisiin. 
Esimerkki 165. Vuonna 1946 eräs nuori mies alkoi hoitaa isänsä maatilaa. 
Saman vuoden syksyllä kaikki tilan siat kuolivat. Kuoleman syytä ei saatu 
selville, vaikka yksi kuolleista sioista vietiin tutkittavaksi Zürichin 
eläintieteen laitokselle. Tutkijat yrittivät kaikkia mahdollisuuksia, mutta 
suotta. Seuraavana vuonna sama toistui. Tällä kertaa maanviljelijä yritti 
kahta tarmokkaammin saada selville kuoleman syyn. Sikala tutkittiin, 
samoin ruoka, mutta jälleen turhaan. Silloin hän päätti purkaa koko 
sikalan ja rakennutti uuden sikalan toiseen paikkaan aivan eri 
rakennusaineista. Mutta seuraavana vuonna siat kuolivat taas. Ne 
vingahtivat yhtäkkiä ja kaatuivat kuolleina maahan. Jälleen ryhdyttiin 
tutkimuksiin, ja tällä kertaa ei jätetty tutkimatta pienintäkään tekijää, joka 
olisi voinut olla kuoleman aiheuttajana. Tuona syksynä eräät maanviljelijän 
naapureista alkoivat arvella jonkun tappavan sikoja pahansuopuuttaan 
maagisin keinoin.  
Aluksi maanviljelijä ei suostunut edes kuuntelemaan moista puhetta, ja 



hän kulki yhä eläinlääkärin ja muiden asiantuntijoiden luona. He eivät 
kuitenkaan voineet häntä auttaa, ja niinpä hän lopulta meni oman 
seurakuntansa papin puheille kysymään magiasta. Pappi vain nauroi ja 
sanoi koko ajatusta typeräksi. Kyläläiset huomauttivat kuitenkin, että 
Sveitsissä oli eri paikkakunnilla ihmisiä, jotka kykenivät tappamaan sikoja, 
nautakarjaa ja hevosia maagisin keinoin. Maanviljelijä oli tehnyt kaikkensa, 
mutta vuodesta toiseen hänen sikansa kuolivat, vaikka hän oli varustanut 
sikalan vahvoin lukoin ja valvoi toisinaan koko yön vahtien narua, jonka 
hän oli kiertänyt rakennuksen ympärille, nähdäkseen aiheuttiko joku 
eläinten kuoleman. 
Eräänä päivänä tilanne muuttui. Pappi tuli maanviljelijän luo ja pyysi tätä 
mukaansa pappilaan. Siellä oli eräs maanviljelijän naapuri, mies jonka 
maine kylällä oli melko huono. Hän tunnusti olevansa syypää sikojen 
kuolemaan; hän oli tappanut ne mustan magian keinoin. Maanviljelijä oli 
luonnollisesti tuohtunut, sillä häneltä oli ehtinyt kuolla 32 sikaa. Kun 
naapurilta kysyttiin, miksi hän oli tappanut siat, hän kertoi yrittäneensä 
kostaa tällä tavoin sen, että maanviljelijän lapset olivat pitäneet kovaa 
meteliä hänen talonsa lähellä. Kun häneltä kysyttiin, miten hän oli siat 
tappanut, hän selitti saaneensa nuorena käsiinsä 6. ja 7. Mooseksen kirjan 
ja monia muita salaoppisia kirjoja. Hän oli tutkinut niitä ja oli myöhemmin 
yrittänyt kirjoittautua saatanan omaksi omalla verellään. Eräänä perjantai-
iltana hän oli mennyt tätä tarkoitusta varten tienristeykseen ja kirjoittanut 
siellä sopimuksen itsensä ja saatanan välille. Hän kertoi, ettei saatana ollut 
ilmestynyt hänelle siinä hahmossa, jossa hänet tavallisesti esitetään, vaan 
hän oli tavannut mustatukkaisen, kiharahiuksisen olennon, jolla oli 
verenpunaiset silmät, pieni kärsä ja yllään melko vanhanaikaiset vaatteet. 
Mies tunnusti, että hänellä tuosta perjantaista lähtien oli ollut kyky 
vaikkapa tappaa ystävänsä sikoja.  
Papin kysyessä, mikä oli saanut hänet paljastamaan syyllisyytensä, mies 
vastasi maanviljelijän olleen vuosien mittaan niin ystävällinen häntä 
kohtaan, että häntä oli alkanut hävettää, ja hän pyysi maanviljelijää 
antamaan anteeksi luvaten samalla lakata ahdistamasta tätä. Maanviljelijä 
ei tahtonut ryhtyä oikeudellisiin toimiin, ja niinpä hän antoi naapurilleen 
anteeksi. Kaikki sujui hyvin, kunnes naapuri lakkasi käymästä kirkosta ja 
luisui takaisin vanhoihin tapoihinsa. Miehen tunnustuksen jälkeen 



yksikään maanviljelijän sioista ei ollut kuollut, mutta kun naapuri nyt alkoi 
taas juopotella, kaksi sikaa kuoli täsmälleen samalla tavoin kuin edelliset. 
Voimme tässä mainita myös sen, että kyläläiset tiesivät tuon miehen 
pystyvän hankkimaan rahaa spiritistisen apportin avulla ja voivan lisäksi 
ahdistaa ihmisiä maagisin keinoin. 
Tämän kertomuksen vahvistukseksi on runsaasti todisteita, esimerkiksi 
Zürichin eläintieteen laitoksen todistus. Lisäksi tunnustus tapahtui kahden 
papin läsnä ollessa, ja olen itse keskustellut eläinlääkärin kanssa. Hän 
kertoi tutkineensa sikoja moneen otteeseen, mutta silti hän ei ollut 
löytänyt niiden kuolinsyytä. Hän lisäsi epäilleensä itsekin, että magia oli 
aiheuttanut niiden kuoleman. Kuulin tämän kertomuksen ensimmäisen 
kerran silloin, kun maanviljelijä itse tuli luokseni sielunhoitokeskusteluun. 
Kun myöhemmin kävin maanviljelijän luona vierailulla, hän kertoi, että hän 
ja hänen vaimonsa olivat tulleet kristityiksi. Hän sanoi myös, että he olivat 
alkaneet pitää rukouspiiriä kotonaan ja ettei sen jälkeen — siitä oli 
kulunut kaksi vuotta — sikoja ollut enää kuollut. Kristus oli voittanut 
pimeyden vallat. 
Tarkastelkaamme nyt näiden esimerkkien selitystä. Voimme tehdä sen 
vain lyhyesti, vaikka juuri kertomamme esimerkit tarjoavat meille runsaasti 
johtolankoja. 
Toistan vielä, että psykologian näkökulmasta ihminen, joka harjoittaa 
magiaa ja uskoo salaoppisiin toimiin, on yksinkertaisesti 
toteutumispakkomielteen uhri. Hän toteuttaa tiedostamattomasti sen, 
mitä hän yrittää saada aikaan magian avulla. Hän on itsesuggestion 
vallassa. Mutta vaikka tämä olisi koko selitys, kuten jotkut vakuuttavat, 
olisi silti oikein sanoa, että salaoppisilla toimilla on turmeleva vaikutus 
kaikkiin, jotka niihin kajoavat. 
Parapsykologian mukaan nämä esimerkit taas osoittavat, että olipa 
kyseessä musta tai valkoinen magia jota harjoitetaan 6. ja 7. Mooseksen 
kirjan avulla, ihmisissä ilmenee vaikutuksia, joita ei voida selittää 
pelkästään suggestiolla. On väärin sanoa rationalistien tavoin, että koko 
ajatus magiasta on joutava. Ongelma ei toki ole näin yksinkertainen, ja 
todisteet osoittavat juuri päinvastaiseen suuntaan. 
Entäpä psykiatrian kanta? Olemme nähneet, että monissa perheissä, joilla 
on hallussaan 6. ja 7. Mooseksen kirja, ilmenee mielisairauksia, tunne-



elämän häiriöitä ja muita psyykkisiä ja hermostollisia häiriöitä. Tavallisesti 
psykiatrit ovat sitä mieltä, että tällaisissa tapauksissa on sekoitettu syyt ja 
seuraukset. Mutta minun on jälleen korostettava, että keskusteltuani 
sielunhoitajana erittäin monien kanssa minun on mahdotonta uskoa, että 
näin aina olisi asian laita. Usein voidaan todistaa, että magia on joko 
laukaissut tai peräti aiheuttanut psyykkiset häiriöt, ja jotkut tunnetut 
psykiatrit myöntävät tämän todeksi. 
Uskonnollisella alalla huomaamme, että salaoppisen kirjallisuuden 
lukeminen ja salaoppisten toimien harjoittaminen aiheuttavat vastustusta 
Jumalaa kohtaan. Tämä pätee riippumatta siitä, onko kyseessä musta vai 
valkoinen magia, onko se verhoutunut uskonnolliseen asuun vai ei. 
Periaatteessa huomaamme siis jälleen kerran, että salaoppien valtaan 
joutuminen, joka on seurauksena salaoppiseen kirjallisuuteen 
kajoamisesta, on ennen kaikkea uskonnollinen ilmiö. Kuten Raamatusta 
käy ilmi, magia on luonteeltaan demonista, tunnettiinpa se sitten millä 
nimellä tahansa. On ilmeistä, ettei tätä voida todistaa matemaattisesti sen 
paremmin kuin voidaan matemaattisesti todistaa Jumalan tai saatanan 
olemassaolo. Moni seikka viittaa kuitenkin salaoppien demoniseen 
luonteeseen. 
Toinen magian ja maagisen kirjallisuuden puoli, joka on otettava lukuun, 
on niiden oikeudellinen puoli. Keskustellessani sielunhoitajana ihmisten 
kanssa olen kuullut joitakin järkyttäviä asioita niistä vaikutuksista ja 
seurauksista, joita yhteydestä salaoppeihin on aiheutunut. Mutta kuten 
kuolleitten sikojen tapauksessa, tieteelliseen todistukseen on vaikea 
päästä. Varsin usein on käytettävä tilastollisia menetelmiä ja turvauduttava 
ennen kaikkea hirvittävimpiin esimerkkeihin, jos haluaa tarkastella totuutta 
magiasta. Syyn ja seurauksen yksinkertainen periaate on harvoin niin 
selvästi osoitettavassa muodossa, että voitaisiin oikeuden edessä todistaa 
magian olevan jonkin rikoksen syynä. 
Koko maan tai kansan henkisen terveyden kannalta olisi hyvä, jos kaikki 
maaginen kirjallisuus saataisiin häviämään. Tämä ei kuitenkaan liene 
mahdollista, koska monella eurooppalaisella perheellä on salaoppisia 
kirjoja, jotka ne ovat itse käsin kopioineet. Lisäksi monet maagiset loitsut 
siirtyvät suullisesti polvelta toiselle. Olisi myös hyödyllistä tutkia niiden 
toimintaa, jotka harjoittavat magiaa ammattina. On arvioitu, että noin 90% 



kaikista, jotka harjoittavat selvänäkemistä, ennustamista, mesmerismiä ja 
muita magian muotoja, käyttävät itse asiassa apunaan salaoppisia voimia. 
Salaoppien aiheuttamat sielulliset ja psyykkiset vahingot ovat 
suunnattoman suuret. 
Tarkastellessamme sitä, kuinka laajalti salaopit ja myös 6. ja'7. Mooseksen 
kirja vaikuttavat Euroopassa, näemme, että kristillisten työntekijöiden 
tehtävä on kaksinkertainen. Heidän on ensinnäkin jaettava valistusta ja 
varoitettava ja toiseksi oltava apua tarvitsevien sielunhoitajina ja auttajina. 
Ne ajat, jolloin noidat ja maagikot poltettiin roviolla tai kivitettiin 
kuoliaaksi, ovat ohi. Vanhan Testamentin lait eivät enää ole 
toimintaohjeita näissä tapauksissa. Meidän tehtävämme ei ole käyttää 
väkivaltaa, vaan antaa tietoa, ja sota, jota käymme, on käytävä hengellisin 
asein. Meitä voidaan verrata vartijoihin, emmekä saa antaa työmme käydä 
tehottomaksi tiedon puutteesta. Meidän on muistettava, ettei magiaa 
itseäänkään voida ymmärtää viiden aistimme avulla, koska se on 
metafyysinen, uskonnollinen ja aisteista riippumaton ilmiö. Kristityn on, 
paitsi varoitettava ihmisiä, myös autettava magian valtaan joutuneita ja 
sen ahdistamia ihmisiä ja huolehdittava heistä. Koska salaoppien valtaan 
joutuminen on uskonnollinen kysymys, psykiatria tai psykoterapia eivät 
pysty sitä hoitamaan. Ihminen, joka on joutunut salaoppien valtaan, on 
samalla joutunut demonisten voimien maalitauluksi. 
Apua ei voi antaa sen enempää lääkäri kuin teologiakaan. Vain Kristus 
yksin voi auttaa ja vapauttaa. Ainoa paikka, mistä voimme saada 
vapauden, on Golgatan risti. Sillä lunastettiin ihmisten vapaus. 
Ihmismielestä risti on kuitenkin häpeällinen ja loukkaava 
Vapautus ei silti ole niinkään järjen kuin uskon asia, niin kuin Uusi 
Testamentti sitä kuvaa. Usko Kristukseen voittaa saatanan vallan. 
Kristus tuli maailmaan valkeudeksi, eivätkä pimeyden vallat voi tätä 
valkeutta sammuttaa. Jumalan Poika ilmestyi tuhotakseen saatanan 
työt. Kristus voitti ristillä kaikki pimeyden voimat. 
 
V. NYKYPÄIVÄN PARANNUSIHMEITÄ 
 
"Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja 
he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja 
uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos 



hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis 
toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte" 
(Jaak 5:14-16). 
Esimerkki 166. Protestanttinen pappi kertoi minulle, että eräänä päivänä 
muuan hänen seurakuntalaisensa, joka oli sairaana, pyysi häntä ja joitakin 
vanhimpia tulemaan hänen luokseen, panemaan kätensä hänen päälleen 
ja rukoilemaan hänen edestään. Jokainen vanhin, jota pyydettiin mukaan, 
kieltäytyi kuitenkin täyttämästä sairaan pyyntöä. Kukaan heistä ei koskaan 
ollut tehnyt mitään senkaltaista aikaisemmin, ja he kaikki pitivät itseään 
kykenemättöminä sellaiseen. Koko ajatus oli heistä täysin vieras. 
Miksi on näin? Miksi kristikansa tietää niin vähän siitä, mitä Raamattu 
sanoo käsien panemisesta sairaiden päälle ja heidän puolestaan 
rukoilemisesta? Miksi kristityiltä niin usein puuttuu rohkeutta toteuttaa 
käytännössä niitä raamatunkohtia, jotka kertovat parantamisesta? Miksi 
yksinoikeus näihin raamatunkohtiin on jätetty lahkoille? Onko nämä 
lupaukset tarkoitettu vain ääriryhmille? Onko se, ettei kirkko enää elä 
Raamatun lupausten valossa, kenties osoitus kirkon köyhyydestä? Nämä 
kysymykset ovat nykyään erittäin ajankohtaisia. Tarkastelkaamme 
ongelmaa äsken lainatun Jaakobin kirjeen kohdan ja muiden 
samankaltaisten raamatunkohtien valossa. 
Jotta välttyisimme siltä erehdykseltä, jonka monet lahkot tekevät, 
tutkimme aluksi Jaakobin kirjeen 5. luvun todellista historiallista taustaa. 
Juutalaisessa yhteiskunnassa oli hyvin yleistä, että sairaat pyysivät 
vanhimpia luokseen rukoilemaan puolestaan. Alkukristityt noudattivat 
samaa tapaa, vaikka heidän käsityksensä sairaudesta olivatkin jonkin 
verran muuttuneet, sillä he eivät enää pitäneet sairautta Jumalan 
rangaistuksena jostakin ihmisen tekemästä synnistä. Öljyllä voiteleminen 
liittyi Vanhassa Testamentissa kuninkaan valitsemiseen ja papin 
pyhittämiseen. Se oli myös merkkinä syvästä ilosta, esimerkiksi psalmissa 
23: "Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen." 
Parantamisen kannalta on tärkeää muistaa, että öljyä pidettiin myös 
eräänä parhaimmista lääkkeistä. Tämä viittaa siihen, että vanhimpien 
rukouksista huolimatta lääkitystä ei jätetty käyttämättä, vaan sitä todella 
käytettiin taudin voittamiseksi. Raamatusta käy selvästi ilmi, että öljyllä 
oli sekä liturgista että lääkityksellistä merkitystä. Öljyn käyttö voidaan 



hyvin rinnastaa syljen käyttöön. Vielä nykyäänkin on lähetyskentiltä 
löytynyt seutuja, joiden asukkaat pitävät sylkeä ihmisen kalleimpana 
omaisuutena. On aina syytä tarkastella Raamatun kertomien asioiden 
taustaa. Ne jotka väittävät, ettei kristitty saa hyväksyä mitään 
lääketieteellistä apua, ja perustavat väitteensä Jaakobin kirjeen 5. lukuun, 
voivatkin joutua huomaamaan, että juuri tämä luku kehottaa meitä 
käyttämään lääkkeitä. Tästä huolimatta tämä raamatunkohta käsittelee 
ennen kaikkea uskolla parantamista. Jos siis kristitty tuntee, että hänen on 
kieltäydyttävä lääketieteellisestä avusta ja turvauduttava yksin Jumalaan 
parantuakseen, häntä ei voida arvostella. Mutta tällaisesta uskon 
asenteesta ei saa koskaan tehdä lakia, joka sitoisi kaikkia kristittyjä. Ikävä 
kyllä minun on sanottava, että tiedän monta surullista esimerkkiä 
tapauksista, joissa näin on käynyt. 
Historiallista taustaa tutkiessamme meidän on erittäin tärkeää muistaa, 
että Jumalan aikaansaaman paranemisen ja maagisen parantamisen välillä 
on tehtävä ero. Muinaisaikana ihmiset kuvittelivat yleisesti, että sairauden 
aiheuttivat pahat henget. Tämän vuoksi parantamismenetelmät olivat 
usein hyvin lähellä henkien manaamista, ja henkien manaajan tai 
maagikon oli tapana huutaa avuksi kulloistakin henkeä tai sitä 
väkevämpää henkeä. Tällaisesta tapauksesta kertoo Apostolien tekojen 19. 
luku, jossa muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat yrittivät ajaa ihmisistä 
pahaa henkeä Jeesuksen nimessä. He eivät itse olleet kristittyjä, ja 
seurauksena oli, että heidät voitettiin ja heidän oli pakko paeta. Olisi 
helppoa sanoa, ettei tällaisia Uuden Testamentin kuvaamia parantumisia 
enää nykyään tapahdu, elleivät ihmiset väittäisi toisin. Tämä on koko 
ongelman ydin. 
On totta, että melkein jokainen sairastuttuaan alkaa miettiä, kuinka 
paranisi. Useimmat menevät ensimmäiseksi lääkärin vastaanotolle, mutta 
ellei hän pysty lievittämään heidän sairauttaan heidän toivomallaan 
tavalla, monet lähtevät etsimään apua salaoppisista parannuskeinoista. Ja 
näitä harjoitetaan yhä, 20. vuosisadalla. Ajat eivät ole muuttuneet. 
Sielunhoitajana olen nähnyt melkoisen määrän erilaisia salaoppisia 
parantamistapoja ja esitänkin niistä tärkeimmät pääpiirteittäin seuraavilla 
sivuilla. 
Ensinnäkin on tapauksia, joissa ihmiset on parannettu mustan magian 



avulla. On aivan ilmeistä, mistä voimasta tässä on kysymys.  
Esimerkki 167. Nainen, jolla oli sielullisia ja psyykkisiä häiriöitä, tuli 
sielunhoitokeskusteluun. Keskustelujen aikana hänen hallustaan löydettiin 
amuletti. Aluksi nainen kieltäytyi luovuttamasta sitä, koska hän oli varma, 
että kuolisi muutaman päivän kuluttua siitä kun antaisi amuletin pois. 
Ainakin näin maagikko oli väittänyt. Lopulta hän kuitenkin antoi sen pois 
Ja järkyttyi, kun amuletin sisältä löytyi paperilappu, jossa oli sanat: "Minun 
sieluni on saatanan." Kävi ilmi, että nainen oli sairastanut tuberkuloosia, 
jonka maagikko oli parantanut. Nainen luopui amuletista kuitenkin 
lopullisesti. Myöhemmin tuberkuloosi alkoi jälleen vaivata häntä, mutta 
turvattuaan Kristukseen ja tultuaan kristityksi hän oli valmis antamaan 
tulevaisuutensa Jumalan käsiin. 
Valkoisen magian todellista luonnetta ei ole niinkään helppo huomata. 
Tämä magian muoto on levinnyt laajemmalle kuin musta magia, koska se 
usein kätkeytyy uskonnolliseen ulkokuoreen. Tämän vuoksi, kuten 
aikaisemmin olemme korostaneet, näissä asioissa on oltava erityisen 
tarkka, jotta niissä toimivat voimat voitaisiin tunnistaa. Uskonnollinen 
ulkokuori voi olla hyvinkin petollinen. Jälleen esimerkki. 
Esimerkki 168. Eräälle naiselle kerrottiin sairaalassa, että hänen toinen 
jalkansa jouduttaisiin amputoimaan. Koska hän halusi pitää jalkansa mihin 
hintaan hyvänsä, hän meni lääkärin tietämättä maagikon luokse. Tämä 
ilmoitti naiselle: "Teidän on uskottava minuun, jos haluatte parantua." Hän 
lausui maagisen loitsun ja toisti sen jälkeen kolmesti Herran rukouksen. 
Naisen kivut laantuivat heti, ja kun hän palasi sairaalaan, hänen jalkaansa 
ei enää tarvinnut amputoida. Lääkärit olivat ymmällään. Myöhemmin 
nainen alkoi kuitenkin kärsiä erilaisista psyykkisistä häiriöistä, ja hänen 
perheessään alkoi sattua tavan takaa onnettomuuksia. 
Toistamme vielä kertaalleen, että valkoiseen magiaan hyvin usein liittyy 
tiettyjä symboleja, jotka voivat sisältää esimerkiksi Kolminaisuuden nimen 
mainitseminen, kolme Herran rukousta, kolme raamatunlausetta, kolme 
psalmia tai kolme ristinmerkkiä. Ne pettävät ihmisiä, ja monesti 
parantamismenetelmää luullaan todella kristilliseksi. Todellisuudessa ne 
rikkovat toista käskyä vastaan: "älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, 
nimeä." Ihminen ei voi sanella käskyjä Jumalalle eikä voi kohdella Jumalaa 
kuin palvelijaa, joka on valmis rientämään jokaisen maagikon avuksi, joka 



häntä avuksi huutaa. Raamattu määrittelee sekä loihtimisen että omien 
sanojensa mekaanisen käytön noituudeksi, ja tänä osoittaa meille, että 
valkoinen magia on yksinkertaisesti mustaa magiaa valemuodossa. 
Saatana on totisesti tekeytynyt valkeuden enkeliksi. Pakonomaisuus, joka 
liittyy valkoiseen magiaan, poikkeaa täysin kristityn uskovasta asenteesta, 
kun hän sanoo: "Tapahtukoon sinun tahtosi." 
Ammattimaisesti tarjottu rukous voi olla kolmas maagisen parantamisen 
muoto. Esimerkki selventää asiaa. 
Esimerkki 169. Liikemies, jolla oli elimellinen sairaus, keskusteli erään 
miehen kanssa, joka lupasi rukoilla hänen paranemisensa edestä pienestä 
maksusta. Muutamia päiviä myöhemmin sairas mies oli ystäviensä luona 
ja valitti sitä, ettei enää kyennyt rukoilemaan. "Minusta tuntuu, että jokin 
paha ympäröi minua", hän kertoi. Hän yritti joka päivä lukea Uutta 
Testamenttiaan, mutta ei onnistunut. Jälleen hän meni hakemaan apua 
ystäviltään ja sanoi: "Teidän on autettava minua, sillä pahat voimat 
ahdistavat minua. Minä en ole ikinä elämässäni kokenut mitään tällaista." 
Näin jatkui monta kuukautta. Orgaaninen sairaus oli kadonnut, mutta sen 
tilalle oli tullut mielisairauden oireita. Lopulta mies teki itsemurhan, vaikka 
hän oli neljän lapsen isä. Jos tämä olisi yksittäistapaus, todisteet eivät olisi 
vakuuttavia, mutta voisin kertoa tuhansista tapauksista, jotka vahvistavat 
sitä johtopäätöstä, että paholainen toimii näissä näennäisissä 
parantumisissa. 
Olemme jo maininneet mesmerismin. Se muodostaa toisen 
parantamisliikkeen, jota maallikon on vaikea arvioida. Tohtori Trampler 
menestyy yhä päivästä toiseen hämmästyttävän hyvin potilaittensa 
hoidossa. Joissakin tapauksissa krooniset elimelliset sairaudet ovat 
parantuneet yhdessä yössä. Meidän on selvitettävä itsellemme mihin 
periaatteisiin tämä uusi parantamisliike perustuu. Tohtori Trampler puhuu 
animoituneesta voimasta, jota virtaa hänen kauttaan potilaisiin. 
Edistääkseen näiden voimien vastaanottoa hän on joskus kehottanut 
potilaitaan kohottamaan sormensa tai pitämään alumiinipaperia lähellä 
ruumistaan tai jopa panemaan sitä tyynynsä alle yöksi. Uskonnolliselta 
kannalta tarkastellen tässä on sekoittunut monia erilaisia käsityksiä. 
Trampler itse uskoo, että kaikki suuret uskonnot, kristinusko mukaan 
luettuna, ovat itse asiassa Jumalan ilmoituksia. Tämä merkitsee esimerkiksi 



sitä, että hänen näkökantansa mukaan Buddha ja Kristus ovat samalla 
tasolla, ja onkin puhuttava Buddhasta ja Kristuksesta eikä Buddhasta tai 
Kristuksesta. Tässä hän poikkeaa harhaan Uuden Testamentin selvistä 
opetuksista. Hänen parantamisensa onkin sen tähden panteismin, 
mystismin ja luonnon uskontojen sekä muutamien kristillisten elementtien 
sekoitus. Tämä on vaarallista. Jo esimerkissä 74 korostimme, mitä eroa on 
todellisella uskolla Kristukseen ja tämän miehen parantamiskyvyillä. Ettei 
tohtori Trampler kyennyt parantamaan tuota naista, näytti olevan tiiviisti 
yhteydessä siihen, että nainen rukoili ennen kuin tohtori yritti parantaa 
häntä. Tämä huomio sopii hyvin muista maagista parantamista 
sisältäneistä tapauksista tekemiini huomioihin. 
Viides maagisen parantamisen muoto liittyy spiritismiin. Seuraavan 
esimerkin kertoi minulle muuan opiskelija. 
Esimerkki 170. Englantilainen mies, joka epäpätevänä harjoitti 
lääkärintointa, matkusti Saksaan esittelemään menetelmiään. Hän 
työskenteli jonkin aikaa Heidelbergissä ja väitti nähneensä näyssä 
edesmenneen kirurgin, joka oli antanut hänelle kyvyn suorittaa leikkauksia 
ja parantaa ihmisiä. Väitetyn ilmestyksen jälkeen miehen kerrottiin 
suorittaneen koko joukon leikkauksia, ja hänen uskotaan jopa 
onnistuneen. Taikauskoiset ihmiset uskovat mitä hurjimpia asioita. 
Opiskelija, joka kertoi minulle tämän tarinan, oli ollut tämän lääkärin 
hoidossa, eikä hän ainakaan ollut parantunut hiukkaakaan. 
"Kristillinen tiede" (Christian Science) on eräässä mielessä myös 
parantamisliike. Tässä meillä ei ole mahdollisuutta kuvailla tätä liikettä 
yksityiskohtaisesti, mutta mainitsen siitä pari merkittävää seikkaa. Lahkon 
perustaja, Mary Baker Eddy, opetti, että sairaus ja kuolema ovat vain 
illuusioita eivätkä suinkaan todellisia. Ihminen pystyy voittamaan 
sairauden, joka on erehdystä, hänessä asuvan luovan, jumalallisen voiman 
avulla. Kuoleman unesta voidaan tehdä loppu Järjen (Mind) avulla Mary 
Baker Eddyn opetusten tähden monet hänen seuraajistaan uskoivat, ettei 
hän kuolisi koskaan. Heidän toivonsa oli luonnollisesti turha. Hänen 
työnsä tuloksia, jotka ilmenevät kristillisen tieteen liikkeessä, voimme 
kuvata seuraavalla esimerkillä. 
Esimerkki 171. Nuoren miehen jalka oli muovilastassa. Kristillisen tieteen 
kannattaja tuli katsomaan potilasta ja kertoi hänelle, että luunmurtuma oli 



pelkkää kuvittelua. Hän kehotti nuorukaista ottamaan lastan pois jalastaan 
ja menemään kotiin; vamma oli vain illuusio. Vaikka tällä liikkeen 
kannattajalla on näköjään ollut hyvin alkukantaisia käsityksiä, hän osui 
erittäin olennaiseen kristillisen tieteen opetusten näkökohtaan antaessaan 
nuorukaiselle omituisen neuvonsa. 
Maailmassa on nykyisin muitakin outoja parantamis-liikkeitä ja niiden 
määrä näyttääkin yhä vain kasvavan. Elämme aikakautta, jona paholaisen 
hillitsemättömät voimat vähitellen saavat yhä suuremman vapauden. 
Sensaatio seuraa heti edellisen kannoilla. Joitakin esimerkkejä. 
Esimerkki 172. Syrakusasta kerrotaan puisen madonnankuvan itkevän 
oikeita kyyneleitä, joilla on valta parantaa ihmisiä. Minulla oli kerran 
tilaisuus käydä Sisiliassa, ja kävin samalla katsomassa madonnankuvaa. 
Kolmen kuukauden väliajoin siitä erittyy kyyneleitä, ja silloin kerrotaan 
monien ihmisten parantuneen. On laskettu, että viime vuosina jo noin 800 
ihmistä on parantunut. 
Esimerkki 173. Amerikassa elänyt Isä Jumala (Father Divine), erään lahkon 
johtaja, julisti olevansa Jumala. Hänen poikansa taas oli Kristus. 
Kummallakin heistä oli kuulemma kyky parantaa ja surmata ihmisiä jopa 
jonkin matkan päästä. Muuan ulkomaalainen evankelista kertoi minulle 
kerran, että tämä Isä Jumala oli surmannut hänen äitinsä mustan magian 
avulla. 
Esimerkki 174. Lähi-idästä olemme saaneet tiedon, että prinssi Abdul, 
edesmenneen kuningas Farukin sukulainen, pystyy ihmetekoihin. Hänen 
kerrotaan saaneen tulen iskemään taivaasta samaan tapaan kuin Elia 
aikoinaan ja pystyneen jäljittelemään Kristuksen ihmetekoja, parantamaan 
ihmisiä ja herättämään joitakuita kuolleista. 
Esimerkki 175. Etelä-Ranskassa elää mies nimeltä 
George de Montfavet, joka väittää olevansa Kristus. Hänen väitettään 
tukevat kertomukset sadoista ihmeteoista. 
Ihmiskunta ryntää nykyisin sensaatiosta toiseen ihmeidentekijöiden, 
parantajien ja vapahtajien välkkyvän kulkueen tanssiessa sen silmien 
editse. Pystyneekö enää kukaan erottamaan totuutta vääryydestä? 
Pätevä arvostelukyky on ensiarvoisen tärkeä juuri ihmeiden alalla. 
Joidenkin ihmeparantajien toimia on niin vaikea arvostella, etteivät 
kristityt useinkaan saa selville, mitä voimia niiden takana todellisuudessa 



on. Esimerkkeinä voisimme mainita Tommy Hicksin, Harry Edwardsin, T. L. 
Osbornin ja William Branhamin. He kaikki järjestävät suuria 
joukkokokouksia, joiden jälkeen ihmisiä kehotetaan tulemaan 
parannettaviksi. Olen vuosien mittaan kerännyt runsaasti tietoja näistä 
miehistä. Päätelmäni eivät perustu pinnalliseen arviointiin, eikä niihin ole 
vaikuttanut minkäänlainen negatiivinen arvostelu omalta osaltani. Olen 
tutkinut tapauksia, joissa he ovat ilmoittaneet ihmisten parantuneen, olen 
itse ollut kuulemassa heitä ja verrannut heidän opetuksiaan Raamattuun. 
Tarkoitukseni on totella Raamatun selvää ohjetta: "Koetelkaa henget, 
ovatko ne Jumalasta." Emme taaskaan voi syventyä tähän aiheeseen 
perinpohjaisesti, mutta käsittelemme muutamia niistä seikoista, Joita tällä 
alueella esiintyy. 
Aivan epäilemättä kaikkein ongelmallisin näistä miehistä on Branham. 
Hänellä ei ole pelkästään kyky ennustaa ja harjoittaa mesmerismiä ja 
magiaa, vaan hänessä on myös joitakin kristillisiä piirteitä. Koko hänen 
toimintansa tapahtuu kristillisten sanojen ja sanontojen verholla. Hänen 
vanhempansa uskoivat ennustamiseen, ja salaopit rasittivat häntä jo 
nuorena. Hän kertoi kerran yleisölleen Karlsrühessa, että hänellä oli 
lapsesta asti ollut ilmestyksiä. Olin itse läsnä kun hän sanoi näin. Minun 
käsitykseni on se, ettei ihminen saa Hengen lahjoja syntyessään äidin 
kohdusta, vaan uudesti synnyttyään Jumalan lapseksi. 
Esimerkki 176. Pitäessään kokouksia Zürichissä Branham kutsui lavalle 
nuoren miehen ja kysyi tältä: "Tunnemmeko me toisemme?" "Emme 
tunne", oli vastaus. Branham jatkoi: "Onko teillä taskussanne kirje, jonka 
on kirjoittanut nuori nainen?" Tällä kertaa nuorukainen vastasi: "On." "Ja 
kirjeen mukana on myös valokuva?" "Niin on." "Näyttäisittekö sen 
minulle?' Nuorukainen otti kuvan esiin ja Branham nosti sen yleisön 
nähtäväksi. "Enkö minä muka ole Jumalan profeetta?" hän huusi. Ihmiset 
vastasivat innoissaan huutaen "halleluja" ja "ylistys Herralle"! 
Kysymme kuitenkin: Riittääkö ennustamistapaus todisteeksi ihmisen 
profeetallisista kyvyistä? Tässä asiassa ei saisi tapahtua sekaannusta. 
Ennustelu (engl. fortunetelling), kuten Raamattu osoittaa, on perkeleestä 
(Apt. 16:16). Profetoimine on Pyhästä Hengestä (Apt 21:11). Miksi 
Branham oli niin halukas osoittamaan olevansa profeetta? Miksi hän 
käyttää joissakin kokouksissa sairaita siunatessaan menetelmää, joka tuo 



mieleen taikakalut? Miksi hän jakaa siunaamiansa nenäliinoja sairaille, 
jotta nämä voisivat pitää niitä ruumistaan vasten? Kukaan ei voi kieltää, 
etteikö tätä voitaisi verrata Apt 19:12:ssa kerrottuun menettelyyn. Ja miksi 
Branham usein kokousten jälkeen on aivan uuvuksissa? Jeesuksessa ja 
hänen opetuslapsissaanhan mitään tämänkaltaista ei tapahtunut heidän 
parannettuaan ihmisiä. Tässä suhteessa Branham käyttäytyy kuin väsynyt 
mesmeristi. Ja lopuksi, miksi Branhamin parannustoimet keskeytyvät, kun 
kristityt rukoilevat hänen kokouksissaan?  
Eräässä kokouksessa hän sanoi jonkin estävän parantamista, ja juuri silloin 
joukko eri puolilla salia istuvia kristittyjä rukoili hänen tietämättään, että 
Jumala ilmoittaisi heille tahtonsa. Branham reagoi samalla tavoin kuin 
tohtori Trampler. Näiden perusteiden pohjalta emme voi olla 
päättelemättä, että Branham on riippuvainen salaopeista. Hänellä on 
mediumistisia kykyjä. Kun hänestä nuorena tuli kristitty, hänen on täytynyt 
tuoda nuo kyvyt kristilliseen elämäänsä. Nykyisin sekä hän että hänen 
seuraajansa erehtyvät pitämään niitä Pyhän Hengen lahjoina, ja niinpä 
hänen toimintansa vaikuttaa kristittyjä hajottavalla ja hämäävällä tavalla. 
Siksi siitä on varoitettava. On huomattava, että Billy Graham ja muut 
hänen kaltaisensa ovat sanoutuneet irti Branhamista ja hänen liikkeestään. 
Mitä Hicksiin tulee, voimme mainita, että kun Branhamin toiminta on 
luonteeltaan mediumistista, Hicksin toiminta taas näyttää olevan 
pikemminkin suggestiivista. Hänen parannustekojaan voidaan usein sanoa 
psyykkisiksi shokeiksi.  
Esimerkki 177. Yliopistosta jo valmistunut psykologiaa opiskellut nuori oli 
kroonisesti halvaantunut. Hicksin pitämän parantamisistunnon jälkeen 
halvaus parani jonkin verran, mutta seuraavien kolmen viikon aikana se 
palasi vähitellen entisenlaiseksi. Potilaan oma käsitys oli, että lyhytaikainen 
paraneminen oli ollut seurausta suggestiosta. Kuten Branhamin 
tapauksessa, tässäkin erehdytään luulemaan suggestiivista ja psyykkistä 
vaikutusta Pyhän Hengen työksi. Toistan jälleen, että eräänä syynä tähän 
erehdykseen on se, että nämä miehet toimivat kristillisten sanojen ja 
sanontojen valepuvussa. 
Näin olemme päättäneet maailman nykyisten parantamisliikkeiden lyhyen 
tarkastelun. Olemme puhuneet parantamisesta, jota esiintyy mustan 
magian, niin kutsutun neutraalin magian, valkoisen magian, kristillisen 



tieteen ja muiden kristinuskon laitamilla toimivien liikkeiden yhteydessä. 
Mitä me sitten voimme päätellä näistä liikkeistä, kun tarkastelemme niitä 
Raamatun ja erityisesti Jaakobin kirjeen 5. luvun valossa? Ne ovat 
monessa suhteessa oireita Raamatun ilmoittamasta tilanteesta. 
Me elämme aikaa, jona laittomuuden salaisuus jo vaikuttaa (2 Tess 2:7). 
Jeesus ennusti, että monta väärää kristusta nousisi ja tekisi 
tunnustustekoja ja ihmeitä eksyttääkseen monia (Mark 13:22). Se tapa, 
millä tämä ennustus meidän päivinämme on toteutumassa, on hälyttävä, 
varsinkin kun moni kristittykin ryhtyy tekemisiin salaoppien ja 
salaoppisten parannusmenetelmien kanssa. Kerran toisensa jälkeen 
uskonnollinen valepuku petkuttaa heidät. 
Parannusliikkeet ovat myös osoituksena siitä, että kristillinen kirkko ei ole 
onnistunut täyttämään meidän aikamme hengellisiä tarpeita. Maailman 
ongelmien perussyynä on se, että aineellisesta hyvinvoinnista on tullut 
ihmisille hengellistä hyvinvointia tärkeämpi. Kirkko on tässä suhteessa 
mennyt maailman mukaan eikä enää ole valmis toimissaan täydellisesti 
luottamaan Jumalan lupauksiin. Tästä seuraa, ettei useimpien kristittyjen 
saama sielunhoito ole sitä mitä sen pitäisi olla, vaikka Jumalan Sana yhä 
tarjoaa aidon ja tehokkaan avun niille, jotka uskaltavat luottaa sen 
lupauksiin. 
Jaakobin kirjeessä on ratkaiseva maininta parantamisesta. Hän liittää 
parantamiseen sekä synnintunnustuksen että anteeksiannon. Uudessa 
Testamentissa parantuminen ja anteeksianto ovat kiinteästi yhdessä, ja 
anteeksianto on ensi sijalla. Tätä kuvaa parhaiten esimerkki rammasta 
miehestä (Mark 2). Kun nämä kaksi ajatusta erotetaan toisistaan, tehdään 
erehdys. Maagisessa parantamisessa huolehditaan vain ruumiista. 
Mottona on: "Jos siitä on apua, miksi kantaa huolta?" Mutta Raamatussa 
pääpaino on sisäisellä ihmisellä. Ruumis on vasta toisella sijalla, eikä 
ruumiin terveydestä puhuta olennaisena asiana. Joskus Herra antaa 
lastensa joutua kärsimyksiin, jotta heidän kärsivällisyytensä ja uskonsa 
vahvistuisivat. Lopetammekin tämän luvun esimerkillä, joka, kertoo, kuinka 
eräs nuori nainen parani tunnustettuaan syntinsä ja saatuaan ne anteeksi. 
Esimerkki 178. Tällä naisella oli kurkkutulehdus ja kasvain, joka oli 
suunnilleen kananmunan kokoinen. Lääkäri ja neurologi eivät olleet 
voineet lievittää hänen vaivojaan, ja niinpä hän lopulta tuli sielunhoitajan 



luokse. Hän myönsi tehneensä syntiä miestänsä vastaan tämän ollessa 
matkoilla. Uskossa nainen luovutti elämänsä Kristukselle ja rukoili 
anteeksiantamusta. Hänen miehensä palasi pian kotiin, ja ilman 
minkäänlaista pakkoa vaimo tuli hänen kanssaan takaisin sielunhoitajan 
luo ja toisti tunnustuksensa. Tämä tapahtui täysin hänen omasta 
aloitteestaan. Mies antoi hänelle anteeksi, ja kolmen päivän kuluttua sekä 
kurkkutulehdus että kasvain olivat kadonneet. Naisen hengellisen elämän 
puhdistumista seurasi hänen ruumiinsa puhdistuminen. 
Uudesta Testamentista näemme, että tällainen tapahtumasarja on 
Jumalan valtakunnan peruselementtejä. Jokainen, joka on kokenut 
Kristuksessa hengellisen ylösnousemuksen ja elää uskossa Jumalan 
Poikaan, voi luottaa Jaak 5:14:n ja Mark 16:17:n lupauksiin: "Ja nämä 
merkit seuraavat niitä, jotka uskovat... he panevat kätensä sairasten päälle 
ja ne tulevat terveiksi."  
Magian ja spiritismin erehdysten ja pahuuden ei saa antaa himmentää 
niitä tosiseikkoja, joita Raamattu esittää ruumiillisesta terveydestä ja 
parantamisesta. Kristuksen armoa on siellä, missä on runsaasti magiaa ja 
noituutta, sitäkin runsaammin. 
Lopuksi vertaamme vielä kerran lyhyesti parantamisen kahta 
perusmuotoa. Raamattu todella tunnustaa magian tehokkuuden. 
Muistakaammepa vain Egyptin taikureita tai Simon-noitaa. Magia voi 
todella antaa jonkinlaista ruumiillista lievitystä, mutta tämä on eräänlainen 
oikosulku, koska ihmisen sielu sivutetaan täysin. Raamatussa sielu on 
selvästi tärkeämmässä asemassa kuin ruumis, ihmisen suhde Jumalaan 
suunnattomasti tärkeämpi kuin hänen ruumiillinen hyvinvointinsa. 
Magiassa kysytään: "Mikä auttaa?", Uudessa Testamentissa taas: "Kuka 
auttaa?" Maagikko vastaa: "Se auttaa", kristitty: "Hän auttaa." Magian 
"minkä"' ja "sen" takana on hillittömien valtojen ja voimien hämärä 
maailma. Siellä väijyy saatana. Kristinuskon "kenen" ja "Hänen" takana 
seisoo Kristus, elävä Sana. "Herra antaa sairaan nousta jälleen", julistaa 
Jaakob uskoen, kiitollisena ja iloisena. Tämä Jeesus on sama eilen, tänään 
ja iankaikkisesti. Ja me olemme hänen velallisiaan. Me olemme hänelle 
velkaa elämämme, kiitollisuutemme siitä, mitä hän on meidän edestämme 
tehnyt. Hän on maailman Vapahtaja. 
 



VI. AITOJA PARANTUMIS- JA VAPAUTUMISTAPAUKSIA 
1. Kristus on voittanut 
Vuonna 1935 osallistuin Ranskassa evankelioimisaktioon. Kerran 
kokouksen jälkeen luokseni tuli muuan mies vaimonsa ja poikansa kanssa. 
Hän kertoi minulle seuraavan tarinan. He asuivat Vogeesien vuoristossa, ja 
jo monta vuotta heidän maatilallaan oli kummitellut. Aika ajoin heidän 
lehmissään oli ilmennyt halvausoireita, ja talon isäntä oli itsekin kärsinyt 
samanlaisista vaivoista. Niihin ei ollut löydetty minkäänlaista selitystä. Ei 
myöskään osattu selittää, miksi lehmät monesti tulivat navetassa 
levottomiksi ja pelokkaiksi. Miehen isän oli kerran ollut pakko myydä 
kaikki lehmänsä. Vain yhden hän piti itse, ja kaupan jälkeen hän oli ollut 
aivan vararikon partaalla. Silloin isä oli mennyt taikuutta harjoittaneen 
miehen luokse. Kun tämä oli suorittanut navetan ympärillä omituisia 
seremonioita, vaikeudet lakkasivat joksikin aikaa. 
Sitten puhkesi ensimmäinen maailmansota. Perheen oli ollut pakko lähteä 
kotoaan vuosiksi, ja taikuri oli joutunut rintamalle. Noihin aikoihin kertoja 
itse oli mennyt naimisiin. He palasivat myöhemmin maatilalleen, mutta 
silloin vaikeudet alkoivat uudelleen. Heidän kahta lastaankin vaivasivat 
oudot kohtaukset. Vanhemmat pyysivät maagikkoa avuksi parantamaan 
heidän esikoisensa., mutta nuorempi lapsista kuoli jo kuusiviikkoisena 
kärsittyään kovia kipuja. 
Kertoi alla, perheen isällä, oli ollut samantapaisia kärsimyksiä, mutta 
pitkästä sairaalahoidosta huolimatta hänen terveytensä ei parantunut. 
öisin hänestä tuntui kuin kaksi voimakasta kättä olisi nostanut hänet ylös 
ja paiskannut takaisin vuoteelle.; Kaiken lisäksi talossa oli kuulunut erilaisia 
ääniä. Joskus kuulosti siltä kuin ovia olisi avattu ja suljettu eri puolilla 
taloa. Väkevä, kuvottava lemu levisi heidän kotiinsa. Silloin perheenisä, 
joka oli laihtunut ja riutunut, haki turvaa rukouksesta, mutta taaskin jokin 
näkymätön voima vavahdutti häntä. Vaikka hän oli tavattoman heikko, 
hän oli kerran ponnistellut vuoteestaan, ottanut käteensä vanhan 
rukouskirjan, istuutunut pöydän ääreen ja rukoillut Jumalalta apua. 
Yhtäkkiä hurja voima oli tarttunut häneen, nostanut hänet ilmaan ja 
heittänyt takaisin tuolille niin rajusti, että hän luuli luittensa murskautuvan. 
Viimeisenä hätäkeinona perhe oli jälleen kerran kutsunut avuksi 
maagikon, ja heidän noudatettuaan hänen neuvojaan asiat alkoivat 



vähitellen tasaantua. Mutta pian vaikeuksia alkoi taas esiintyä, karjassa oli 
sairauksia, se oli levotonta, eivätkä pellot enää tuottaneet. Jonkin ajan 
kuluttua esikoispoika alkoi saada samanlaisia kohtauksia, joita hänellä oli 
ollut lapsuudessaankin. 
Maanviljelijän luottamus maagikkoihin oli alkanut rakoilla, ja nyt hän kulki 
lääkäristä lääkäriin, mutta turhaan. Kun poika täytti viisitoista vuotta, 
hänen kokemuksensa pahenivat entisestään, ja hän näki hirvittävien 
olentojen liikkuvan kotonaan. Kerran aamulla pojan noustessa vuoteesta 
hänet valtasi jokin näkymätön voima, ja seurauksena oli, että hänen oikea 
kätensä jäi täysin halvaantuneeksi. Lääkärinhoito ei saanut aikaan 
minkäänlaista paranemista. 
Miehen kertoessa huomasin, että pojan käsi riippui aivan hervottomana 
pitkin kylkeä. Kun kyselin heiltä lisää tapahtuneesta, minulle kävi aivan 
selväksi, mikä oli onnettomuudet aiheuttanut. Kerroin perheelle magiaan 
ja taikuuteen liittyvien syntien järkyttävintä seurauksista ja kehotin heitä 
katumaan ja kääntymään koko sydämestään Jumalan puoleen.  
Raamatun avulla saatoin osoittaa heille, ettei heidän tapauksessaan 
lääkäristä ollut apua, vaan että ainoastaan Jeesus Kristus voi heitä auttaa. 
Hän on tehnyt tyhjäksi saatanan työt. Hän yksin on voittanut. Sekä 
vanhemmat että poika sanoivat haluavansa tunnustaa syntinsä ja antaa 
elämänsä Herralle. Rukoilin pojan edestä Herran nimeen, ja Jumalan 
armosta hän parani. Muutaman päivän kuluttua hän oli jo isänsä apuna 
peltotöissä. Siitä päivästä alkaen Jumalan rauha lepäsi heidän tilansa ja 
navettansa yllä. 
Myöhemmin toisen maailmansodan aikana tapasin heidät uudelleen. Kun 
jouduin perheineni pakenemaan Strasburgista, juuri he tarjosivat meille 
turvapaikaksi vuoristossa olevaa kotiaan. Näimme, että Herra Jeesus 
Kristus oli heidän kodissaan ylistetty ja kirkastettu, ja Jumala oli siunannut 
heidän kotiaan rauhallaan ja armollaan. 
Henri Wächter, evankelista, Strasburg 
 
2. Pimeyden varustukset 
Vuonna 1938 koin Hessessä erään mieleenpainuvimmista 
sielunhoitotehtävistäni. Olimme järjestäneet kokouksen, ja siellä muuan 
nuorukainen tuli uskoutumaan minulle. Hänen tapauksensa oli niin 



tyypillinen, että sanoin heti joko hänen itsensä tai hänen perheensä 
osallistuneen salaoppisiin toimiin. Hän myönsi auliisti että olin osunut 
oikeaan, ja minuun teki syvän vaikutuksen se, mitä hän sitten tunnusti. 
Vaikka kirjoitan hänen kertomuksestaan, en riko vaitiololupausta, sillä 
tämä mies itse kehotti minua käyttämään kokemuksiaan aina kun minulla 
on mahdollisuus niiden avulla varoittaa ihmisiä salaoppien vaaroista. 
Jo lapsuudessa nuorukaisella oli ollut masennuskausia, hän oli harkinnut 
itsemurhaa ja kärsinyt muista psyykkisistä häiriöistä. Pienestä pitäen hän 
oli kuullut öisin ääniä ja nähnyt joskus aavemaisia olentoja, jotka olivat 
kahisseet ja vinkuneet. Psykiatri ehkä diagnoosissaan sanoisi hänen 
tapaustaan psykoneuroosiksi, mutta tämä ei riittäisi selittämään häiriöiden 
aiheuttajaa. Mutta kun paneuduimme perheen menneisyyteen, niiden 
alkuperä selvisi. 
Nuorukaisen äidin isoäiti oli ollut maagikko. Hän oli parantanut sekä 
eläimiä että ihmisiä loitsuillaan. Lisäksi hän oli kuulunut spiritistiseen 
piiriin, joka oli harjoittanut yhteydenpitoa vainajahenkiin. Juuri tämän 
esiäidin osallistuminen salaoppisiin toimiin johti koko suvun järkyttävään 
luhistumiseen. 
Magiaa harjoittaneen esiäidin tavat siirtyivät hänen pojalleen ja 
tyttärelleen, jotka myös olivat loihtineet niin eläimiä kuin ihmisiäkin 
käyttäen apunaan 6. ja 7. Mooseksen kirjaa. He olivat niin ikään jatkaneet 
yhteydenpitoa vainajiin ja olivat käyttäneet heiluria ja katsoneet korteista 
tulevaisuutta. Kumpikin koki hirvittävän kuoleman. Tytär oli nähnyt 
huoneessaan öisin aaveita, ja hänestä tuntui, että pahat henget 
loputtomiin yrittivät tukahduttaa hänet painamalla hänen suutaan ja 
nenäänsä kiinni. Näin jatkui useita vuosia, ja lopulta hänet oli alistettava 
laitoshoitoon. Mutta koska hän ei varsinaisesti ollut henkisesti sairas, 
hänet lähetettiin puolen vuoden kuluttua takaisin kotiin. Veli kuoli 
myöhemmin kärsien hirvittäviä tuskia, vaikka hän oli pyytänyt, että kaikki 
maagiset kirjat poltettiin tai heitettiin menemään.  
Hän oli jopa pyytänyt lukeakseen Raamattua, mutta ei ollut ymmärtänyt 
sitä. Kun hän lopulta suunnattomia kipuja kärsittyään kuoli, taloon levisi 
inhottava haju. 
Lastenlasten laita ei juuri ollut paremmin. Yksi tytöistä sai raivokkaita 
kohtauksia, joiden aikana hän paiskoi huonekaluja tai heittäytyi joskus 



kadulle hillittömästi kirkuen. Hänkin joutui mielisairaalaan. Toinen tyttö 
kuuli öisin jo mainitsemaamme koputusta, ja hän häiriintyi henkisesti niin 
vaikeasti, että eräänä päivänä tappoi sekä itsensä että kaksi lastaan 
hyppäämällä kallionkielekkeeltä lapset sylissään. Yhdestä pojasta tuli 
spiritistisen piirin meedio. Hän kärsi vainoharhoista ja päätyi 
mielisairaalaan. 
Lastenlastenlapsista yksi tyttö jatkoi korteista katsomisen ja loihtimisen 
perinnettä ja kuoli jo varhain. Hänen perheensä väittää, että hän yhä 
kummittelee entisessä kodissaan aiheuttamalla outoja ääniä. Luokseni 
tullut nuorukainen oli yksi hänen veljistään. Hän kertoi olevansa täysin 
varma siitä, että perheen piirissä ilmenneiden vaikeiden psyykkisten 
häiriöiden aiheuttajana voitiin pitää yhteyttä salaoppeihin. Tämä on 
todiste siitä synnin rangaistuksesta joka mainitaan toisessa käskyssä: 
"...kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, 
jotka minua vihaavat." Tämä ei suinkaan ole erillistapaus. 
Lähetyssaarnaajana toimiessani olen sielunhoitokeskustelluissa kuullut 
monia samanlaisia sukuhistorioita. On masentavaa todeta, kuinka vähän 
psykiatrit ja kristilliset sielunhoitajat tietävät saatanan voimista. Nykyinen 
rationalistinen ajattelutapa on saanut ihmiset suhtautumaan näihin 
asioihin kevyesti ikään kuin niitä ei lainkaan olisi olemassa. Mutta jos me 
haluamme auttaa ihmisiä, meidän on suhtauduttava saatanan voimiin 
vakavasti. Ihminen on keskellä Kristuksen ja saatanan välistä taistelua. Kun 
ihmiset kuvittelevat, että saatana on vain hännällinen, sarvipäinen olento 
ja nauravat ajatustakin todellisesta paholaisesta, he erehtyvät pahoin ja 
antavat saatanalle vapaat kädet kietoa ihmisiä valtaansa ja hyökätä heidän 
kimppuunsa. Vaarallisin saatanan viettelyksistä on magia, koska siinä 
ihmiset tietoisesti ottavat osaa saatanan töihin, vaikka hän pälyilee 
hurskaiden seremonioiden varjossa. 
Jumalalle kiitos siitä, ettei saatanalla tässä asiassa ole viimeistä sanaa. 
Jeesus Kristus ilmestyi tehdäkseen tyhjäksi perkeleen teot (1 Joh 3:8). 
Meillä on mahtava vihollinen, mutta kaikkivaltias ystävä, kuten 
saksalaisella evankelistalla Ernst Modersohnilla oli tapana sanoa. Herran 
oikea käsi tekee väkeviä tekoja aina ja kaikkialla, silloinkin, kun 
osallistuminen salaoppeihin on saattanut ihmisen suoraan riippuvaiseksi 
saatanasta. Tämä totuus paljastui juuri kertomassamme tapauksessa. 



Kristus antoi nuorukaiselle sekä ilon että vapauden. Pimeyden varustukset 
murtuivat Golgatan voittajan kaikkivaltiaan käden alla. Jeesus Kristus on 
yhä maailman Vapahtaja. 
 
3. Perkeleen teot 
Naisella joka oli sekä henkisesti että ruumiillisesti täysin terve alkoi olla 
öisin omituisia kokemuksia, jotka vain lisääntyivät. Vaikka huoneessa ei 
ollut ketään, hän tunsi itseään lyötävän. Aamuisin hän oli kauttaaltaan 
mustelmilla. Tämä toistui pari kertaa viikossa, eikä nainen keksinyt 
arvoituksellisille tapahtumille mitään selitystä. Aluksi häntä hävetti puhua 
niistä, mutta lopulta hänen oli pakko mennä kysymään neuvoa papiltaan. 
Tämä ei kuitenkaan voinut häntä auttaa, ja vaikka hän kävi toisenkin papin 
puheilla, hän ei saanut apua. Koska nainen oli näitä kokemuksiaan lukuun 
ottamatta aivan terve, ei niille yksinkertaisesti löytynyt vastausta. 
Sitten muuan ystäväni, joka on perehtynyt salaoppien seurauksiin, kävi 
tämän naisen luona. Koska hänkin saattoi heti nähdä, ettei nainen ollut 
henkisesti eikä tunne-elämältään häiriintynyt, hän kysyi, oliko tämä ollut 
yhteydessä salaoppeihin. Silloin paljastui jotakin. Nuoruudessaan nainen 
oli seurustellut erään nuorukaisen kanssa, mutta oli lopulta lopettanut 
seurustelun, koska miehen asenteet olivat vaivanneet häntä. Silloin mies 
oli alkanut uhkailla ja sanonut, että hän ahdistaisi naista, koska tämä ei 
ollut suostunut menemään hänen kanssaan naimisiin. Aluksi nainen ei 
kiinnittänyt sen enempää huomiota uhkailuihin, ja vasta yöllisten 
hyökkäysten jälkeen miehen sanat olivat palanneet hänen mieleensä. Hän 
ei kuitenkaan voinut uskoa, että näillä kahdella asialla oli mitään yhteyttä 
toisiinsa. 
Ennen kuin jatkamme, tahtoisin huomauttaa että joutuessani itse 
kasvotusten tämänkaltaisten tapausten kanssa otan ensimmäiseksi selvää 
siitä, onko kokemusten aiheuttajana jokin kliininen tai psykologinen tekijä. 
Jos näin on asia, lähetän potilaan uskovan kristityn psykiatrin puheille. 
Koska syvyyspsykologian viimeaikaisten keksintöjen ansiosta nykyään 
voidaan selittää. ja ymmärtää monia arvoituksellisia tapauksia, meidän on 
oltava erittäin varovaisia lähtiessämme diagnosoimaan tämänkaltaisia 
vaivoja. Väärillä diagnoosilla voi olla tuhoisat seuraukset. Jos kuitenkin 
olemme varmoja siitä, ettei kyseessä ole kliininen tapaus, voimme ryhtyä 



tarkastelemaan ja tutkimaan, löytyisikö vaikeuksien syy parapsykologian ja 
salaoppien alueelta. Paljon on vielä sellaista, mitä lääkärimme, 
psykologimme ja teologimme eivät tiedä, koska he perustavat tietonsa 
yliopisto-opintojensa varaan. Salaopit näyttelevät maailmassa merkillistä 
osaa meidänkin aikanamme. 
Kertomuksemme jatkuu. Ystäväni rukoili ahdistetun naisen kanssa ja 
rohkaisi häntä turvaamaan Kristukseen päästäkseen täydellisesti vapaaksi. 
Tämän sielunhoidon aikana mies, joka oli uhkaillut naista, hirttäytyi. 
Nainen vapautui heti, eivätkä yölliset tapahtumat enää toistuneet. 
Tämä esimerkki kuuluu henkisen suggestion, paljon väittelyä aiheuttaneen 
ilmiön piiriin. Henkistä suggestiota ei voi kuitata. väittämällä sitä vain 
typeräksi. Schopenhauer on sanonut: "Myös tietämättömyys voi olla 
epäilyä." Taivaan ja maan välillä on yhä monia asioita, joista maailma ei 
ole osannut uneksiakaan, kuten Shakespeare sattuvasti sanoi. Henkistä 
suggestiota esiintyy usein 6. ja 7. Mooseksen kirjan yhteydessä, ja 
tiedossani on siitä runsaasti esimerkkejä. Voin varmana asiastani sanoa, 
ettei henkinen suggestio ole pelkästään laajalle levinnyttä taikauskoa. 
Vaikka naisen kokemat öiset häiriöt olisivat olleet hysterian oireita, 
äkillinen ja pysyvä paraneminen olisi joka tapauksessa aivan 
ainoalaatuinen. Jokainen lääkäri tietää, kuinka vaikeaa tällaisia sairauksia 
on parantaa. Mutta tässä olivatkin kyseessä magian vaikutukset eikä 
sairaus. Kristitty tietää hyvin, että pahan vallat piirittävät meitä kaikkia. 
Kristus ei olisi milloinkaan tullut tähän maailmaan, jos paholainen olisi 
ollut vain valistumattomien ihmisten harhaluuloa. Pimeyden vallat ovat 
todellisia tänäänkin. Mutta Kristus on voittanut saatanan taistelussa 
ihmiskunnasta. Kristus on tuhonnut paholaisen työt. 
 
4. Parantumattomasti mielisairas 
Eräs kristitty mies kertoi minulle kerran seuraavan tarinan. Hänen 
isoäitinsä vanhemmat olivat harjoittaneet magiaa. Sen seurauksena hänen 
isovanhempansa olivat saaneet mediumistisia kykyjä. Isoäiti oli saanut 
masennuskohtauksia, ja hän oli ollut luonteeltaan ärsyyntyvä ja itsekäs. 
Lopulta psyykkiset häiriöt olivat tulleet niin vaikeiksi, että hän oli joutunut 
mielisairaalaan. Vaikeuksia esiintyi myös seuraavassa, kertojan 
vanhempien polvessa. Mutta kun hänen isänsä otti Kristuksen vastaan, 



kaikki pakkomielteiden ja muiden psyykkisten vaikeuksien oireet katosivat. 
Kertoja itse oli lapsena saanut masennuskohtauksia, mutta hän vapautui 
niistä täysin, kun hänestäkin tuli kristitty. Yksityiskohtaisemmin hän kertoi 
minulle kuitenkin pojastaan, joka oli siis viidettä polvea. 
Isä kertoi poikansa olleen aivan normaali lapsi 8-vuotiaaksi asti. Sitten 
esivanhempien kokemia vaikeuksia alkoi ilmetä hänessäkin. Aluksi pojalle 
tuli vain masennuskohtauksia, mutta sitten hän alkoi pelätä elämää. 
Masennuskaudet tulivat ja menivät, ja niitä seurasi joukko erilaisia 
päähänpinttymiä. Poika tunsi pakottavaa tarvetta polvistua rukoilemaan 
tuntikausiksi, ja sitten hän saattoi yhtäkkiä saada raivonpuuskan ja lyödä 
omia vanhempiaan. Näiden purkausten jälkeen hän juoksi metsiin ja 
harhaili siellä päiväkausia kunnes lopulta uupui. Tavallisesti 
metsätyömiehet toivat hänet takaisin kotiin. Tilansa vuoksi poika sai 
potkut työpaikastaan. Seuraavaksi hänessä alkoi ilmetä skitsofrenian 
oireita, hän kuuli kotonaan melua, näki valoja ja kuuli ääniä, jotka käskivät 
häntä olemaan tottelematon vanhemmilleen. Vanhempien ei enää 
auttanut muu kuin viedä poika psykiatrin luo. Tämä ilmoitti 
diagnoosissaan, että poika oli parantumaton, vaikea skitsofreenikko, joka 
oli saatava laitoshoitoon. 
Isä ei kuitenkaan noudattanut psykiatrin neuvoa, vaan pyysi kokoon 
joitakin ystäviään rukoilemaan Pojan puolesta. Hän vei poikansa 
kristilliseen toipilaskotiin, jossa hänen kanssaan pidettiin 
sielunhoitokeskusteluja ja rukoushetkiä joka päivä.  
Aluksi tulokset olivat heikkoja, ja potilasta vaivasivat uskonnolliset 
harhaluulot. Hän saattoi polvistua kaikkien nähden penkin ääreen ja 
rukoilla tunnin toisensa jälkeen, eikä näin käynyt vain kerran tai kahdesti 
vaan hyvin monta kertaa. Sitten kotona perustettiin toinen rukouspiiri 
rukoilemaan hänen edestään, ja joidenkin viikkojen kuluttua vähäistä 
paranemista oli nähtävissä. Kuudennen viikon lopulla nuorukaisen 
ajatukset kesken erään sielunhoitokeskustelun selkenivät täysin. 
Pakonomainen käyttäytyminen loppui heti, ja kahden viikon kuluttua hän 
pääsi terveenä kotiin. Hän sai entisen työpaikkansa, ja nykyisin hän on 
suuren yhtiön rakennusosaston yli-insinööri ja elää todella 
uudestisyntyneen kristityn elämää. Mies joka psykiatrin silmissä oli 
parantumaton oli parantunut Kristuksen voimasta. 



Tämän suvun historiasta käy ilmi kaksi seikkaa. Ensiksikin näemme, että 
esivanhempien maagisten toimien seurauksena jälkeläiset kärsivät monin 
tavoin erilaisista psyykkisistä ja tunne-elämän häiriöistä. Toiseksi käy ilmi, 
että aina kun joku suvun jäsenistä antoi elämänsä Kristukselle, hän 
vapautui niistä voimista, jotka olivat pitäneet häntä vallassaan. Kristuksen 
ihmeitä tekevä voima ei ole kuollut. Kristus voi auttaa sielläkin, missä 
lääketiede on voimaton. Jumalalle ei yksikään tapaus ole toivoton. Lääkäri, 
jonka potilaina oli monia kristittyjä, sanoi kerran: "Lääkärin on aina oltava 
varuillaan kun hän tekee diagnoosin kristityistä. Vaikka he ovat yhtenä 
päivänä kuoleman partaalla, he voivat seuraavana seistä ovella terveinä ja 
onnellisina. Heidän uskollaan on odottamattomia seurauksia, ja muutoin 
pätevät lääketieteelliset käsitteet pettävät usein. Heistä ei voi koskaan olla 
varma." 
 
5. "Älä muista minun nuoruuteni syntejä!" 
Sain nuorelta sveitsiläiseltä mieheltä, joka oli ollut kristitty useita vuosia, 
hänen itse kirjoittamansa todistuksen. 
Kun olin viidentoista, käsissäni oli paljon syyliä, ja niitä hoidettiin 
maagisesti, kuten kotiseudullani oli tapana. Ne hävisivät heti. Mutta vaikka 
nyt olinkin vapautunut syylistä, olin joutunut magian kirouksen alaiseksi. 
Seuraavien vuosien aikana loihtimisen seuraukset ilmenivät selvästi 
elämässäni, ja minua kiinnostivat pakonomaisesti ala-arvoinen kirjallisuus, 
seksifilmit ja muut seksuaaliset asiat. Kapinoin Jumalaa vastaan, ja 
aistillisen luontoni pahuus myrkytti mieleni. En päässyt vapautumaan 
sukupuolisesta kyltymättömyydestäni, ja vaikka inhon tunne täytti minut, 
synnin voima vei voiton yhä uudestaan. Olin noihin aikoihin 
vanhemmilleni valtava taakka enkä pystynyt keskittymään työhöni. 
Näin jatkui useita vuosia, kunnes minussa heräsi halu vapautua synnistä. 
Sain kutsun miesten kokoukseen, ja puhuja käsitteli juuri niitä asioita, 
jotka omassa elämässäni olivat aiheuttaneet niin paljon vaikeuksia. Hän 
osoitti, että vapautuminen on mahdollista jokaiselle, joka turvaa 
Kristukseen Vapahtajanaan.  
Puhe hämmensi minua, mutta olin niin häpeissäni, etten kehdannut 
mennä sinä iltana sielunhoitokeskusteluun. Etsin vapautta muualta ja 
menin naimisiin naisen kanssa, jolla oli jo kolme lasta. Mutta siitä ei ollut 



apua. Tilani paheni yhä. Minua inhotti kaikki, mitä tein. Mihin 
päätyisinkään? Jumala yksin tiesi sen. 
Vaimoni sairastui, ja jouduin itsekin vuoteen omaksi. Lääkäri ei löytänyt 
minkäänlaista selitystä oudolle neuroosille, jonka valtaan oli joutunut. Olin 
epätoivoinen. Karmiva pelko valtasi mieleni, ja olin varma etten enää 
koskaan paranisi. Silloin aloin kutsua Jumalaa rukouksessa. Yhä uudestaan 
pyysin häntä antamaan syntini anteeksi ja vapauttamaan minut. Lopulta 
minulle selvisi, etten ikinä kykenisi selviytymään ongelmistani omin 
voimin. Tajusin, että olin itse täysin voimaton. Sitten muuan ystäväni antoi 
minulle lentolehtisen — juuri oikealla hetkellä. Olin vajonnut syvälle ja 
tajusin, että Jumala on lähettänyt tämän ystävän luokseni. Jumala on 
maailman paras psykologi! Avasin sydämeni ystävälleni ja tunnustin 
menneisyyteni synnit. Siitä tuli käännekohta. 
Suunnaton ilo tulvi sieluuni, ilo siitä, että olin saanut syntini anteeksi, ilo 
todellisesta pelastumisesta. Sanat: "Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin 
te tulette todellisesti vapaiksi" (Joh 8:36) olivat Jumalan armosta 
toteutuneet minun kohdallani. Psalminkirjoittajan rukous: "Älä muista 
minun nuoruuteni syntejä" (Ps 25:7) oli minun elämässäni saanut 
vastauksen. Lapsena oppimani sanat palasivat mieleeni voimallisina: 
"Hänessä meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten 
anteeksiantaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan" (Ef 1:7). 
Ensimmäistä kertaa elämässäni nämä sanat olivat minulle tosia. Jumala 
vakuutti minulle, että ne ovat tosia iankaikkisesti. Vuosien kurjuuden 
jälkeen tiesin nyt jotakin siitä, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan: "Minä olen 
tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys" (Joh 10:10). 
 
6. Jeesus Kristus lunastaa 
Kasvoin perheessä, joka turvautui salaoppeihin aina kun sairautta ilmestyi 
näköpiiriin. Vaikka meitä auttaneet miehet paransivat käyttäen 
mesmeristien, luonnonparantajien ja muiden samankaltaisten nimiä ja 
vaikka he naamioivat toimensa uskonnollisuuden verhoon, he käyttivät 
itse asiassa magiaa. Useimmat menestyivät tuottoisissa toimissaan, ja 
joillakin oli peräti elävien kristittyjen maine. Mutta valistuneen ihmisen 
olisi ollut helppo nähdä, että he saivat voimansa paholaiselta eivätkä 
suinkaan Jumalalta. Ei voida edes sanoa heidän saaneen valtaansa 



neutraaleilta luonnonvoimilta, vaikka he halusivat ihmisten uskovan näin. 
Ei, he työskentelivät käsi kädessä pimeyden valtojen kanssa. Olen nähnyt 
niin paljon heidän toimiensa vaikutuksia, ettei mikään saa minua 
muuttamaan käsitystäni. 
Oma isäni harjoitti maagista parantamista kolmekymmentä vuotta. Hän 
saattoi käyttää voimiaan yhtä hyvin eläimiin kuin ihmisiin. Monet tulivat 
pyytämään häneltä apua, ja usein riitti pelkkä kirje tai puhelinsoitto, ja 
heidän toivomuksensa täyttyivät. Tällaista parantamista harjoitetaan 
kaikkialla maailmassa, eikä siinä suinkaan aina ole kyse yksinomaan 
suggestiosta tai hypnotismista, vaan myös magiasta ja demonisista 
voimista. Isän toimien vaikutukset näkyivät selvästi perheessämme, sillä 
kodissamme vallitsi alituinen riita ja eripuraisuus. Kaikesta huolimatta 
yritin isäni kuoltua oppia samanlaisia parannustaitoja, joita hänellä oli 
ollut. Ajatus viehätti minua suuresti, ja kuvittelin innoissani millaista olisi 
vallita ihmisiä. Onnistumiseen ei mennyt kauan, olinhan elänyt lähellä isää 
ja saanut häneltä mediumistisia kykyjä. Aluksi käytin kykyjäni 
perheenjäseniin ja siirryin sitten käsittelemään muita sukulaisiani. Mitä 
paremmin loihtiminen onnistui, sitä ylpeämpi olin. 
Mutta minäkään en voinut välttyä salaoppeihin osallistumisen 
vaikutuksilta. Aivan yllättäen sain hermoromahduksen. Minun oli erottava 
työstäni, ja viikkotolkulla istuin kotona tekemättä yhtään mitään. Silloin 
Jumala alkoi puhutella minua. Noihin aikoihin tapasin miehen, joka oli 
perehtynyt maagiseen loihtimiseen. Hän varoitti minua salaoppeihin 
osallistumisen vaaroista ja kyseli, mikä oli ollut suhteeni magiaan. Minun 
oli tunnustettava, että magia oli jo vaikuttanut elämääni, mutta 
puolustuksekseni sanoin että tahdoin vain auttaa lähimmäisiäni. Olinhan 
sitä paitsi kehottanut ihmisiä ottamaan paranemisen vastaan Jumalan 
lahjana.  
Mutta mies selitti minulle, että olinkin häpäissyt Jumalaa ja kohdellut 
häntä kuin palvelijaa sen sijaan että hän olisi saanut olla Herrani. Hän 
kertoi myös, että toimieni takana oli paholainen, koska juuri hän etsii 
tilaisuutta pettää ihmisiä tällaisen häpäisemisen avulla. 
Aluksi torjuin hänen väitteensä. En voinut uskoa, että hän oli oikeassa. 
Mutta varoitus jäi mieleeni, ja myöhemmin huomasin, että hän oli 
jatkuvasti rukoillut puolestani. Ja niin taistelu alkoi. Vaimoni tuli tuekseni, 



ja viimein olin valmis luopumaan magiasta. Mutta se oli helpommin 
sanottu kuin tehty. Halusin irroittautua magiasta mutta havaitsi, että se 
piti minua lujasti otteessaan. Olin vanki. Rukoilimme edelleen, luimme 
Raamattua lastemme kanssa ja pyysimme tällä tavoin Jumalaa avuksi 
elämäämme. Sitten minun oli mentävä sairaalaan vaikeaan leikkaukseen, 
mutta ponnisteluja emme paineen tähden leikkausta oli lykättävä neljättä 
viikkoa. Vasta sitten olin kirurgin mielestä kyllin vahva selviytyäkseni siitä. 
Leikkaus onnistui, ja pääsin pian täysin toipuneena takaisin perheeni 
pariin. Mieleni oli tulvillaan iloa ja kiitollisuutta tämän kokemuksen vuoksi. 
Olimme askeleen lähempänä voittoa. Mutta taistelu ei vielä ollut ohitse. 
Eräänä päivänä luin Apostolien tekoja ja näin 19. luvussa sanat: "Ja useat 
niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja 
polttivat ne kaikkien nähden." Nyt ymmärsin, mitä minun oli tehtävä, ja 
niinpä keräsimme kaikki maagiset kirjani ja poltimme ne. 
Mutta oli vielä yksi alue, jolla meidän oli voitettava. Elämäni olivat 
täyttäneet kiroukset, viha, itsekkyys, alkoholi, tupakka, pelikortit ja monet 
muut, vaimoani taas olivat vaivanneet masennuskohtaukset ja muut 
samanlaiset magian seuraukset. Saimme lopullisen voiton, sillä Kristus oli 
tullut elämäämme. Vaimoni vapautui masentuneisuudesta, ja Jumala teki 
omassa elämässäni työtä kunnes lopulta vapauduin vaivoista, jotka olivat 
pitäneet minua orjanaan. Olimme yhdessä kokeneet todeksi Luuk 19:10:n 
sanat: "Ihmisen Poika on tullut etsimään sitä, mikä kadonnut on." 
Herran avulla tapahtunut vapahdus vaikutti syvästi elämääni, ja päätin, 
että jos kerran Kristus oli auttanut minunlaistani suurta syntistä, niin hän 
voisi varmasti käyttää minua kertomaan muille pelastuksesta, jonka me 
kaikki hänessä voimme saada. Niinpä asetin päämääräkseni mennä niiden 
avuksi, jotka ovat olleet 'vankeina niin kuin minä aikoinani, joko tietoisesti 
tai tietämättään. Työssäni minulle selvisi, kuinka lujasti salaopit ovat 
vallanneet ja kietoneet pauloihinsa meidänkin aikamme ihmisiä. Mutta 
siitä huolimatta pitää yhä paikkansa Jumalan sana: "Missä synti on 
suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi" (Room 5:20). 
Lopullinen voittaja on aina ja iankaikkisesti Jeesus Kristus, meidän 
vapauttajamme. 
H. Bilchler, Ranska 
 



7. Pimeydestä vapauteen 
Jochenin elämän keskipisteenä olivat viina ja naiset. Hänellä oli tapana 
juoda kymmeniä tuopillisia olutta päivässä. Harvoin hän oli selvä, ja jollei 
hän joskus saanut kyllikseen juoda, hän kulki kuin haavoittunut eläin. Hän 
oli hurjaluontoinen, ja vähäisestäkin ärsytyksestä hän saattoi huitaista 
säpäleiksi kaiken, minkä vain sai käsiinsä. Hän vastusti kiivaasti ajatustakin 
Jumalasta tai paholaisesta. Hänestä ne olivat typeriä uskomuksia. 
Kerran oluttuvassa juteltiin siitä, voiko saatanan kanssa tehdä sopimuksia, 
ja jotkut kertoivat tarinoita tällaisista sopimuksista. Monet nauroivat koko 
ajatusta, Jochen muiden muassa. Hän kerskui, ettei häntä pelottanut 
paholaisen tapaaminen, ja lopulta päädyttiin vetoon. Jochen lupasi, että 
hän yrittäisi tavata paholaisen, ja vetosummaksi sovittiin kaksikymmentä 
markkaa. Niinpä Jochen eräänä perjantai-iltana seisoi tienristeyksessä 
kylän reunamilla. Hän piirsi maahan ympyrän ja lausui loitsun, jonka oli 
kerrottu kutsuvan paholaisen, ja jäi odottamaan. Mitään ei tapahtunut. 
Riemuiten Jochen palasi kylään noutamaan palkkiotaan. 
Iloa ei kuitenkaan kestänyt pitkään. Kun hän vihdoin pääsi vuoteeseen, 
hän näki äkkiä hirvittävät kasvot seinällä vuoteensa jalkopäässä. 
Kauhuissaan hän näki niiden lähestyvän hitaasti, ja lopulta ne pysähtyivät 
parinkymmenen sentin päähän hänen omista kasvoistaan. Hän huusi 
kauhusta, ja hänen sisarensa ja lankonsa ryntäsivät katsomaan, mikä oli 
hätänä. Mutta tullessaan ovelle he huomasivat, etteivät voineetkaan 
mennä sisään. Jokin esti heitä. Sama toistui yhä uudelleen, ja aina kävi 
niin, etteivät muut voineet mennä huoneeseen. Lopulta tilanne kävi 
Jochenille ylivoimaiseksi, ja hän meni lääkäriin. Hänet tutkittiin 
läpikotaisin, mutta lääkäri ei löytänyt hänestä mitään vikaa. 
Kun lääkäriltä kysyttiin, saattoiko syynä olla juominen, hän vastasi 
kieltävästi. Jochen kuvaili näkemiään kasvoja yksityiskohtaisesti, samoin 
niiden ilmestymisen taustaa. Lääkäri kävi mietteliääksi ja varoitti sitten 
Jochenia. Jos hän todella halusi parantua, hänen olisi kokonaan 
muutettava tapansa ja annettava elämänsä Kristukselle.  
Tämä lääkäri oli toisin kuin monet ammattitoverinsa uskova kristitty ja hän 
uskoi vakaasti siihen, että saatana kykenee pelon avulla hallitsemaan 
ihmisten elämää. Jochen otti hänen neuvontaan vaarin ja alkoi 
vakavissaan etsiä Jumalaa. Viimein hän vapautui täysin, ei ainoastaan 



näyistä, vaan myös alkoholista ja naisista. Yhteys elävään Kristukseen 
muutti hänen elämänsä tyystin. Näistä tapahtumista on nyt kulunut 17 
vuotta, ja nykyisin Jochen toimii innokkaasti seurakunnassaan ja on sen 
kirkkoneuvoston jäsen. Kristuksen voima on totisesti vapauttanut hänet 
pimeyden vallasta. Jochen voi nyt ylistää Jumalaa samoin sanoin kuin 
varhaiskristityt: "Kiittäen Isää, joka on tehnyt meidät soveliaiksi olemaan 
osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on 
pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa 
valtakuntaan" (Kol 1:12-13). 
 
8. "Ja riivaajat lähtivät hänestä" 
Muuan ystäväni kertoi minulle vaikeimmasta sielunhoitotehtävästä, mikä 
hänellä oli milloinkaan ollut. Hoidettavana oli ollut hänen kälynsä. 
Jo vuosia tämä oli saanut masennuskohtauksia, häntä olivat vaivanneet 
epäilykset, ja muitakin vaikeuksia hänellä oli ollut uskonelämässään. Hän 
inhosi syvästi Raamattua, kirkkoa ja jopa kristillisaiheisia kuvia. Jos joku 
yritti antaa hänelle kristillisiä neuvoja, hän kiihtyi oitis.  
Psykologi olisi sanonut hänen tilansa syyksi liian voimakasta uskonnollista 
kasvatusta, mutta asia oli aivan päinvastainen. Hänen äitinsä oli paljon 
kiihkeämmin kuin tyttärensä vastustanut Jumalaa ja kaikkea häneen 
liittyvää. Tyttäressä ilmenivät kaikki ne oireet, joita yleensä esiintyy pahan 
hengen riivaamissa ihmisissä. Hän saattoi olla äärimmäisen vihamielinen 
Jumalaa kohtaan, ja kuitenkin seuraavana hetkenä hänet voi vallata halu 
tulla kristityksi. Psykiatri nimittäisi tällaista jakautuneeksi 
persoonallisuudeksi. Jo lapsena nainen oli nähnyt aaveita 
makuuhuoneessaan, ja kun hän kauhuissaan oli alkanut huutaa, aaveet 
olivat käyneet hänen kimppuunsa. 
Nainen myönsi turvautuvansa monesti ennustajiin, ja hänen äidillään oli 
tapana katsoa tulevaisuutta korteista. Vasta sielunhoidon lopulla tuli ilmi 
toinen seikka: ennen kuin tyttö oli vielä syntynyt, äiti oli luvannut hänet 
paholaisen omaksi. 
Kävi ilmi, että nainen oli etsinyt apua hurmahenkisen lahkon piiristä ennen 
kuin hän tuli ystäväni luo. Siellä joku lahkolaisista oli pannut kätensä 
hänen päälleen ja rukoillut hänen edestään. Mutta häiriöt olivat vain 
pahenneet, ja nainen sanoi pysytelleensä sen jälkeen erillään kaikesta, 



mikä oli vähänkin uskonnollista. Sen jälkeen moni neurologi oli hoitanut 
häntä, ja jonkin aikaa hän oli viettänyt mielisairaalassakin. Kannattaa 
panna merkille, kuinka lääkärit toinen toisensa jälkeen tekivät hänen 
vaikeuksistaan saman diagnoosin: hän oli henkisesti täysin terve, siitäkin 
huolimatta, että hän kärsi joistakin psyykkisistä häiriöistä. 
Kun nainen tuli ystäväni luo sielunhoitoon, tämän ensimmäisiä kysymyksiä 
oli: "Oletteko tehnyt syntiä, johon on liittynyt magiaa?" Hänen 
tunnustettuaan ystäväni osoitti hänelle Raamatusta mistä hän voi löytää 
tien vapautukseen. Silloin nainen alkoi vapista, hän kiroili ja manasi 
hirvittävästi. Kuitenkin oli yhä ilmeistä, että hän tahtoi vapautua. Ystäväni 
pani merkille, että aina kun hän yritti rukoilla naisen kanssa, tämä alkoi 
nytkähdellä ja liikahdella omituisesti. Ystäväni sai sen vaikutelman, että 
demonit vaikuttivat naiseen tai olivat vallanneet hänet. Hänen käsitystään 
vahvisti se, että nainen rauhoittui kun hän komensi pahoja voimia 
Jeesukseen nimeen. Eräänä päivänä hänen käskettyään pahoja voimia 
nainen kykeni jopa uskomaan, että Jeesus todella oli kuollut hänen 
lunastuksekseen ja hänen syntiensä anteeksi saamiseksi. 
Nyt aikoi järkyttävä kamppailu. Heti seuraavana päivänä nainen hyökkäsi 
sielunhoitajansa kimppuun veitsi kädessään. Hän käski voimia jälleen 
Jeesuksen nimeen, ja nainen rauhoittui. Hän pyysi jopa anteeksi 
käyttäytymistään. Myöhemmin samana päivänä hän oli läsnä ystäväni 
pitämässä kokouksessa ja sanoi haluavansa osallistua 
ehtoollisjumalanpalvelukseen. Mutta yrittäessään nauttia leipää ja viiniä 
nainen oli alkanut vavahdella. Vasta langon käskettyä pahoja voimia 
Jeesuksen nimeen hän oli voinut osallistua ehtoolliselle. Sinä iltana hän 
kuitenkin lähti kotiin voimistuneena. 
Taistelun toinen vaihe päättyi siihen, että nainen lähetettiin 
mielisairaalaan. Vietettyään viikon lankonsa luona hän palasi oman 
perheensä pariin. Mutta aina kun hän palasi sukulaistensa luo hänen 
tilansa paheni. Noihin aikoihin Billy Graham piti kokouksia Zürichissä, ja 
ystäväni kutsui kälynsä yhteen kokouksista. Hän lähti mukaan, mutta 
puheen aikana hän taas vapisi kauttaaltaan. Lanko rukoili hänen kanssaan, 
puistatukset lakkasivat, mutta parin päivän kuluttua kohtaus uusiutui, ja 
hän yritti tehdä itsemurhan. Lääkärit arvelivat syyksi ympäristöä, ja hänet 
vietiin sairaalaan. Mutta sielläkään hän ei kyennyt saamaan unta, 



annettiinpa hänelle mitä rauhoittavia lääkkeitä tahansa. Niinpä hänet 
siirrettiin mielisairaalaan psykiatrin hoidettavaksi. Siellä annettu insuliini- 
ym. hoito ei hyödyttänyt mitään. Omasta kokemuksestani tiedän, ettei 
hänen tapauksensa ollut lääkäreiden, vaan kristillisen sielunhoitajan 
hoidettavissa. Moni henkisen sairauden muoto kuuluu psykiatrille, mutta 
riivattu ihminen kuuluu kristitylle. On surullista todeta, että aivan liian 
harvat kristityt ovat valmiita auttamaan tällä alalla. 
Naisen seurakunnassa pidettiin tämän jälkeen lyhyt kokoussarja, ja hänet 
kutsuttiin mukaan. Mutta kuullessaan erästä saamaa hän nousi yllättäen 
seisomaan ja juoksi kirkosta huutaen: "Tapan itseni, tapan itseni." Hänen 
lankonsa ryntäsi hänen peräänsä ja vei hänet kotiinsa. Nainen huusi 
jatkuvasti, että seuraavana yönä tapahtuisi jotakin, jommankumman heistä 
oli kuoltava. Ystäväni rauhoitti häntä: "Ei kukaan kuole, sillä Jeesus on 
voittanut." Hän rukoili naisen kanssa, ja jälleen tämä saattoi lähteä 
tyyntyneenä ja viettää rauhallisen yön. 
Kamppailun seuraavassa jaksossa kuvaan ilmaantui uusi tekijä. 
Sunnuntaina nainen osallistui kenenkään kehottamatta kaikkiin kolmeen 
jumalanpalvelukseen. Niiden päätyttyä hän kysyi, saisiko hän puhua 
evankelistan kanssa. Tämä tuli myös siihen tulokseen, että demoniset 
voimat vaikuttivat naisessa. Hän kysyi: "Oletteko joskus ottanut osaa 
magiaan, tai spiritismiin tai ennustamiseen tai mihinkään 
samantapaiseen?" Nainen nyökkäsi. Evankelista alkoi käskeä naista 
riivaavia pahoja voimia lähtemään hänestä. Tällä välin lanko oli saanut 
selville lisätietoja äidin vaikutuksesta tyttäreen. Hän oli samassa 
huoneessa kuin kälynsä ja evankelista ja alkoi rukoilla, että tytär vapautuisi 
äitinsä synneistä ja vallasta. Äkisti nainen hypähti seisomaan ja tarttui 
evankelistaan, ja hänen suustaan kuului vieras ääni: "Tämä on minun 
tyttäreni. Hänen on kuoltava." Lanko oli heti tilanteen tasalla ja vastasi: "Ei 
missään tapauksessa. hänen ei tarvitse kuolla. Teidän on vapautettava 
hänet vallastanne." Ääni vastasi: "Minun tyttäreni on saatanan oma. Minä 
lupasin hänet saatanalle, kun hän oli lapsi. " Ystäväni vastasi taas: "Teillä ei 
ole oikeutta päättää hänen elämästään. Jeesuksen veri riittää teidän 
tyttärellennekin Hänet on ostettu Kristuksen verellä." Vieras ääni jatkoi: 
"Jos luovun tyttärestäni, tulen hulluksi. Jos annan periksi, menetän 
järkeni." (On syytä mainita, että naisen äiti oli tuolloin vielä elossa.) Lanko 



vastasi: "Vaikka tulisittekin hulluksi, teidän on jätettävä tyttärenne 
rauhaan. 
Ette saa enää koskaan ahdistaa häntä." Nainen oli aivan uuvuksissa ja alkoi 
rukoilla hiljaa. Kirkon historiassa on lukuisia tapauksia, joissa vieraat äänet 
ovat puhuneet ihmisten kautta, esimerkiksi Markuksen evankeliumin 5. 
luvussa kerrotaan sellaisista. Omassa kortistossani on monia vastaavia 
tapauksia. 
Viides vaihe oli edellisiä vielä järkyttävämpi. Seuraavana iltana vieraileva 
evankelista kehotti kuulijoitaan ottamaan Kristuksen vastaan. Nainen 
päätti omassa sydämessään ryhtyä Kristuksen seuraajaksi ja turvata 
häneen, ja suuri riemu täytti hänen mielensä moniksi päiviksi. Mutta sitten 
eräänä aamuna hän alkoi aamiaispöydässä vapista. Hänen kasvonsa 
vääristyivät, ja peloissaan hän huusi lankoaan avuksi. Hän juoksi 
huoneeseen ja alkoi heti rukoilla kälynsä puolesta. Tällä kertaa se ei 
auttanut. Nainen huusi, että jokin outo voima liikkui hänen sisällään. 
Ystäväni käski vierasta voimaa lähtemään naisesta. Silloin kuului uusi ääni: 
"Minä en lähde hänestä!" Tämä ei ollut sama ääni kuin edellisellä kerralla. 
"Kuka te olette?" ystäväni kysyi. "Olen vanha mustalainen", kuului vastaus, 
ja samassa nainen tarttui leipäveitseen ja yritti käydä lankonsa kimppuun. 
Tämä otti lujan otteen hänen käsivarrestaan ja rukoili yhä. Nainen tyyntyi, 
laski veitsen kädestään ja purskahti itkuun. Hän oli ollut täysin tajuissaan 
koko ajan. 
Nyt oli vuorossa taistelun kiivain kohta. Seuraavana päivänä tuo uusi ääni 
alkoi uudelleen puhua naisen kautta. "Teitä pelottaa", se ilkkui. "Ei minua 
pelota", vastasi lanko. Naisen suusta kuului ilkeä naurahdus. "Ette te 
mitään voi tehdä. Meitä on leegio, ja me kyllä pidämme puolemme. 
Lääkäritkään eivät tienneet, kuka on sairauteen syypää." Ensimmäistä 
kertaa ystäväni vaimo puuttui nyt puheeseen: "Jos teitä on leegio, niin 
menkää, sikoihin." "Emmekä mene. Me haluamme olla ihmisiä. Me 
tulemme teihin." Hänen aviomiehensä vastasi: "Se on mahdotonta, sillä 
me kuulumme Kristukselle." "Sitten me menemme lapsiinne. Me olemme 
jo tehneet poikanne sairaaksi." 
(Heidän poikansa oli tosiaan sairastunut.) "Olisimme tehneet hänet 
sairaammaksikin, jos olisimme saaneet siihen luvan." Jälleen ystäväni 
vastasi: "Sitä te ette voi tehdä. Kaikki lapsemme ovat Jeesuksen omia." 



"Siinä tapauksessa tulemme kirkkoonne ja tuhoamme sen. Me kyllä 
tiedämme, ketkä seurakuntalaisistanne eivät valvo." "Ette pysty siihenkään, 
koska Kristus vartioi kirkkoamme." Äkkiä nainen käännähti ja yritti juosta 
ulos, mutta hänen lankonsa ehti tarttua häntä kädestä ja työnsi hänet 
sohvalle. Jälleen nainen yritti saada veitsen käteensä. "Lähde hänestä!" 
ystäväni käski. "Miksette lakkaa rukoilemasta?" äänet kysyivät. "Emme 
lakkaa rukoilemasta ennen kuin te lähdette hänestä." "Mitä teitä 
hyödyttää voittaa yksi sielu?" äänet kysyivät. "Vapahtajalle yksi sielu on 
arvokkaampi kuin koko maailma." Äänet jatkoivat: "Me emme lähde tästä 
naisesta, sillä jos me sen teemme, niin hän palaa kotiinsa ja todistaa 
muille. Lakatkaa rukoilemasta. Tässä talossa rukoilee joku muukin." 
Ystäväni ei tiennyt, että hänen lapsensakin rukoilivat nyt naisen puolesta, 
ja hän sanoi: "Niin, Vapahtaja rukoilee puolestasi." "Ei hän meidän 
puolestamme rukoile", vastasivat äänet kiihtyneinä. Samassa nainen 
katsahti vihaisesti Kristuksen kuvaan, joka oli huoneen seinällä. "Totta, hän 
ei rukoile teidän edestänne, vaan sinun edestäsi, naisparka." "Me emme 
enää kohta kestä näitä rukouksia", huusivat äänet.  
Kolme tuntia oli jo vierähtänyt siitä, kun kamppailu oli alkanut. Vaimon 
rukoillessa vierellään ja kymmenen lapsensa rukoillessa viereisessä 
huoneessa ystäväni käski vielä kerran saastaisia henkiä lähtemään 
Jeesuksen nimeen. Yhtäkkiä nainen tuli aivan hiljaiseksi, alkoi rukoilla ja 
purskahti samalla itkuun. Hän oli vapaa, mutta vielä kokonaisen päivän 
hän kärsi valtavista kivuista. Kun kokoussarjan viimeinen päivä koitti, hän 
todisti kaikkien kuulijoiden edessä, ja siitä hetkestä hänen kipunsa 
katosivat tyystin. Seuraavana sunnuntaina hän kävi ehtoollisella, ja vaikka 
hän aikaisemmin oli aina tuntenut pahojen voimien yrittävän kuristaa 
häntä, hän pystyi nyt osallistumaan ehtoolliselle aivan vapaana. Kristus oli 
voittanut taistelun, hän oli vapauttanut naisen kahleista. Sitä varten 
Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi saatanan työt. 
Otto Vogt, Sveitsi 
 
9. "Hän, joka teissä on, on suurempi" 
Uudessa Guineassa Madangin lähellä sijaitsee Jagaumin lähetyssairaala. 
Eräänä päivänä sinne tuotiin nuori papualainen kristitty nimeltä Koimbo. 
Hän oli ensimmäisenä vienyt evankeliumin sanomaa rannikolta omalle 



heimolleen vuoristoon. Heimo palveli epäjumalia, mutta hyvin harvat 
olivat halukkaita luopumaan pahoista hengistä ja uskomaan Kristuksen 
nimeen. Muut heimon jäsenet vainosivat tietysti katkerasti kristittyjen 
pientä joukkoa. Koimbon henkeä oli uhattu monesti, mutta hänen 
vihamiehensä eivät enää uskaltaneet surmata häntä yhtä avoimesti kuin 
olisivat surmanneet kymmenen vuotta aikaisemmin. Niinpä he pyysivät 
kuulun noitatohtorin avuksi päästäkseen Koimbosta. Noitatohtori otti 
tarjotun palkkion vastaan ja ryhtyi pirulliseen toimeensa. Hän huusi henkiä 
rankaisemaan Koimboa, joka kristittynä vaikeutti ja esti niiden omia 
voimia toimimasta. 
Koimbolla oli tapana pitää kristityille kokouksia viidakossa, koska 
kyläläiset eivät olisi antaneet hänen pitää niitä kylässä. Mutta näinkään ne 
eivät jääneet huomiotta, ja yhden kokouksen aikana noitatohtori ryhtyi 
toimeen. Koimbo luki juuri ääneen Raamattua, kun hän yllättäen huudahti: 
"Minä en näe mitään." Ystävät riensivät apuun ja taluttivat hänet 
sivummalle toivoen näön palautuvan. Mutta he toivoivat turhaan. Muut 
kyläläiset olivat mielissään. 
Joitakin viikkoja Koimbo vietti majassaan sekä fyysisesti että henkisesti 
heikkona. Sitten ystävät veivät hänet Jagaumiin. Heidän lähtiessään 
kylästä muut kyläläiset ja vanha noitatohtori tulivat majoistaan 
ilkkuakseen ja ivatakseen Koimboa. "Näetkö nyt, että meidän henkemme 
ovat voimakkaampia kuin kristittyjen Jumala?" he huusivat. 
Sairaalassa Koimbo otettiin sydämellisesti vastaan, mutta perinpohjaisen 
tutkimuksen jälkeen lääkäri sanoi, että hän oli aivan sokea. Ei ollut 
toivoakaan siitä, että hän joskus saisi näkönsä takaisin. Koimbon oli vaikea 
sopeutua tähän, ja hän oli epätoivoinen. 
Samana iltana sairaanhoitaja tuli hänen vuoteensa vierelle. "Kuinka sinä 
voit?" hän kysyi. Koimbo tarttui hänen käteensä. "Sisar hyvä, sokeuteni ei 
minua huolestuta, mutta minä en enää tunne Jumalan olevan sisälläni. En 
voi kuin uskoa, että minut on annettu pahojen voimien käsiin, ja se on 
kaikkein pahinta." Nuo sanat sattuivat sairaanhoitajaan kipeästi. Se oli 
väärin! Saatanalla ei ollut mitään oikeutta selviytyä voittajana. 
"Koimbo, rukoillaan yhdessä Herraamme. Hän kuulee meitä aivan 
varmasti. Pahat henget eivät voi saada viimeistä sanaa. Jeesus on 
voittanut heidät." Ja niin nämä kaksi alkoivat rukoilla. He rukoilivat koko 



yön muistuttaen Jumalaa hänen lupauksistaan ja muistaen voimaa, jolla 
hän oli antanut sokeille näkönsä ja vapauttanut ne, jotka olivat joutuneet 
paholaisen valtaan. 
Yhtäkkiä aamun juuri valjetessa Koimbo huudahti: "Sisar, minä näen sinut. 
Minä näen sinut. Anuto (Jumala) on parantanut minut. Anuto on suuri." 
Muut hoitajat ja sairaalassa olijat kerääntyivät heidän ympärilleen, ja 
heidät kaikki valtasi syvä ilo ja kiitollisuus. 
Koimbo halusi palata kyläänsä. Hän halusi olla kyläläisilleen elävänä 
todistuksena siitä, että Jeesus Kristus on voimallisempi kuin tämän 
maailman ruhtinas. 
 
10. "Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi..." 
Eräänä päivänä lähetysasemallemme Lishuiin saapui sanantuoja. Hän pyysi 
jotakuta kristityistä naisista mukanaan erään kristityn alkuasukkaan luo. 
Muutamat meistä lähtivät matkaan ja saapuessaan perille he näkivät 
hirvittävän laihan alkuasukasnaisen. Kävi ilmi että hänet oli kannettu sinne, 
jotta kristittyjen Jumala voisi auttaa häntä. Matka oli kestänyt yli kuusi 
tuntia, ja meille kerrottiin, että hän oli tämän kristityn alkuasukasperheen 
käly. 
Saimme selville, että naista kuten monia muita alkuasukkaita oli 
ahdistanut Fan yiao-niminen henki. Tämä henki aiheutti paljon pahaa 
alkuasukasheimojen keskuudessa. Nainen oli yrittänyt saada apua 
monelta epäjumalalta, mutta turhaan. Nyt hän pyysi kristittyjen Jumalaa 
osoittamaan voimansa. Hänen kertoessaan tarinaansa jotkut kristityistä 
pelästyivät, sillä Fan yiaolla oli ollut tuhoisia vaikutuksia moneen 
alkuasukkaaseen. 
Naisen lopetettua kertomuksensa me aloimme joka tapauksessa laulaa 
laulua, jossa sanotaan: "Suuri lääkäri on läsnä." Kristityt pitävät tästä 
laulusta kovasti, koska siinä esiintyy tavan takaa Jeesuksen nimi ja he 
tietävät perkeleen kaikkoavan kuullessaan sen. Sitten kerroimme naiselle 
ilosanoman Jeesuksesta. Vaikka hän ei ymmärtänyt puheestamme 
paljoakaan, hän oivalsi kuitenkin, että Jeesus voi auttaa häntä. Tähän 
totuuteen hän tarttui. Rukoilimme hänen puolestaan ja kerroimme, kuinka 
hän voi pyytää Jeesusta avukseen ja turvata häneen. Palasimme hänen 
luokseen seuraavana päivänä, ja ilo täytti sydämemme kun saimme kuulla, 



että hän oli viettänyt rauhallisen yön. Järjestimme päivämme niin, että 
kaksi kristittyä naista kävi potilaan luona joka päivä, rukoili hänen 
kanssaan ja rohkaisi häntä, ja huomasimme, etteivät vaikeudet enää 
vaivanneet naista öisin. 
Näin ei kuitenkaan jatkunut pitkään, sillä pian kaksi vierailijaa kuuli jo 
kaukaa naisen huutavan: "Hän löysi minut taas, hän löysi minut taas." 
Todellakin, tuo henki tai demoni oli hyökännyt yöllä hänen kimppuunsa 
mustan kissan muodossa. Toinen kristityistä kysyi: "Oletteko taas ollut 
tekemisissä epäjumalien kanssa?" Aluksi nainen kieltäytyi vastaamasta, 
mutta lopulta hän myönsi miehensä käyneen luonaan ja halunneen uhrata 
porsaan.  
Mies oli sanonut: "Emme voi olla varmoja siitä, että juuri kristittyjen 
Jumala paransi sinut." Nainen oli myöntänyt, ja niin aviomies oli lähtenyt 
aikoen toimittaa uhrin. Sinä yönä Fan yiao oli tehnyt uuden hyökkäyksen. 
Kristityt kehottivat naista lähettämään miehelleen heti sanan, ettei tämä 
suorittaisi uhria. He osoittivat potilaalle, että kunnia kuului yksin 
Jeesukselle Kristukselle. Nainen lähetti sanan. 
Tämän tapauksen jälkeen potilas pyysi hartaasti, että hänet siirrettäisiin 
lähetysasemalle. Niin hän pääsi samaan huoneeseen, jossa yksi 
lähetysaseman kristityistä naisista asui. Hän oli siellä kolme viikkoa ja sai 
päivittäin kuulla Jumalan Sanaa. Marraskuussa nainen halusi palata 
kotiinsa. Hänellä ei ollut pitkään aikaan ollut yhtään kohtausta, ja hän oli 
mieleltään luottavainen. Hän lupasi palata jouluksi ystäviensä luo, jos olisi 
terve. Aika kului ja naista alettiin odottaa lähetysasemalle. Mutta sovittuna 
päivänä häntä ei kuulunut. Yksi kristityistä tarjoutui lähtemään pitkälle 
taipaleelle naista katsomaan, mutta hänen ei tarvinnutkaan lähteä, sillä 
seuraavana päivänä nainen saapui lähetysasemalle riemullisin mielin. 
Hänellä ei ollut enää ollut yhtään kohtausta, ja vain tulvat olivat estäneet 
häntä saapumasta ajoissa. Nainen kiitti ja ylisti Herraa vapautumisestaan, 
ja kaikki pelkomme olivat olleet aiheettomia. Hän oli ainoa kristitty melko 
laajalla alueella, mutta vuodet kuluivat ja hän pysyi Herralle uskollisena. 
Lopulta yhteytemme häneen kuitenkin katkesi, koska hänen kotiseutunsa 
joutui Venäjän-Japanin sodan keskipisteeksi. 
 
 



11. "Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia" 
Eräällä lähetysasemallamme toimi uskollinen kiinalainen evankelista, jonka 
rukoukset olivat erityisen voimallisia. Lähetysaseman ympäristössä oli 
runsaasti riivattuja, Ja hämmästyttävän nopeasti kiinalaiset erottivat 
riivatun ihmisen mielisairaasta. He olivat tässä suhteessa taitavampia kuin 
moni eurooppalainen psykiatri. Jos meidän kiinalainen evankelistamme 
arveli jonkun olevan riivattu, hän kutsui kokoon rukouspiirin, ja he 
paastosivat ja rukoilivat toisinaan päiväkausia, kunnes riivattu ihminen 
vapautui pahoista hengistä. Kerran he rukoilivat ja paastosivat joka ilta 
kahdeksatta viikkoa erään naisen vapauttamiseksi.  
Seuraava kertomus osoittaa, kuinka kiivas taistelu ihmisen sielusta voi olla. 
Lähetysaseman lähellä asui perhe, jossa jo monen polven ajan ainakin yksi 
perheenjänistä oli ollut Fan yiao -nimisen demonin riivaama. Jos riivattu 
perheenjäsen kuoli, Fan yiao siirtyi johonkuhun toiseen samassa 
perheessä. Perheen isä oli ollut sen riivaama, mutta hänen kärsittyään 
tuskallisen kuoleman henki oli siirtynyt tätiin. Hänen ei odotettu elävän 
enää pitkään, ja perheen äiti ja tytär odottivat pelolla päivää, jona henki 
ottaisi heidätkin valtaansa. Juuri silloin eräs lähetyssaarnaaja ja minä 
onnistuimme julistamaan evankeliumia heidän kotiseudulleen. Äiti ja tytär 
kuulivat evankeliumia, mutta vaikka se saavuttikin heissä vastakaikua, he 
eivät antaneet elämäänsä kokonaan Kristukselle. Sitten täti kuoli. Tytär 
meni hautajaisiin, jotka piti muuan pakanallinen pappi.  
Hautajaisten aikana Fan yiao otti tytön valtaansa. 
Äiti toi hänet pelästyneenä kirkolle ja pyysi hartaasti kristittyjä auttamaan. 
He alkoivat rukoilla tytön puolesta, ja hän vapautui samana iltana. Jonkin 
ajan kuluttua tytär avioitui. Hänen aviomiehensä ei ollut kristitty, mutta 
tytön oli mentävä hänen kanssaan naimisiin, koska heidät oli kihlattu 
toisilleen vuosia aikaisemmin. Häiden jälkeen tytön appivanhemmat 
kielsivät häntä käymästä kristittyjen kokouksissa. He ottivat hänen 
Raamattunsa ja polttivat sen. Mutta silloin Fan yiao otti hänet heti takaisin 
valtaansa. Vieraat äänet puhuivat hänen suustaan, eikä hän kyennyt 
tekemään työtä.  
Appivanhemmat säikähtivät ja pyysivät evankelistaa, tulemaan 
rukoilemaan tytön puolesta. Jälleen kerran tämä rukoili hänen edestään, ja 
jälleen kerran hän vapautui. Hän oli riemuissaan, mutta appivanhemmat, 



jotka olivat luvanneet ostaa hänelle uuden Raamatun ja antaa hänen 
tavata kristittyjä, muuttivatkin mielensä eivätkä päästäneet häntä 
seuraavana sunnuntaina jumalanpalvelukseen. Mutta nyt kävi taas samoin 
kuin edellisellä kerralla. Fan yiao valtasi tytön kolmannen kerran. Tällä 
kertaa pakanapariskunta ymmärsi, että heidän oli suhtauduttava 
Jeesukseen vakavasti. He saapuivat lähetysasemalle kantaen tyttöä 
erityisessä tuolissa. Entinen rukouspiiri kokoontui taas ja alkoi rukoilla 
tytön edestä. Mutta nyt tuloksia ei ilmennytkään yhtä helposti kuin ennen. 
Kolmena peräkkäisenä iltana he kokoontuivat rukoilemaan ja 
paastoamaan. mutta Fan yiao ei suostunut antamaan periksi. Silloin 
evankelista päätti, että oli aika toimia. Hän astui riivatun tytön luo ja sanoi: 
"Sinun aikasi on lopussa. Sinun on lähdettävä hänestä. Käsken sinua 
Jeesuksen nimeen." Äkkiä tytön huulilta kuului miehen ääni: "Nämä 
rukoukset ovat sietämättömiä. Kuka niitä voi kestää?" Jälleen kerran tyttö 
vapautui. Appivanhemmat pitivät tällä kertaa lupauksensa, ja tyttö sai 
vapaasti harjoittaa uskoaan. Fan yiao oli jättänyt hänet lopullisesti 
rauhaan. Hän oli täysin terve.      
Nämä kaksi esimerkkiä osoittavat, että ihminen voi joutua, paitsi henkisten 
tai tunne-elämän sairauksien, myös demonisten vaikutusten uhriksi. Ne 
eivät tunne mitään maantieteellisiä eivätkä rodullisia rajoja. Tämän 
esimerkin kaltaisia tapauksia on sattunut kaikkialla maailmassa, ja Uusi 
Testamentti antaa saman kuvan. Koska on raamatullinen totuus, että 
ihminen voi joutua riivatuksi, ei-uskova psykiatri tai lääkäri ei voi hoitaa 
näitä tapauksia. Jos joku kykenee ajattelemaan ainoastaan 
kolmiulotteisesti, hän ei milloinkaan ymmärrä Jumalaan ja demoneihin 
liittyviä asioita. Mutta riivausilmiöiden ylle kohoaa Kristuksen kaikista 
pimeyden valloista saavuttama loistava voitto. Jeesusta Kristusta 
seuraamaan lähtenyt ihminen on osallinen tästä voitosta. Jeesus itse sanoi: 
"Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia" (Mark 16:17). 
 
12. Herra on voittaja 
Eräs nainen toimi lähetyssaarnaajana Uudessa Guineassa. Seudulla jolla 
hän työskenteli oli paljon magiaa, ja monet alkuasukkaat elivät 
poppamiesten vaikutuksen alaisina. Lähetyssaarnaaja ei ollut edistynyt 
työssään paljoakaan, ja rukoillessaan hän oli usein tuntenut lähellään 



pelottavan pahan voiman. Hän kirjoitti tunteestaan kotiin ystävilleen ja 
pyysi heitä tuekseen rukoilemaan, että saatana irroittaisi otteensa 
lähetyskentästä. Pahojen henkien lisäksi villieläimet olivat monesti 
uhanneet häntä. Kun hän yritti käydä kylässä, jossa asui tunnettu 
noitatohtori, hän ei päässyt perille, koska matkalla hänen tielleen aina 
ilmaantui käärmeitä. Aluksi hän oli pannut kaiken sattuman lukuun, mutta 
myöhemmin hän muutti kantaansa. Eräänä päivänä hän lopulta onnistui 
pääsemään kylään. Odottamatta hän astui yhteen majoista antaakseen 
sen asukkaalle lehtisen. Puhuessaan majassa istuvan naisen kanssa hänet 
valtasi hirvittävä tunne, ikään kuin joku olisi yrittänyt surmata hänet 
takaapäin. Hän käännähti ja näki nurkassa miehen, jota ei ollut heti 
huomannut. Kun heidän katseensa kohtasivat, hänestä tuntui siltä, kuin 
hän oli ollut joutumaisillaan miehen valtaan. Hän yritti rukoilla, mutta 
miehen katse esti häntä. Lopulta hän ei voinut muuta kuin uhmata miestä 
lausumalla Jeesuksen nimen. Seuraukset olivat hämmästyttävät. Mies 
kaatui maahan ja alkoi uikuttaa ja valittaa. Tämä tapaus muistuttaa sitä, 
miten filistealaisten jumala Daagon kaatui kasvoilleen maahan 
joutuessaan vastatusten Herran arkin kanssa (1 Sam 5). 
Vasta myöhemmin lähetyssaarnaaja sai tietää, että majassa ollut mies oli 
kylän ylin poppamies ja että alkuasukkaat tiesivät hyvin hänen kykenevän 
alistamaan villieläimet toimimaan tahtonsa mukaisesti. 
 
13. Karitsan veressä on voima 
Olimme järjestäneet viikon kestävän evankelioimisaktion paikkakuntamme 
koululle. Kaikki sujui hyvin, niin ainakin kuvittelin noustessani puhumaan 
ensimmäisenä iltana. Mutta sitten puheeni alkoi käydä kankeammaksi ja 
kankeammaksi. Minun oli tavattoman vaikea puhua. Tuntui aivan siltä, 
kuin joku olisi yrittänyt pitää suutani kiinni. Kävellessäni illalla kotiin 
huomasin olevani kauttaaltani hiessä. En ollut koskaan kokenut mitään 
sellaista. Olin vasta nuori evankelista, mutta tiesin, että sanomaani oli 
vastustanut jokin voima, jota en tuntenut. Saattaisinko käyttää jo 
laatimiani puheita? Tarvitsivatko kuulijat jotakin muuta? Näissä ajatuksissa 
kävin vuoteeseen. 
Mutta mikä tuo oli? Olin juuri sammuttanut valon, kun näin edessäni 
suuren varjon. Sitten kuulin aivan selkeästi äänen joka sanoi: "Jos uskallat 



jatkaa tätä aktiota, niin tapan sinut. Nämä ihmiset ovat minun." 
Mitä saatoin sanoa? Ymmärsin, että oli olemassa vain yksi vastaus. "Jos 
Herra on antanut sen tehtäväkseni, ei mikään voi sitä estää." ääni vastasi: 
"Olkoon, sitten minä tapan sinut." Samassa käteni ja jalkani kouristuivat, 
sama tunne levisi kaikkialle ruumiiseeni ja pysähtyi sydämen seuduille. En 
voinut liikkua ja olin aivan kohmeessa. Makasin paikallani pari tuntia, ja 
sitten kipu hellitti. Nyt tiesin varmasti, että vihollinen aikoi surmata minut. 
Olin kuitenkin vakuuttunut siitä, ettei hän kykenisi minua tappamaan, ellei 
Herra antaisi siihen lupaa. 
Seuraavat päivät olivat äärimmäisen raskaita, mutta minulle selvisi pian 
vaikeuksien aiheuttaja. Monet kyläläiset harjoittivat joko ennustamista tai 
magiaa, ja joitakuita nämä samat pahat voimat ahdistivat. Minusta oli 
lähes mahdotonta valmistaa uusia puheita kokouksia varten. Yritin 
rukoilla, mutta saatoin vain polvistua ja huoata. Kouristuksenomaiset 
kohtaukset toistuivat joka yö, vaikkakaan en enää nähnyt näkyä. En 
tiennyt mitä tehdä. Olin varma siitä, että Jumala oli kutsunut minut tähän 
kylään pitämään kokouksia. Muuten olisinkin pian antanut periksi. 
Kirkosta en saanut neuvoja, eikä siellä tunnuttu edes suhtauduttavan koko 
asiaan vakavasti. Lopulta sain johdatuksen erään vanhan sydämellinen 
Herran palvelijan luo. Kerroin hänelle kokemuksistani; olin aivan neuvoton. 
Ihmisten tullessa sielunhoitoon en ollut kyennyt auttamaan heitäkään. 
Herra itse oli johdattanut minut tämän miehen luo. Hän kertoi minulle 
asioita, jotka minun olisi pitänyt tietää ennen kuin valmistuin 
raamattukoulusta, vaikka en ehkä olisi niitä silloin ymmärtänyt. Ja 
sittenkään hän ei tavallaan kertonut minulle mitään uutta. Minähän tiesin 
ennestään, että käytettävissämme on Kristuksen veren voima, ja 
kuitenkaan en ollut kokenut sitä käytännössä. Kun turvauduin Kristuksen 
veren suojelukseen, omat kohtaukseni lakkasivat, ja silloin myös näin 
Jumalan voiman alkavan vaikuttaa muitten kyläläisten elämään. Karitsan 
veri vei meidät voittoon. 
Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot 
(1 Joh 3:8). 
Otto Haeni, evankelista, Sveitsi 
 
 



14. Syösty vallasta 
Vuoden 1959 alkupuolella meille soitti muuan hammaslääkäri. Hän kyseli 
tietoja puhelinpalvelustamme, siitä, kuinka toimimme, päämääristämme ja 
tarkoitus-peristämme. Vastattuamme kysymyksiin hän lupasi tulla paikan 
päälle meitä tapaamaan, ja niin sovimme tapaamisesta. Saapuessaan 
hammaslääkäri oli ilmeisen hermostunut. Huomasimme hänen yrittävän 
vangita katsettamme kiinteästi tuijottaen ja tunsimme pahan ilmapiirin, 
sillä näytti siltä, että hän koetti saada meitä valtaansa. Koska meillä 
molemmilla oli sama tunne, menimme hetkeksi huoneesta rukoilemaan. 
Palasimme ja juttelimme niitä näitä, mutta vieras lähti noin puolen tunnin 
kuluttua. Hänen lähdettyään meistä tuntui, että hänen paha vaikutuksensa 
oli melkein kuin saastuttanut meidät, ja niinpä rukoilimme hartaasti että 
puhdistuisimme. 
Seuraavana aamuna hammaslääkäri soitti uudelleen ja kysyi, olimmeko 
tunteneet yöllä mitään erikoista. Kysyimme, mitä meidän olisi pitänyt 
tuntea, mutta silloin hän sulki puhelimen. Sama toistui seuraavana 
aamuna, ja kun hän jälleen sulki puhelimen, olimme suoraan sanoen 
ymmällämme. 
Kului muutama päivä, ja sitten hammaslääkäri soitti taas. Hän pyysi meitä 
rukoilemaan puolestaan ja tunnusti, että saatana oli erityisesti neuvonut 
häntä taistelemaan puhelinpalveluamme vastaan. Hän oli hyvin onneton, 
mutta kertoi vielä kirjoittautuneensa opiskeluaikoinaan omalla verellään 
saatanan omaksi. Hän väitti, ettei hänelle ollut paluuta, vaikka hän 
halusikin noudattaa neuvojamme. Taas parin päivän kuluttua hän soitti. 
Epätoivoisena hän kertoi yrittäneensä tappaa meidät. Hänen 
menetelmänsä ei kuitenkaan enää tepsinyt; se oli singonnut takaisin 
häneen itseensä. Meissä oli ollut suunnattomasti vahvempi voima kuin se, 
mikä hänellä oli hallussaan. Hän ei voinut ottaa vastaan Jumalan Sanaa, 
koska hän oli saatanan oma ja saatana ajoi häntä kuoleman. 
Seuraavana päivänä saimme postikortin. Oikeassa yläkulmassa oli risti ja 
sen alle oli kirjoitettu: "Kun te saatte tämän kortin, minä olen kuollut." Pian 
meille soitti poliisi, joka kertoi hammaslääkärin ampuneen itsensä. Hänen 
ruumiinsa vierestä oli löydetty maaginen kirja, jonka nimi oli Salomonin 
peili. 
Tuo miesparka oli ahdistanut ihmisiä vuosikausia. Ja kuitenkin hänen 



saatanan kanssa tekemänsä sopimus oli vienyt hänet tuhoon. Näemme, 
että Jeesuksen Kristuksen voima on monin verroin suurempi kuin 
saatanan voima. Eikö se myös todista, ettei kristityn rukous milloinkaan 
ole turha? Jeesus on voittanut helvetin ja saatanan. Hän, joka meissä on, 
on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Hän riisti perkeleeltä sen 
voimat. "Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen 
häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun" (Kol 2:15). 
Werner Ambühl, evankelista, Sveitsi 
 
15. "Kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman" 
Pian toisen maailmansodan loputtua päästyäni pakenemaan venäläisten 
käsistä huomasin, että sain aliravitsemuksen tähden usein 
masennuskohtauksia. Nämä emotionaaliset häiriöt voimistuivat, ja niinpä 
menin lääkäriin. Yksi lääkäri määräsi rauhoittavia oopium-tippoja, mutta 
ne eivät auttaneet. Toinen lopetti lääkkeiden antamisen ja yritti 
psykoterapiaa. Siitäkään ei ollut paljon apua, koska se tehosi vain silloin 
kun olin lääkärin luona. 
Sitten ryhdyin entiseen ammattiini; olin protestanttinen pappi. Työtaakan 
kasvaessa sairauteni kuitenkin paheni. Vaimoni pyysi jälleen lääkäriä 
apuun, ja tässä vaiheessa Herra puuttui asiaan. Meillä sattui olemaan 
vieraana muuan evankelista, mutta yritin vältellä häntä, koska minua ei 
haluttanut puhua sen enempää hänen kuin kenenkään muunkaan kanssa. 
Vaimoni puhui kuitenkin hänen kanssaan, ja evankelista sanoi, että hänen 
pitäisi rukoilla puolestani ja panna kätensä päälleni. Minä kieltäydyin. 
Koko ajatus oli minusta vieras, niin pappi kuin olinkin. Mitään 
senkaltaistakaan en ollut koskaan kuullut, en edes opiskellessani papiksi, 
ja niinpä hylkäsin hänen ehdotuksensa. 
Mutta vaimoni rohkaisi minua hellittämättä, ja voittikin lopulta. Niin sitten 
evankelista pani kätensä päälleni ja rukoili edestäni. Mitään ei tapahtunut. 
Seuraavana päivänä hän tuli uudelleen. Huomatessaan, ettei minkäänlaista 
paranemista ollut tapahtunut hän kysyi, olinko ollut jonkin vieraan voiman 
vallassa. Minua raivostutti. Minähän olin protestanttinen pappi. Mikä 
minua olisi voinut vallita? 
Veli kuvaili minulle erilaisia syntejä, jotka liittyivät magiaan ja taikuuteen, 
ja huomautti, että ne olivat levinneet laajalle kotiseudullani. Hän kertoi 



synneistä. jotka saattoivat siirtyä vanhemmilta lapsille. Hiljalleen totuus 
alkoi valjeta minulle. Lapsuudessaan isäni oli ollut sairaana. Lääkärien apu 
oli osoittautunut tehottomaksi, ja siksi hänen äitinsä oli hakenut apuun 
maagikon. Maagikon hoito oli tuottanut heti tuloksia. 
Evankelista muistutti minua käskystä. jossa sanotaan, että isien pahat teot 
kostetaan lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Oliko mielestäni isäni 
teko ollut syntiä? Oli. Polvistuimme, ja tunnustan sekä isäni että omat 
syntini. Se katumus johti elämään. Uskon kautta sain syntini anteeksi, ja 
annoin elämäni Herralle Jeesukselle. 
Evankelista pani jälleen kätensä päälleni ja rukoili edestäni. Ihana rauha 
valtasi minut, ja minusta tuntui kuin olisin kulkenut ilmassa. Ilo ja rauha 
täyttivät mieleni moneksi viikoksi. Ensimmäistä kertaa elämässäni 
ymmärsin syvästi Paavalin sanat: "Meillä on yhdyskuntamme taivaissa" (Fil 
3:20). Kristuksen rakkaus muutti koko elämäni, kaikki toimen'. Myös 
Raamattu, työni ja papintoimeni muuttivat muotoaan. 
Kun myöhemmin menin lääkäriin, hän tutki minut ja sanoi, että tulokset 
olivat hämmästyttävät. Olin sekä fyysisesti että henkisesti muuttunut mies. 
Masennuskohtauksia minulla ei ole ollut sen koommin. Ihme tapahtui 
toimittuani pappina monta vuotta, ja Jumala oli käyttänyt nöyrää 
evankelistaa aseenaan minua parantaessaan. 
Ihme jonka Jumala oli minussa saanut aikaan vaikutti koko seurakuntaan. 
Saamani uudistuivat ja kuulijat huomasivat sen. Suurin päämääräni oli nyt 
korottaa Jeesuksen nimeä, eikä sana langennut huonoon maahan. Ihmisiä 
kääntyi ja heräämistä alkoi tapahtua naapuriseudullakin. Aikaisemmin oli 
ollut mahdotonta pitää kokouksia keskellä viikkoa, mutta nyt rukous- ja 
raamattupiirejä syntyi aivan itsestään. Jumala oli sytyttänyt tulen ja piti 
liekkiä yllä. 
Jeesuksen nimestä tuli papillisen toimeni keskipiste. Hänen nimensä 
merkitsi minulle nyt voimaa, Jumalan voimaa, itse kullekin uskovalle 
pelastukseksi. Palan halusta kertoa muille siitä, mitä tämä nimi sisältää: 
"Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta 
nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman" (Apt 4:12). 
Pastori Berthold Schoof, Saksa 
 
 



16. Jeesus, elävä Herramme ja Vapahtajamme 
Kiinnostuin spiritualismista ensimmäisen kerran perheimme muutettua 
Wokingiin Surreyhyn toisen maailmasodan kynnyksellä. Jotkut 
ystävistämme kutsuivat meidät sikäläiseen spiritualistiseen kirkkoon, ja 
ennen pitkää kävimme siellä säännöllisesti. Eräässä kokouksessa muuan 
selvänäkijä kertoi äidilleni, että tällä oli psyykkisiä voimia ja että tämä oli 
meedio. Niin me aikaa myöten jouduimme yhä tiiviimmin mukaan 
toimintaan, ja jonkin ajan kuluttua kodissamme pidettiin säännöllisesti 
istuntoja. Autoin usein vanhempiani järjestämään tuoleja iltaa varten ja 
olin monesti läsnä kun äitini toimi meediona ja vaipui transsitilaan ennen 
kuin yhteys henkiin saatiin. Kerran näimme istunnon aikana äitini pään ja 
hartioiden vähitellen muuttuvan vanhan, kurttuisen kiinalaisen miehen 
näköiseksi. Tämän pitkäpartaisen kiinalaisen sanottiin olevan hänen 
henkioppaansa ja nimeltään Chang. Erään toisen kerran näimme äidistäni 
virtaavan ektoplasmaa, ja joskus suuri tammipöytä, jonka ääressä 
istuimme ja jota nostamaan tavallisesti tarvittiin kaksi miestä, nousi 
itsestään hiljalleen kunnes leijaili parinkymmenen sentin päässä lattiasta. 
Kerran kun olin itse juuri tullut lomalle Norjasta, jotkut vieraat pyysivät 
äitiäni pitämään istunnon. Hän suostui ja vaipuessaan transsiin hän alkoi 
puhua vierasta kieltä. Se oli norjaa, eikä hän muulloin osannut sitä 
sanaakaan. Minun tehtäväkseni tuli tulkita puhe läsnäolijoille. Joskus äiti 
oli puhunut myös saksaa, kiinaa ja kieltä, joka kuulosti arabialta. 
Mutta tarinassa on toinenkin puoli. Jokaisen istunnon jälkeen äitini oli 
aivan uuvuksissa. Aikaa myöten hän alkoi myös kärsiä masennus- ja 
raivokohtauksista, joiden aikana hän kirkui ja huusi. Joskus hänen 
suustaan tuli vaahtoa. Kerran hän kävi kohtauksen aikana kimppuuni veitsi 
kädessään, ja ilman armeijassa saamaan koulutusta olisin varmasti 
loukkaantunut pahoin. Myös hänen muistinsa kärsi, ja hänestä tuli 
henkisesti tasapainoton. Omassa elämässäni osallistuminen spiritualismiin 
ilmeni tupakointi- ja juomahimona, ja luonteeni kiivas puoli tuli usein 
esiin. 
Näihin aikoihin Jumala astui elämäämme. Äitini tapasi pelastusarmeijassa 
erään kristityn, joka heti huomattuaan äitini aktiiviseksi spiritualistiksi 
puhui hänelle spiritualismin vaaroista ja alkoi pyytää sekä äitiä että 
isäpuoltani pelastusarmeijan jumalanpalveluksiin ja kokouksiin. Itse olin 



noihin aikoihin armeijassa, mutta Jumalan käsi lepäsi minunkin ylläni. 
Kenttäpappi alkoi eräänä päivänä keskustella kanssani ja kutsui minut 
kotiinsa aterialla. Hän pääsi pian selville taustastani, sillä myönsin auliisti 
olevani spiritualisti ja spiritualismin olevan minulle ainoa oikea uskonto. 
Hän yritti osoittaa minulle Raamatusta, että olin väärässä, mutta olin hyvin 
vihamielinen ja kerran jopa nousin pöydästä kesken aterian ja lähdin 
talosta. Kuitenkin vähitellen tajusin hänen olevan oikeassa, ja vaikkei 
minusta vielä silloin tullutkaan kristittyä, niin aloin ainakin suhtautua 
myötämielisesti kristinuskon sanomaan. 
Sitten vuonna 1947 äidistäni tuli kristitty, ja muutamaa viikkoa 
myöhemmin myös isäpuoleni otti Kristuksen vastaan Vapahtajanaan. Äitini 
kertoi minulle, että aluksi hänen annettuaan elämänsä Kristukselle 
masennuskohtaukset ja henkiset vaikeudet olivat ahdistaneet häntä lähes 
joka päivä ikään kuin saatana olisi antanut hänen kestettäväkseen kaikki 
mahdolliset vaivat. Joskus hänen oli ollut pakko rukoilla ankarasti 
tuntikausia jotta olisi voinut vastustaa kiusausta langeta entisiin 
tapoihinsa. Toisinaan hänen oli pyydettävä luokseen kristittyä naapuriaan 
niin että he voivat yhdessä rukoilla äitini vapauttamista. Ja Jumala todella 
vapautti hänet. Hän kävi läpi samantapaisen vieroituskauden, joka 
huumausaineiden käyttäjien on koettava vapautuakseen orjuuttavista 
aineista. 
Oma kääntymykseni tapahtui vuonna 1952 eräässä telttakokouksessa 
Wokingissa palattuani kotiin armeijasta. Eräässä kokouksessa pyysin 
Herraa Jeesusta tulemaan elämääni, ja hän tuli. Se oli todellinen 
vallankumous, ja Kristuksen läsnäolo sisimmässäni muutti elämäni tyystin. 
Vanhempani olivat jo ehtineet kasvaa melkoisesti kristillisessä uskossaan, 
ja he osallistuivat aktiivisesti näihin telttakokouksiin auttaen evankelistaa 
laulaen ja soittaen kokouksissa. 
Vaikka äitini muistiin olikin jäänyt arpia niistä haavoista., joita hän oli 
saanut harjoittaessaan aktiivisesti spiritismiä, ja vaikka saatana yhä yritti 
riistää hänen mielenrauhansa, hän selviytyi rukouksen voiman turvin. 
Viimeisenä elinvuotenaan hän tuntui olevan niin Herran Hengen täyttämä, 
että kaikki entisten vaikeuksien jäljet katosivat, ja kun hän vuonna 1964 
kuoli, hänen huulillaan olivat sanat: "Ylistys Herralle". 
Minä voin nyt ylistää Jumalaa siitä, ettei hän armossaan ole antanut 



ainoastaan minulle, vaan antoi myös äidilleni ja antaa edelleen 
isäpuolelleni varmuuden siitä, että Jeesus Kristus on Vapahtajamme. Voin 
todellakin sanoa, että tiedän saatanan olevan olemassa. Minä olen nähnyt 
hänen toimivan tässä, maailmassa. Mutta Jumala on opettanut minulle 
eron joka on Kristuksen ja saatanan välillä, ja riemuitsen, koska Jeesus on 
osoittanut olevansa minunkin elävä Herrani ja Vapahtajani. 
Alan Watkins, Englanti 
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sielun siirtyminen paikasta toiseen   96 
2. Fysikaaliset ilmiöt: telekineesi, levitaatio, apportti   105 
3. Spiritistis-maagiset ilmiöt: vaino ja puolustus   108 
4. Metafyysiset ilmiöt: ilmestykset ja aaveet 111 
5. Spiritistis-uskonnolliset ilmiöt: spiritismi ja spiritualismi   114 
6. Spiritististen ilmiöiden arviointi: lääketieteen, psykologian ja Raamatun 
kanta, sielunhoito   117 
7. Sielunhoidollinen keskustelu: päätös, tunnustus, luopuminen, pahojen 
henkien käskeminen, Kristuksen veri, rukous ja paasto   122 
 
IV. SALAOPPINEN KIRJALLISUUS   129 
B. ja 7. Mooseksen kirja, sen historia ja sisältö  
Esimerkkejä ja arviointia 
 
V. NYKYPÄIVÄN PARANNUSIHMEITÄ   140 
Jaakobin kirjeen 5. luvun merkitys 
Mustaan magiaan, valkoiseen magiaan, neutraaliin magiaan, 
mesmerismiin, spiritismiin, Kristilliseen tieteeseen ja nykyaikaisiin 
parantamisliikkeisiin liittyvä parantaminen 
Kristillisen kirkon laiminlyönnit 
 
VI. AITOJA PARANTUMIS- JA VAPAUTUMISTAPAUKSIA   153 
1. Kristus on voittanut    153 
2. Pimeyden varustukset   155 
3. Perkeleen teot    158 
4. Parantumattomasti mielisairas  160 
5. "Älä muista minun nuoruuteni syntejä!" 162 
B. Jeesus Kristus lunastaa   164 
7. Pimeydestä vapauteen   166 
8. "Ja riivaajat lähtivät hänestä"  168 



9. "Hän, joka teissä on, on suurempi" 174 
10. "Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi..."   176 
11. "Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia" 178 
12. Herra on voittaja   180 
13. Karitsan veressä on voima   181 
14. Syösty vallasta   182 
15. "Kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen 184 
notkistuman"    
16. Jeesus, elävä Herramme ja Vapahtajamme 186 
 
Ihmisiä ovat halki aikojen askarruttaneet erilaiset salaperäiset ilmiöt, jotka 
näyttävät noudattavan omia, tieteen tavanomaisten havainnoimis- ja 
päättelymahdollisuuksien ulkopuolella olevia lakejaan. Voidaanko 
tähdistä, kädenviivoista, pelikorteista ennustaa? Mitä on sanottava heilurin 
ja taikavarvun käytöstä? Mitä ovat pöydänliikuttaminen ja 
lasinsiirtäminen? Onko mahdollista saada yhteys vainajien henkiin? Voiko 
sielu siirtyä paikasta toiseen? Voidaanko loitsuilla ja taioilla vahingoittaa ja 
parantaa? Mikä on ns. musta raamattu? Mielenkiinto näihin asioihin on 
lisääntymässä ihmisten epävarmuuden, sisäisen tyhjyyden ja kristillisestä 
uskosta luopumisen myötä. Tässä kirjassa osoitetaan, etteivät salaoppiset 
ilmiöt ole vain typerää taikauskoa johonkin epätodelliseen, minkä terveen 
järjen käyttö poistaa, vaan ne johtavat ihmisen tekemisiin demonisen 
todellisuuden kanssa. Raamattu puhuu paljon persoonallisesta 
paholaisesta ja demonisista valloista. Se ei ole omalle ajalleen tyypillistä 
asioiden käsittämistä ja selittämistä mytologisesti, vaan on kysymys 
konkreettisesta yliluonnollisesta todellisuudesta. Mitään puolueetonta 
aluetta ei ole, vaan Kristuksen ja persoonallisen paholaisen valtataistelu 
koskee kaikkea ja kaikkia. Salaoppien harjoittaminen on Jumalan tahdon 
vastaista. Niiden orjuutuksesta voidaan vapautua vain Kristuksessa, hänen 
saavuttamansa voiton perusteella ja turvautumalla uskossa häneen. 
Kirjoittaja, saksalainen teologian tohtori Kurt E. Koch, on laajasti 
perehtynyt salaoppisiin ilmiöihin opinnoissaan, tutkimuksissaan ja 
käytännön papintyössään (yli 20 000 tapausta). Hän toimi 25 vuotta 
luterilaisen kirkon seurakuntapappina. Nykyään hän vierailee 
luennoitsijana kaikkialla maailmassa. Hänen 50 kirjastaan tämä on 



ensimmäinen suomennettu. 
YLIOPPILASLÄHETYS 
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