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A. KÄSITTEIDEN SELVITYS
1 Sairaus ja demonien valta
Esimerkki 1. Kun olin Brasiliassa esitelmämatkalla, luokseni tuli erään
kokouksen jälkeen muuan 31-vuotias mies. Hän kertoi saavansa neljän
viikon välein öisin ankaria kohtauksia ja aina juuri täydenkuun aikaan.
Lääkärit hoitivat häntä epilepsiapotilaana, mutta hoito ei tuottanut
minkäänlaista tulosta.
Nuorta miestä ei kuitenkaan painanut vain outo sairaus vaan myös se,
ettei hän kyennyt uskomaan eikä rukoilemaan. Käymämme pitkän
keskustelun aikana ilmeni, että hänen äitinsä ja isoäitinsä olivat tietäjiä.
Heidän kaltaisiaan taikuuden harjoittajia kutsutaan Etelä-Amerikassa
bruchoiksi. Nimi saattaa olla samaa juurta kuin saksankielinen sana
"Brauchen", joka tarkoittaa maagisen loihtimisen tapahtumaa. Kysyttyäni

nuorelta mieheltä lisää asiasta sain selville, että hänet oli kerran lapsena
parannettu loitsun avulla.
Sielunhoitokeskustelumme päättyi siihen, että tämä nuori brasilialainen
tunnusti syntinsä. Hän sanoutui rukouksessa irti esivanhempiensa
harjoittamasta taikuudesta ja sai Jumalan armosta kokea parantumisen ja
vapautumisen ihmeen.
Tämä tapaus, jonka kaltaisia voisin 40-vuotisen toimintani ajalta kertoa
satoja, herättää mielessämme suuren joukon kysymyksiä.
Moni lääkäri ja moderni teologi suorastaan kimpaantuu kuullessaan
puhuttavan taikuudesta kaatumataudin ja muiden samantapaisten tautien
yhteydessä. Muuan tunnettu psykiatri on sanonut: "Teologien pitäisi jättää
tällaiset sairaudet rauhaan ja antaa ne asiantuntijoiden hoidettavaksi."
Onko meidän laskettava aseemme näiden vaatimusten edessä? Ei
koskaan! Väärinkäsitysten välttämiseksi tahdon kuitenkin painottaa sitä,
että jotkin epilepsian (kaatumataudin) muodot ovat puhtaasti
lääketieteellisiä ja täysin vailla yhteyttä noituuden synteihin. Esimerkiksi
silloin, kun epilepsia voidaan kokeellisesti paikallistaa johonkin aivojen
osaan, on sairaus selvästikin lääketieteellinen. Meidän on oltava tarkkoja
siitä, että pidämme rajan selvänä.
Monen uskovan on ollut vaikea ymmärtää, miksi Jeesus Uudessa
Testamentissa nimitti riivatuiksi joitakuita sairaita, joilla oli jokin epilepsian
muoto. Meidän aikamme "asiantuntijat" ovat esittäneet oman
mielipiteensä tästä: "Jeesus oli oman aikansa lapsi. Eihän hän voinut tietää
epilepsiasta sitä, minkä me nyt tiedämme. Raamattu ei ole lääketieteen
oppikirja."
Minä en voi hyväksyä tällaisia väitteitä. Kymmenien vuosien kokemus
sielunhoitotyössä on osoittanut minulle, että Jeesus tiesi tarkoin mistä
puhui.
Kaksi lisäesimerkkiä valaisee varmasti kantaani. (Selvyyden vuoksi
esimerkit on numeroitu.)
Esimerkki 2. Eräällä Etelä-Amerikkaan tekemistäni esitelmämatkoista
seuralaisenani oli pappi, joka kertoi minulle erikoisesta kokemuksesta.
Eräässä hänen tuttavapiiriinsä kuuluvassa perheessä oli lapsi, joka sai
päivittäin lukuisia epilepsiakohtauksia. Tavatessaan lapsen pappi oli
kysynyt: "Lapseni mikä sinun nimesi on?" Hänen hämmästyksekseen lapsi

oli vastannut luonnottoman matalalla äänellä: "Meitä on kolme."
Puhuttuaan muun perheen kanssa pappi tuli siihen tulokseen, ettei lapsi
ollutkaan epileptikko, vaan riivattu. Kysyttyään asiaa tarkemmin
vanhemmilta hän sai selville syynkin: lapsi oli kerran sairastunut ja
parannettu taikuuden avulla. Sen jälkeen lapsi oli kuitenkin alkanut saada
kohtauksia, jotka lääkäri oli diagnosoinut epilepsiaksi.
Kokemuksesta tiedän, että tällaisissa "epilepsiatapauksissa" ei
lääketieteellisestä hoidosta ole mitään apua, koska se on yksinkertaisesti
väärä hoitokeino.
Esimerkki 3. Yhtä valaiseva kuin edellinen esimerkki on seuraavakin tapaus
sielunhoitotoimieni piiristä. (Minulla on lupa kertoa siitä, koska en
mainitse henkilöiden nimiä enkä kotipaikkakuntaa.) Erään esitelmän
jälkeen puheilleni tuli nuori aviopari, joka pyysi minua osoittamaan heille
tien Jeesuksen luokse. Vaimolla oli jo useita vuosia ollut
epilepsiakohtauksia; ja koska sairaus hoidosta huolimatta ei ollut alkanut
osoittaa paranemisen merkkejä, hänet oli otettu tutkittavaksi
yliopistolliseen sairaalaan. Siellä todettiin hänen sairastavan erittäin
harvinaista myoklonista epilepsiaa, ja koska hän oli sairaalassa ainoa
laatuaan, häntä hoidettiin ilmaiseksi. Erilaisia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä
kokeiltiin. Potilas joutui palaamaan sairaalaan yhä uudelleen, ja joka kerta
häntä hoidettiin ilmaiseksi 'koekaniinina', mutta tauti ei ottanut
parantuakseen. Sielunhoitokeskustelussa tämä nuori nainen kertoi minulle
asiasta, josta hän oli vaiennut lääkäreille. Hänen äitinsä oli kerran kertonut
hänelle, että ennen tyttärensä syntymistä hän oli yrittänyt keskeyttää
raskauden noituuden avulla, mutta taika ei ollut ollut kyllin voimakas.
Luonnollisesti jokainen lääkäri — jopa tosi kristitty ja kokenut — väittäisi,
että olisi pelkkää taikauskoa kuvitella tuon taian ja tyttären epilepsian
olleen jollakin tavoin yhteydessä toisiinsa. Pelkkä tällainen olettamuskin
tuntuu järjettömältä ihmisestä, joka ei voi uskoa muuta kuin sen, jonka
pystyy oman järkensä turvin ymmärtämään. Ja kuitenkin tuo olettamus ja
monet sen kaltaiset ovat osoittautuneet paikkansapitäviksi. Oma
järkemme ei ole avain kaikkiin luomakunnan ja ihmiselämän salaisuuksiin.
On olemassa metafyysisiä ja metarationaalisia asioita, joita voimme kokea,
vaikkakaan emme voi niitä ymmärtää. Voisimme yhtyä tohtori Lechlerin
sanoihin: "Jos epilepsiatapaus voidaan parantaa lääketieteellisellä hoidolla,

siihen ei ole liittynyt mitään demonista. Jos sairaus voidaan parantaa
rukouksella, se ei ole ollut epilepsiaa."
Esimerkeissä 1 ja 2 lääkärit tekivät virheellisen diagnoosin. Esimerkissä 3
he eivät ymmärtäneet ongelmaa sen koko laajuudessaan.
Se, että Jeesus itse oli tekemisissä demonimuotoisten epilepsiatapausten
kanssa vahvistaa, mitä yritämme osoittaa. Meidän on kuitenkin syytä
muistaa, että tästä huolimatta on olemassa myös puhtaasti
lääketieteellistä epilepsiaa, jossa salatieteellä tai taikuudella ei ole mitään
tekemistä.
Tämä lyhyt selvitys osoittaa, kuinka tärkeää on, että teemme selvän eron
lääketieteellisten tapausten ja sielunhoitoa vaativien tapausten välillä. Vain
siten vältämme väärän hoitotavan vaikeat seuraukset. Pitäkäämme siis
mielessä: Tämä kirja ei pyri käsittelemään psykologian osa-aluetta, vaan
erästä kristillisen sielunhoidon osaa Raamatun valossa.
II Kiista pätevyydestä
Esimerkki 4. Joitakin vuosia sitten minut kutsuttiin erääseen yliopistoon
luennoimaan lääkäri- ja psykologiryhmälle riivauksesta. Luennon jälkeen
sukeutui vilkas keskustelu riivaustapauksesta, jonka jesuiittapappi
Rodewyk on esittänyt kirjassaan 'Dämonische Besessenheit heute'
(Demoninen riivaus meidän aikanamme). Vaikka itse olenkin protestantti,
voin suositella tämän katolisen papin kirjoittamaa kirjaa, jossa kerrotut
kokemukset ovat paljolti samanlaisia kuin omani. Rodewykin esille
ottamassa tapauksessa oireet viittasivat voimakkaasti raamatulliseen
eivätkä lääketieteelliseen vaivaan. Emme päässeet väittelyssämme
yksimielisyyteen.
Erään teologin mainitessa aran sanan riivaus psykiatrisen klinikan ylilääkäri
ponnahti seisomaan ja huudahti kiihtyneenä: "Mitään riivausta ei ole
olemassakaan! Korkeintaan voi esiintyä jonkinlaista hysteriaa, jota en itse
ole sattunut vielä näkemään." Jo tästä näemme, mikä on lääketieteen
kanta riivauksesta — sitä ei ole olemassa, ei voi olla. Ja tätä kutsutaan
tieteelliseksi objektiivisuudeksi.
Hoitaessamme okkultismin rasittamia ihmisiä meidän on turha odottaa
tukea psykiatreilta. Tosin Englannissa havaitsin kerran hivenen
ymmärtäväisempää suhtautumista tähän ongelmaan.

Esimerkki 5. Tunnettu englantilainen lääkäri ja saarnaaja, tohtori Martin
Lloyd-Jones kutsui minut luennoimaan psykiatriryhmälle okkultismista
saamistani kokemuksista. Luentoa kuulemaan oli kutsuttu vain kristittyjä
psykiatreja. Keskustelun aikana kaksi heistä nousi vastustamaan kantaani
väittäen, että Raamatun kertomukset riivatuista olivat vanhentuneita. Ne
kertoivat tosiasiassa mielisairaista, kuten hysteerikoista ja epileptikoista.
Jopa tällaisessa psykiatrijoukossa oli siis niitä, jotka epäilivät Raamatun
sanaa ja tulkitsivat sitä uudella tavalla. Äkkiä sain kuitenkin sivustatukea.
Muuan psykiatri nousi kertomaan, että New Forestin seudulla, jossa hän
asui ja työskenteli, harjoitettiin runsaasti taikuutta. Niinpä seudun
asukkaissa ilmeni oireita, jotka poikkesivat tavanomaisista. Hänen omista
potilaistaankin yksitoista oli riivattua. Toinen psykiatri asettui tukemaan
kollegaansa ja kertoi tuntevansa puolisenkymmentä samanlaista tapausta.
Minulla ei enää ollut mitään syytä ryhtyä puolustamaan kantaani.
Miksi sitten psykiatrien enemmistön torjuessa pelkän ajatuksenkin
riivauksesta jotkut eivät ainoastaan tunnusta sen olemassaoloa vaan
pystyvät osoittamaan esimerkkejäkin riivatuista? Vastaus ei ole heidän
älykkyydessään vaan sisäisessä asenteessaan. Nimitys kristitty lääkäri ei
ikävä kyllä ole yksiselitteinen.
Raamatun mukaan kristittyjä ovat ainoastaan Pyhästä Hengestä
uudestisyntyneet ihmiset. Ja valitettavasti heitä on niin sanotussa
kristikunnassa vähän. Juuri uudestisyntymätön ihminen on kärkäs
väittämään, että gadaralainen riivattu oli hysteerikko ja että saastaisen
hengen kouristama mies oli epileptikko. Vaikka tällaiset selitykset
vaikuttavatkin varsin "tieteellisiltä", ne ovat täysin vääriä.
Raamattu ei salli meidän tekevän myönnytyksiä. Jumalan valtakunnan lait
poikkeavat tieteellisistä laeista. Luonnollinen ihminen ei kykene niitä
tajuamaan. Ainoa toivomme ymmärtää maailmamme laajoja
tuntemattomia alueita on Pyhän Hengen apu.
Liioittelematon totuushan on, että hyppysellinen Pyhän Hengen viisautta
on enemmän kuin koko maailman viisaus yhteensä.
On riemullista tavata kaikesta huolimatta silloin tällöin psykiatreja, joilla
.on hengellisesti terve näkö. Niinpä eräs uskova neurologi sanoi kerran:
"Kuusikymmentä prosenttia klinikkamme potilaista ei ole mielisairaita,
vaan okkultismin rasittamia, suorastaan riivattuja." Muuan englantilainen

psykiatri taas on sanonut: "Jos minä voisin järjestää klinikkamme potilaille
syntien anteeksiantamuksen, voisimme huomenna kotiuttaa heistä
puolet." Nämä lausumat osoittavat, että henkisesti tai tunne-elämältään
häiriintyneistä ihmisistä paljon useammat, kuin julkisuudessa ja
lääkärikunnan piirissä uskotaan, ovat itse asiassa häiriintyneet suhteessaan
Jumalaan. Jokainen joutuu tähän ongelmaan syventyessään pian
huomaamaan, että monissa henkisissä ja tunne-elämän sairauksissa
tarvitaan kipeästi pätevää sielunhoitajaa eikä rationalistista lääkäriä.
Väittely pätevyydestä ei pääty milloinkaan. Erehdyksiä ja virhediagnooseja
tekee kumpikin osapuoli. Mutta Jeesus ei erehtynyt diagnooseissaan. Se,
joka lähtee hänen kanssaan Jumalan kouluun ja täyttyy hänen Hengellään,
saa kappaleen hänen viittaansa. Ja sen avulla moni voi parantua niin kuin
sairas nainen, joka sai kokea elämänsä suurimman ihmeen kosketettuaan
Herran viittaa.
Lääketieteelle on tietenkin suotava sille kuuluva sija. Myös se on
Jumalasta. Meidän ei silti pidä luopua oikeudestamme karismaattiseen
sielunhoitoon. Kummallakin on oma tehtäväkenttänsä, ja epäselvis-sä
tapauksissa on hyvin usein hyödyksi, että lääkäri ja sielunhoitaja toimivat
käsi kädessä. Kukin palvelkoon sillä lahjalla, jonka on Jumalalta saanut.
Ranskassa sattunut tapaus valaisee pätevyyskysymystä.
Esimerkki 6. Erään luentoviikon aikana puheilleni tuli psykiatri, joka oli
uskova kristitty. Hän halusi kertoa suurenmoisesta tapahtumasta työnsä
piiristä. Eräässä suurkaupungin lähistöllä sijaitsevassa kylässä asuva nainen
menetti järkensä ja alkoi saada raivokohtauksia, niin että muiden
perheenjäsenten oli ryhdyttävä vartioimaan häntä.
Kylän pappi kutsuttiin paikalle. Hän on nuori, moderni teologi, jonka
tunnen hyvin, sillä eräässä evankelioimiskokouksessa hän oli kerran
hyökännyt ankarasti minua vastaan. Nyt hän neuvoi pelästynyttä perhettä
kutsumaan avuksi psykiatrin mainiten juuri sen uskovan psykiatrin nimen,
joka kertoi minulle tapauksesta. Lääkäri tuli ja antoi raivoavalle potilaalle
vahvan rauhoittavan ruiskeen. Kaksikymmentä minuuttia kului, mutta
potilas ei rauhoittunut, ja niin lääkäri antoi toisen pistoksen. Sekään ei
auttanut. Kahden tunnin aikana raivoava nuori nainen sai nelinkertaisen
annoksen rauhoittavaa lääkettä, mutta sittenkään lihastoiminnassa ei ollut
havaittavissa laantumista.

Silloin lääkäri kääntyi nuoren papin puoleen ja sanoi: "Minä olen antanut
niin vahvan annoksen kuin voin. Potilas ei ole mielisairas vaan riivattu.
Jokainen mielisairas potilas reagoi näin suureen annokseen narkoottisia
aineita. Tässä eivät auta mitkään lääkkeet. Tässä on rukoiltava."
Olen iloinen, vaikkakaan en vahingoniloinen siitä, että tämä nuori
modernisti sai oppia läksynsä psykiatrilta. On virkistävää kuulla lääkärin
kertoneen teologille, että ahdistetun ihmisen elämässä saattaa olla
hengellisiä ongelmia, joita lääketiedekään ei pysty hallitsemaan.
Tuo uskova ranskalainen psykiatri ei ole alallaan ainoa, joka tunnustaa
riivauksen eli pahojen henkien ja demonien asettumisen ihmiseen.
Saksalainen tohtori Alfred Lechler on heistä yksi. Sveitsissä taas tämän
kannan omaksuneeseen lääkärijoukkoon lukeutuu kirjailija, tohtori Paul
Tournier, Yhdysvalloissa tohtori William S. Reed, joka on maassaan
tunnettu psykiatri. Tohtori Reed ei salaile kantaansa, vaan selittää: "Monet
psyykkiset ja fyysiset sairaudet ovat demonien hyökkäysten tuloksia.
Eksorsismille (pahojen henkien poisajamiselle) on sen tähden annettava
nykyaikaisessa lääketieteessä ja psykiatriassa sille kuuluva asema." Rohkea
lausunto, joka hankki tohtori Reedille runsaasti vastustajia
rationalistipiireistä.
Mainittakoon lopuksi mies, jonka nimi toistuu aivan eri leirissä,
ruotsalainen spiritistinen lääkäri Wickland, jonka kirjoittama teos on
herättänyt melkoisesti huomiota. Väärinkäsitysten välttämiseksi minun
täytyy korostaa, että vastustan mitä jyrkimmin kaikkia spiritismin muotoja.
Monesti kuitenkin vihollisenkin sanoista löytyy totuuden siemen. Tohtori
Wickland on yrittänyt osoittaa toteen, että useimmat mielisairauden
muodot ovat eräänlaisia riivaustapauksia.
Pohtiessamme uskovien psykiatrien ja lopulta myös tämän spiritistisen
lääkärin lausuntoja alamme aavistaa, miksi juuri psykiatria on yhä
lapsenkengissä. Sillä aikaa kun sisätautien ja kirurgian alalla saavutetaan
ennenkuulumattoman hienoja tuloksia, ei psykiatria ole vielä niin
sanoakseni oppinut tuntemaan edes aakkosia. Tämä johtuu ennen kaikkea
juuri siitä, että okkulttisia voimia ei oteta vakavasti, vaan niitä pidetään
pelkkänä taikauskona. Uskallan sanoa tämän, vaikka minua sen tähden
syytettäisiinkin paluusta keskiaikaisiin käsityksiin.

III Okkultismi eli salaopit
Sana "okkulttinen" on peräisin latinan sanasta "occultus", joka tarkoittaa
kätkettyä, salaista, hämärää, salaperäistä, eksyttävää. Okkulttisia ovat
tapahtumat, jotka näyttävät ylittävän tai todella ylittävät viiden aistimme
rajat.
Okkultismi on kansantiedettä, jota on harjoitettu vuosituhansia.
Neljänkymmenen vuoden aikana 120 maasta kokoamani aineisto tuo esiin
kaksi peruspiirrettä. Historiallisesti tarkastellen salaoppien pelisäännöt
ovat pysyneet kautta aikojen muuttumattomina.. 5000 vuotta sitten
taiottiin aivan samalla tavalla kuin meidän aikanamme. Toiseksi
taikomismenetelmät ovat kaikilla kansoilla sivistystasosta riippumatta
periaatteessa samanlaiset. Muotoseikat vaihtelevat; mutta ydin ei.
Voisin kertoa satoja esimerkkejä eri puolilta maailmaa näiden kahden
yhtäläisyyden selventämiseksi, mutta tilan niukkuuden vuoksi riittäköön
yksi. Alualuk-shamaani, jonka jäljille pääsin Barrowin seudulla Pohjoisen
jäämeren rannoilla, harjoittaa mustaa magiaa samoihin sääntöihin ja
voimiin nojautuen kuin kollegansa Amazonin trooppisissa viidakoissa.
Ainoana erona on nimi; Amazonin kuumien viidakkojen maagikkoja
sanotaan kahontscheiksi, Jamaikalla nimi on obiah, Filippiineillä hilot, Balin
saarella dukun tai bahan. Hawaijilla mustan magian harjoittajia sanotaan
kahunoiksi ja Fiaisaarilla nimenä on drunikau. Vaikka nämä ihmiset
kuuluvat eri rotuihin ja kieliryhmiin, vaikka he asuvat maantieteellisesti
erillään toisistaan ja vaikka heillä sivistyshistoriallisesti ei ole mitään
yhteistä, heidän toimintansa on samanlaista. Tämä yhtäläisyys on
aiheuttanut runsaasti päänvaivaa etnologeille, antropologeille ja
psykologeille.
Niinpä onkin esitetty, että maagisissa ja okkulttisissa voimissa olisi kyse
ihmiskunnan ikivanhasta perustaipumuksesta, joka vuosituhansien
kuluessa on jähmettynyt tietylle tasolle.
Zürichiläinen professori C. G. Jung puhui arkkityypeistä. Hän esitti, että
psyyken kausaalisen maailman taustalla — jossa syyn ja seurauksen laki
vaikuttaa — on epäkausaalinen todellisuus, jossa aika ja paikka
menettävät merkityksensä ja syyn ja seurauksen laki lakkaa pätemästä.
Täten ongelma on tiedostettu, mutta ei vielä selvitetty. Kokemus on
selvästi osoittanut, että länsimainen ajattelutapa, samoin kuin kaikkien

yliopistojen
hyväksymä kanta, on rationalistinen, kun taas Aasiassa, Afrikassa ja
suurelta osin myös Etelä-Amerikassa tavallisen kansanihmisen
maailmankäsitys on mediumistinen. Koska kirjan tarkoituksena kuitenkin
on tarjota käytännöllistä apua sielunhoitajille, en valitettavasti voi käsitellä
tätä kysymystä tässä yhteydessä perinpohjaisesti.
Sen sijaan selvitän rationalistisen ja mediumistisen ajatustavan eroa
lähetyskentältä saamamme esimerkin avulla. On aiheellista mainita, että
kaikki tässä kirjassa kerrotut esimerkkitapaukset ovat peräisin joko omasta
kokemuspiiristäni tai sitten lähetyssaarnaajien omalta työkentältään
minulle kertomia tapauksia.
Esimerkki 7. Vieraillessani Pohjois-Thaimaassa siellä työskentelevä
lähetyssaarnaaja kertoi seuraavan tapauksen: Eräs seurakunnan
vanhimmista sai käteensä verenmyrkytyksen. Trooppisessa ilmastossa
tulehdukset kehittyvät hyvin nopeasti. Miehen käsivarteen piirtyi pian
tummanpunainen, melkein musta juova. Lähimmälle lääkäriasemalle oli
pitkä matka, ja tämä kristitty mies harkitsi liian pitkään ennen kuin lähti
matkaan.
Hänen päästessään lääkärin hoitoon juova oli saavuttanut, olkapään, ja
lääkäri huudahti pelästyneelle potilaalle: "Pian sairaalaan! Meidän on
amputoitava kätenne, muuten ette elä edes huomiseen." Potilas
kuljetettiin jeepillä sairaalaan. Kirurgi teki saman diagnoosin kuin
edellinenkin lääkäri: käsi oli amputoitava, jos potilas mieli säilyä hengissä.
Potilas, köyhä riisinviljelijä, vastasi: "Mutta minä en tule toimeen ilman
kättäni, enhän voi yksikätisenä hoitaa peltojani." Miesparan sydämessä oli
käynnissä hirvittävä kamppailu. Sitten hän muisti vanhan hindutaikurin,
jonka kerrottiin pystyvän parantamaan vaikeita sairauksia salaisin voimin.
Vaikka seurakunnan vanhin oli kuullut lähetyssaarnaajan kehottavan
kristittyjä pysyttelemään erossa noituudesta, epätoivo ajoi hänet
pelottavan taikurin luokse. Tämä ei ollut tyhjän kerskaaja eikä huijari, vaan
omasi todella maagisia voimia. Hän pysäytti verenmyrkytyksen
etenemisen, ja mies sai pitää kätensä. Mutta potilasta ei enää tämän
jälkeen nähty jumalanpalveluksissa. Hän oli vajonnut takaisin
pakanuuteen.
Esimerkistä käyvät selvästi ilmi rationalistiset ja mediumistiset

parantamiskeinot. Kun järkevä ajattelu päätyy umpikujaan, magia osoittaa
usein siitä ulos-pääsyn. Seuraukset ovat kuitenkin tiedossamme.
Esimerkkimme mies joutui antamaan maksuksi yhteytensä Jumalaan.
Vuosikymmenien kokemus on vahvistanut käsitystäni, että magia ja kaikki
okkulttiset toimet estävät kristillisen uskon heräämistä tai tuhoavat sen.
Eikä kuitenkaan magia sodi ei-kristillisiä uskontoja vastaan. Tämä ei
tarkoita sitä, että magia olisi kristinuskoa voimakkaampi. Se osoittaa vain
sen, että jokainen, joka ryhtyy tekemisiin okkulttisten voimien kanssa,
rikkoo Jumalan lakia.
IV Salaoppien harjoittamismuodot
Keräämistäni tuhansista esimerkeistä erottuu kolme suurta pääryhmää:
ennustaminen, magia ja spiritismi. Jokainen näistä pääryhmistä puolestaan
jakautuu 20-40 alaryhmään. Niiden esittely on tässä tarpeeton, koska olen
jo esitellyt ne muissa teoksissani. Tutustukaamme niihin tässä vain
pääpirteittäin:
1. Ennustamiseen kuuluvat:
a) Heilurilla ja taikavarvulla katsominen (radioestasia)
Arkeologit väittävät, että tämä ennustamismuoto on noin 8000 vuotta
vanha. Tämän ikäiseksi on arvioitu Oranjen vapaavaltiosta löydetyt
luolapiirrokset. Omasta puolestani epäilen tämän luvun paikkansa
pitävyyttä. Arkeologimme ovat usein joutuneet tarkistamaan ja
pienentämään ilmoittamiaan lukuja.
b) Astrologia. Astrologian rinnakkaismuotoja ovat
astromantia, laajalle levinneet horoskoopit sekä kosmobiologia. Niitä
voidaan varmasti sanoa harjoitetun 3000 vuotta ennen Kristusta.
Astrologian ketju ulottuu sumerilaisista ja akkadilaisista kaldealaisten,
babylonialaisten, kreikkalaisten ja roomalaisten kautta meidän päiviimme
saakka.
c) Kädenkatsomista alkoivat ensimmäisinä harjoittaa babylonialaiset papit.
Sen synnystä on kulunut 4000 vuotta.

d) Korteista ennustaminen. Roomalaiset alkoivat ensimmäisinä käyttää
ennustustarkoituksiin pieniä vahatauluja. Paperista valmistetut pelikortit
tulivat käyttöön vasta noin vuonna 800 jKr.
e) Psykometriaa eli psykometrista selvänäköisyyttä alettiin niinikään
harjoittaa Rooman valtakunnan aikoihin, ja se on säilynyt meidän
päiviimme saakka.
Lukuisten muitten ennustamismuotojen mainitseminen venyttäisi esitystä
liiaksi.
Älkäämme unohtako, että okkultismin piirissä on monia huijareita,
petkuttajia ja silmänkääntäjiä. Aitojen muotojen suhde epäaitoihin lienee
noin yhden suhde kymmeneen. Meidän on syytä varoa, ettemme
joidenkin osuvien ennustusten tähden harhaudu pitämään ennustamista
luotettavana.
Esimerkki 8. Esimerkki valaisee ennustamisen ongelmallisuutta. Muuan
mustalaisnainen ennusti eräälle nuorukaiselle kädestä. Ennustukseen
kuului kolme lausumaa: "Isänne voittaa suuren rahasumman. Hän kuolee
60-vuotiaaana." Kun nuori mies nauroi ja epäili ennustuksen
todenpitävyyttä, nainen lisäsi: "Ja te elätte vain 27-vuotiaaksi." Muutamaa
vuotta myöhemmin tämä nuori mies kuuli, että hänen isänsä oli voittanut
50000 markkaa. Isän 60-vuotispäivänä hänelle tuli sähke, jossa ilmoitettiin
isän joutuneen syntymäpäivänään kuolemaan johtaneeseen
onnettomuuteen. Nyt nuori mies alkoi vavisten odottaa kävisikö häntä
itseään koskeva ennustus myös toteen.
Mitä pulmia tähän kokemukseen sisältyy? Eikö ole Jumalan laupeutta, että
hän on salannut meiltä tulevaisuuden? Eikö ihminen, joka tuntee
tulevaisuutensa, elä ainaisessa pelossa ja ahdistuksessa? Mistä
mustalaisnaisen kyky nähdä tulevaisuuteen oli peräisin? Pojan käden
viivoistahan ei toki voi lukea isän kuolemaa. Tässä ovatkin kyseessä
yhteydet pimeyden valtoihin. Turhaan ei Pyhässä kirjassa sanota:
"Jokainen, joka kääntyy ennustajien puoleen, on minulle kauhistus."
Tuo nuori mies joutui maksamaan teostaan suunnattoman kalliisti.
2. Magiaan kuuluvat parantaminen, sairauksien aiheuttaminen, rakkauden
ja vihan magia, kiroaminen, hedelmällisyystaiat, maaginen vaino ja

puolustaminen, lumoukseen kahlehtiminen ja siitä vapauttaminen sekä
kuolemanmagia.
Koska magiakäsitteen käyttö ei ole täysin yhdenmukaista, on syytä tehdä
tässä joitakin rajoituksia.
Puhutaan musiikin, taiteen, erotiikan, urheilun, jopa uskonnon tenhosta,
lumouksesta tai taikavoimasta. Tästä sanan väljimmästä merkityksestä ei
tässä kirjassa ole kyse.
Edellisten lisäksi puhutaan myös taikatempuista, taikureista. Myöskään
tällaisia viihdemuotoja tämä teos ei koske.
Tämä kirja koskee yksinomaan ikivanhaa, Raamatun mainitsemaa
noituutta, demonikulttia, yhteistyötä pimeyden mahtien kanssa.
Kaksi esimerkkiä perehdyttää meidät lähemmin tähän ongelma-alueeseen,
Esimerkki 9. Muuan palvelustyttö synnytti aviottoman lapsen, jonka isä oli
tilanomistajan poika. Tyttö vaati nuorukaista menemään kanssaan
naimisiin. Tämä kieltäytyi. Silloin tyttö kirosi nuoren miehen tulevat lapset
huutaen: "Kun sinä menet naimisiin ja saat lapsia, niin olkoon esikoisesi
idiootti ja seuraava kuolkoon väkivaltaisen kuoleman." Kumpikin kirous
toteutui.
Lisättäköön mieleltään pelokkaitten rauhoittamiseksi: Kun turvanamme on
Jeesus, kirous ei mahda meille mitään. Päinvastoin; tunnen tapauksia,
joissa kiroukset ovat sinkoutuneet Jumalan lapsista takaisin kiroajaan
itseensä.
On kuitenkin syytä panna merkille, että menestyksentoivotusten ja
kiroamisien takana piilee muutakin kuin pelkät sanat. Sen osoittavat meille
Raamattu ja sielunhoitotyö. Viittaankin tässä yhteydessä tohtori Lechlerin
kirjaseen 'Flunchen und Lästern' (Kirous ja herjaus). (Evangelisationsverlag,
7501 Berghausen.)
Kauhistuttavin magian alueista on kuolemanmagia. Tiedemiehet pitävät
sitä luonnollisesti pelkkänä hölynpölynä. Mutta minulla on runsaasti
ensikäden esimerkkejä kaikista maanosista. Kun maagikko alkaa
vilpittömästi uskoa Kristukseen, hän selvittää ja tunnustaa katumuksessa
menneisyytensä. Nämä katuvat ihmiset kertovat totuuden. Sitä paitsi
myös lähetyssaarnaajat ovat perillä kuolemanmagiasta. Itse tunnen kaksi
kuolemanmagian käyttömuotoa, joille on Raamatussa kristilliset
vastineensa. Jumalan tahdon mukaisesti Pietari ' ilmoitti Ananiaalle ja

Safiiralle heidän kuolemastaan, joka toteutui. Jeesus ja kaksi hänen
opetuslastaan herättivät Jumalan voimalla kuolleita.
Saatana pyrkii herkeämättä jäljittelemään Jumalaa. Niinpä olen havainnut
kuolemanmagian alalla juuri nämä kaksi muotoa: kuolemantuottamisen ja
kuolleitten herättämisen maagisin voimin. Koska muissa teoksissani olen
jo kirjoittanut runsaasti maagisesta kuolemantuottamuksesta, kerron tässä
esimerkin kuolleitten herättämisestä.
Esimerkki 10. Tapaamistani taikureista kaikkein väkevin on ollut jo
mainitsemani Alualuk-shamaani, jonka luona kävin Pohjoisen jäämeren
seuduilla. Tällä magiaa harjoittavalla shamaanilla oli jopa valta herättää
kuolleista ilman Jumalaa kuolleita vainajia. Eräs heistä eli herättämisen
jälkeen vielä kymmenen vuotta. Tämä shamaani koki aidon kääntymyksen
ja kadotti samalla maagisen voimansa. Kun häneltä kysyttiin: "Millä
voimalla te pystyitte noihin tekoihin?", hän vastasi: "Saatanan voimallapa
tietenkin." shamaani myönsi myös, ettei hänellä ollut koskaan ollut
minkäänlaista valtaa aitoihin kristittyihin.
Kaikista näistä entisten taikureiden todistuksista
käy yhä uudelleen ilmi lohdullinen sanoma: Jeesus on voittaja. Jokainen,
joka on todella Hänen omansa, on hänen varjeluksessaan ja turvassa
paholaisen juonilta. Mutta jos nimikristitty antautuu kevytmielisesti
tekemisiin salaoppien kanssa, hän joutuu saatanan kahleisiin.
3. Spiritismi (vainajainpalvonta, yhteydenpito henkimaailmaan) on kolmas
okkultismin pääryhmä. Tässä on mahdotonta perehtyä kaikkiin tämän
demonikultin rinnakkaismuotoihin. Kaikkein tunnetuimpia ovat muiden
muassa pöydänliikuttaminen, lasinsiirtäminen, transsissa puhuminen,
automaattinen kirjoittaminen, sielun siirtyminen paikasta toiseen,
materialisaatiot, telekineesi, apportti, levitaatio, spiritistiset kultit ja kirkot,
ja uskonnollinen spiritismi. Jos joku kaipaa näistä selvitystä, hän voi
tutustua kahteen tätä teosta edeltäneeseen kirjaan. Niistä toinen on
ilmestynyt suomeksi nimellä 'Onko paholainen olemassa?' (Between Christ
and Satan), toinen on 'Seelsorge und Okkultismus' (Sielunhoito ja
okkultismi). On turhaa toistaa sitä, mikä on jo käsitelty aikaisemmissa
teoksissa. Kaksi esimerkkiä valaisee kuitenkin erästä spiritismin osaaluetta.

Esimerkki 11. Yhdysvaltojen poikki tekemälläni esitelmämatkalla käteeni
osui Edgar Caycen kirja 'The. Sleeping Prophet' (Nukkuva profeetta). Tätä
taskukirjaa painettiin miljoonia ja se oli myyntimenestys. Onnistuneet
parantamistapaukset ja osuvat profetiat tekivät sen kirjoittajasta
kuuluisan.
Ikävä kyllä tällainen menestys harhauttaa monta kristittyäkin, koska he
eivät kykene erottamaan karismaattisia ja salaoppisia voimia toisistaan.
Kun amerikkalaiset olivat parantamisen tai avun tarpeessa, he kirjoittivat
kirjeen "profeetalle". Cayce keskittyi kirjeeseen ja vaipui transsiin. Tässä
tilassa hän määritti sitten tarkoin avunpyytäjän sairauden ja saattoi
samalla vaikuttaa tähän parantavasti. Aivan samalla tavalla hän voi löytää
kadonneita esineitä tai lausua ennustuksia, jotka myöhemmin toteutuivat.
Koska Cayce toimi transsitilassa, häntä alettiin kutsua "nukkuvaksi
profeetaksi". Periaatteessa tässä nimessä on kaksi virhettä. Cayce ei
nukkunut, vaan vaipui transsiin. Näiden kahden tilan ero on selvitetty
nopeasti. Kun Cayce oli transsissa, häntä voi pistää neulalla. Hän ei
tuntenut mitään. Nukkuva ihminen olisi herännyt neulanpistokseen.
Toiseksi Cayce ei ole profeetta, vaan noita. Simon ja Elymas, joista
kerrotaan Apostolien teoissa, eivät olleet Jumalan miehiä,
vaan noitia. Mutta me elämme nykyisin niin sekavaa aikaa, että kaikki
käsitteet sotkeutuvat ja Jumalan sijasta kunnian saa paholainen. On vain
näennäisesti totta, että Cayce auttoi monia ihmisiä. Hänen apunsa tuotti
monelle valtavan rasituksen. Cayce ei ollut muuta kuin mediumistinen
transsiparantaja ja spiritisti. Hän teki Amerikan kansalle
karhunpalveluksen.
Tietenkään emme voi kiistää hänen suorittamiaan parannustekoja. Myös
Raamattu tietää kertoa demonisista ihmeistä (Matt. 24:24; 2 Tess. 2:9).
Mutta pienellä alueella saadusta avusta on maksettava raskain rasituksin.
Esimerkki 12. Tämän toisen esimerkin kertominen on minulle paljon
mieluisampaa. Se on kertomus ystävästäni, joka tuli avukseni Lontoossa
erään vaikean keskustelun aikana. Kerran nimittäin muuan anglikaaninen
pappi hyökkäsi esitelmän jälkeen ankarasti minua vastaan haluten
puolustaa spiritualismia eli uskonnollista spiritismiä. Silloin ystäväni Millen
nousi puhumaan: "Minä olin aikoinani vuosikausia spiritistisenä meediona.
Osasin määrittää transsitilassa sairauksia ja parantaa niitä. Pystyin myös

muuntumaan jonkun toisen ihmisen näköiseksi (transfiguraatio). Tämä
kaikki tapahtui perkeleen voimasta, jonka kynsissä olin. Mutta sitten
uskova vaimoni ja eräs rukouspiiri alkoivat rukoilla puolestani. He
rukoilivat ahkerasti. Herra Jeesus teki minussa ihmeen. Vapauduin
pimeyden vallasta."
Kuinka iloinen olinkaan tästä todistuksesta! Millen pelasti minut ankarilta
hyökkäyksiltä. On evankeliumin voitto, että pahoin kahlitut ihmiset voivat
vapautua. Muuten en lainkaan uskaltaisi kirjoittaa tästä vaikeasta
sielunhoidollisesta kysymyksestä.
Spiritismi on moni-ilmeistä ja turvautuu moniin voimiin. Animistinen
suuntaus puhuu tiedostamattomien sielunvoimien aktivoitumisesta.
Spiritistinen suuntaus luottaa tuonpuoleisiin "operaattoreihin",
"henkimaailman ystäviin". Rikollinen spiritismi, esimerkiksi Brasilian
aarniometsien macumbakultti, ei kaihda mitään ilkityötä. Sosiaalinen
spiritismi, muun muassa kardecilainen suuntaus, rakentaa hoitokoteja,
sairaaloita ja kouluja. Uskonnollinen spiritismi, jota useasti kutsutaan myös
spiritualismiksi, uskoo saavansa Jumalalta hänen korkeimmat ja
suurimmat ilmestyksensä. Tähän viimeksi mainittuun suuntaukseen
kuuluvat esimerkiksi Jakob Lorberin kirjat ja 'Henkisen loosin' kirjoitukset.
Vaikka jotkin näistä suuntauksista saavatkin aikaan hyviä töitä, niille
kaikille on kuitenkin yhteistä demoninen tausta. Jumala sanoo 5 Moos.
18:11:ssä: "Älköön keskuudessasi olko ketään, joka kysyy vainaja- tai
tietäjähengiltä. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on minulle
kauhistus."
Näin olemme vain viittauksenomaisesti käsitelleet okkultismin kolme
pääryhmää. Mainitsematta on jäänyt enää monihaarainen, tuhansia
muunnoksia sisältävä taikausko. Aidon kristillisen jumalauskon maailmaan
on paholainen kehittänyt taikauskon maailman. 'Civitas Dei', Jumalan
valtakunta, on joutunut vastatusten 'Civitas Diabolin', saatanan
valtakunnan kanssa. Kyseessä ei kuitenkaan ole dualismi. Saatana ei ole
Jumalan tasapäinen kilpailija. Hän on Jumalan kahlitsema, ja hänellä on
valtaa vain sen verran kuin Jumalan suunnitelmissa on hänelle myönnetty.
Silti saatana on vaarallinen vihollinen. Ilman Jeesuksen varjelusta ja hänen
lunastuksensa voimaa ei yksikään ihminen pelastuisi pimeyden vallasta.

V Parapsykologia
Aistit ylittävistä tapahtumista on tullut tieteellisen tutkimuksen kohde.
Nimitys "parapsykologia" jo ilmaisee, että tälle uudelle tieteenhaaralle olisi
annettava sijansa psykologian rinnalla (para).
Tieteellisen kiinnostuksen herääminen okkultti-suin ilmiöihin johti vuonna
1882 Englannissa 'Society for Psychical Research' (Psyykkisen tutkimuksen
seura, -nimisen yhdistyksen perustamiseen. Tieteellisiä tutkimuslaitoksia
parapsykologisten ilmiöiden tutkimiseksi perustettiin seuraavasti:
vuonna 1934 Duken yliopistoon Yhdysvaltoihin (professori Rhine) ja
Utrechtiin Hollantiin (professori Tenhaeff).
vuonna 1954 Freiburgiin Saksaan (professori Bender)
vuonna 1960 Leningradiin Neuvostoliittoon (professori Wassiliew) ja
lopulta
vuonna 1964 Santiagoon Chileen (professori Onetto).
Minulta on hyvin usein kysytty, mikä on käsitykseni parapsykologiasta
tieteenä. Tässä kirjassa vastaan kysymykseen, tosin vastahakoisesti. Syynä
vastahakoisuuteeni on ennen kaikkea se, että olen saanut
parapsykologien taholta osakseni rajuja hyökkäyksiä niin radiossa,
televisiossa kuin julkisissa esitelmätilaisuuksissa. Pyydän kysyjiä kuitenkin
pohtimaan hetken seuraavaa: tieteellisesti työskentelevät parapsykologit
sisällyttävät tutkimustensa piiriin kaikki okkultismin muodot. Niinpä he
esimerkiksi osallistuvat lukuisiin spiritistisiin istuntoihin, jotta voisivat
tehdä kokeita meedioille. Pyhässä Raamatussa on Jumala ehdottomasti
kieltänyt spiritistiset istunnot.
Mutta tiedemiehet asettuvat tämän käskyn yläpuolelle, koska heidän on
tehtävä kokeita spiritistisille meedioille. Onko siis olemassa
erikoissäännöksiä näitä tiedemiehiä varten? Säästyvätkö he siltä mitä
Jumala on varannut spiritistisissä istunnoissa käyville?
Ongelma on vielä tätäkin monimutkaisempi. Esitelmöidessäni Englannissa
ja Yhdysvalloissa näin, että kummassakin maassa jopa korkeassa asemassa
olevat hengenmiehet kuuluvat parapsykologisten yhdistysten
johtokuntaan tai jäsenistöön. Tästä vain yksi esimerkki.
Esimerkki 13. Korkeassa asemassa oleva englantilainen pappi on Society
for Psychical Researchin jäsen. Muuan anglikaaninen pappi kääntyi
kummitustalon tähden tämän miehen puoleen. Pappia neuvottiin

ottamaan mukaansa kummitustaloon spiritistinen meedio, jotta
kummituksen taustasta saataisiin selvyys. Meedio tuli ja sai selville, että
talon entistä omistajaa oli pahoinpidelty kodissaan ja että tämä sen
tähden kuljeskeli kuolemansa jälkeen pelottelemassa talon asukkaita. Eikä
tässä vielä kyllin. Toisen kerran sama anglikaaninen pappi kertoi tälle
korkea-arvoiselle herralle joutuneensa itse pimeyden valtojen
hyökkäyksen kohteeksi. Silloin hän sai tältä hengenmieheltä valkoisen
magian ohjeita ja loitsuja, joiden avulla hän voisi suorittaa
puolustautumistaian. Anglikaaninen pappi itse kertoi minulle tämän
kaiken.
Mitä tässä tapahtui?
1. Korkeassa asemassa oleva hengenmies on voimakkaasti kiinnostunut
parapsykologiasta ja edellä mainitun yhdistyksen jäsen.
2. Tämä teologi, jonka pitäisi toki tuntea Raamattunsa, neuvoi
virkaveljeään hakemaan avuksi spiritistisen meedion.
3. Tämä "Raamatun mies" suositteli ahdistusten torjumiseksi valkoista
magiaa.
Jo tämä esimerkki riittää luonnehtimaan ongelman laajuutta.
Olen tavan takaa nähnyt sielunhoitotyössä parapsykologisten kokeilujen
seurauksia. Julkisuudessa olen tähän asti aina pidättäytynyt puuttumasta
näihin asioihin. Seuraavassa vielä yksi esimerkki.
Esimerkki 14. Viime vuosina ovat muutamat parapsykologit tehneet koko
joukon kokeita kuuluisalle hollantilaiselle selvänäkijälle Croisetille. Croiset
on usein antanut poliisille vihjeitä rikollisten paljastamiseksi, ruumiiden
löytämiseksi ja salaperäisten tapausten selvittämiseksi.
Sielunhoitotoimessani olen tavannut suuren joukon ihmisiä, jotka ovat
turvautuneet Croisetin selvänäkijänapuun. He vakuuttivat, etteivät enää
koskaan tee sitä uudestaan, koska he ovat jälkeenpäin joutuneet
kärsimään sielullisista ja hermostollisista ja ennen kaikkea uskonelämän
vaikeuksista. Tarvittaessa voin antaa tarkempia tietoja näistä tapauksista,
koska olen liittänyt ne kortistooni. Parapsykologit eivät tietysti milloinkaan
tahdo myöntää tätä todeksi, eiväthän he siinä tapauksessa enää voisi
puhtain omintunnoin tutkia spiritistisiä meedioita ja selvänäkijöitä.
Tämä parapsykologiaa koskeva kappale saa aikaan uusia hyökkäyksiä

minua vastaan. Siitä huolimatta minun on uskallettava antaa tämä varoitus
ja otettava sen seuraukset kannettavakseni.
Ehkäpä tässä on paikallaan viitata ongelmaan, joka valaisee
parapsykologisen kysymyksenasettelun taustaa. Parapsykologia
ryhmittelee kaikki okkulttiset ilmiöt kahteen eri alueeseen: psi-gamma ilmiöihin ja psi-kappa -ilmiöihin. Lyhenne psi tarkoittaa parapsykologista.
Gamma merkitsee yhtä kuin gignoskein = tajuta ja kappa yhtä kuin kinein
= liikuttaa. On siis kyse yliaistillisin keinoin saavutettavasta tiedosta ja
vallasta. Paratiisin käärme puhui näistä kahdesta asiasta. 1 Moos. 3:5':ssä
sanotaan: "Te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan." Valtaa ja
tietoa käärmeen avulla. Se oli saatanan tarjous.
Juuri tiedosta ja vallasta on kyse kaikissa salaoppi-ilmiöissä, niin
ennustamisessa ja magiassa kuin spiritismissäkin. Ja näitä yliaistillisia
kykyjä, jotka on saatu luonnottomalla ja jumalattomalla tavalla, tutkitaan
nyt perusteellisesti. Ennustajia, maagikkoja ja spiritistejä tutkitaan
epäröimättä. Mitä hyvää tällaisesta on odotettavissa? Mitä hedelmiä
tuottaa tällainen tulella leikkiminen?
Edellisiä lauseita ei tietenkään ole kirjoitettu 'tieteelliseltä' kannalta, vaan
ne pohjautuvat raamatulliseen näkemykseen.
VI Salaoppinen rasitus
On monia rasitteita, jotka lääkärikunta oikopäätä tunnustaa. Vaikean
alkoholistin lapsissa on tavallisesti isän synnin oireita. Maanisdepressiiviset
havaitsevat tavallisesti myös jälkeläistensä olevan synkkä-luonteisia.
Parantumattomien mielisairaiden ei pitäisi lainkaan avioitua. Esi-isiemme
hyvä ja paha perintö on veressämme. Neuvoisinkin asiasta kiinnostuneita
tutustumaan professori Pfahlerin kirjaan 'Der Mensch und seine
Vergangenheit' (Ihminen ja hänen menneisyytensä).
Jos puhunime okkulttisista rasitteista tiedemiehillemme törmäämme
kuitenkin lujaan muuriin. Psykiatrimme, jotka eivät ole uudestisyntyneitä
kristittyjä', ovat sitä mieltä, ettei mitään okkulttista rasitetta ole olemassa.
He sanovat korkeintaan: "Syytä ja vaikutusta ei pidä sekoittaa toisiinsa.
Taikauskoinen ihminen voi liioitella mitä tahansa. Rasite on ollut olemassa
ensiksi, ja okkulttinen toiminta on alkanut vasta myöhemmin."
Nelikymmenvuotisen toimintani aikana olen keskustellut kahden kesken

noin 20 000 ihmisen kanssa. Minulla on tuhansia esimerkkejä tapauksista,
joissa okkulttinen toiminta nimenomaan alkoi ensin ja vaikeat seuraukset
tulivat vasta sen jälkeen. Olen usein hämmästellyt sitä, etteivät
"asiantuntijamme" ole kyenneet millään tavoin puolustamaan tai
todistamaan aprioristista dogmatiikkaansa.
Verratkaamme okkulttista rasitetta erääseen toiseen tapaukseen. Jo vuosia
on käräjöity maailman-kuulusta Conterganin tapauksesta. Tuo yhtiö
markkinoi aikoinaan noin 30 miljoonaa Contergan-annosta. Lehdistössä
kerrottiin aineen vahingoittaneen noin kolmea tuhatta lasta. Prosentiksi
tulee yhden suhde kymmeneen tuhanteen. Toisin sanoen 10 000 lääkeannosta kohti syntyi yksi vahingoittunut lapsi. Tämä ei vielä todista
mitään.
Okkultismin alalla sitä vastoin prosenttiluku on niinkin masentava kuin yli
90, joskus lähes sata. Tätä väitettä vahvistavat tuhannet
esimerkkitapaukset. Ja kuitenkin tiede sanoo: "Sitä ei ole olemassa."
Samanlainen ahdas ajattelu olisi sielunhoitotyössä erittäin kohtalokasta.
Turha meidän on sitä kuitenkaan kummastella! Jeesus paransi spitalisia.
Jumalasta erossa elävät lääkärit ja teologit sanovat: "Ei sellaista tapahdu."
Jeesus herätti kuolleita ja nousi itse ruumiillisesti kuolleista, ja samat
miehet sanovat: "Sellaista ei tapahdu!" Jos kerran Jeesukseen
suhtaudutaan näin, meidän hänen vähäisten seuraajiensa ei tarvitse
pysähtyä hetkeksikään miettimään moista lyhytnäköisyyttä.
Älkäämme unohtako: okkulttinen rasitus on uskonnollinen käsite, ei
lääketieteellinen termi! Pätevä auttamaan on sielunhoitaja, ei lääkäri. Silti
voi käydä niin kuin esimerkissä 6, että sielunhoitajana on uskova lääkäri
eikä pappi.
Eräässä aikaisemmassa kappaleessa mainitsin jo, että on olemassa uskovia
psykiatreja, jotka ovat perehtyneet okkulttisen rasituksen ongelmaan.
Kolme lisäesimerkkiä kiinnostanevat lukijaa.
Esimerkki 15. Esitelmämatkallani Uudessa Seelannissa kuulin kerrottavan
paljon hyvää hamiltonilaisesta psykiatrista. Hänen isänsä on pappi ja
veljensä piispa. Tämä lääkäri selitti, että 50 prosenttia Hamiltonin
sairaaloissa hoidettavista neurootikoista oli sairaita maorinoitien tähden.
Maorit ovat Uuden Seelannin alkuasukkaita, joiden joukosta tapaa yhä
monia noitia.

Esimerkki 16. Esitelmöidessäni Suvassa Fidzisaarilla tapasin erään
sikäläisen psykiatrin. Hän kertoi Fidziläisten taikurien — joita kutsuttiin
nimellä drunikau — huolehtivan siitä, että psykiatrinen klinikka oli täysi.
Hän mainitsi joitakin esimerkkejä. Kun Fidziläinen taikuri sanoo
alkuasukkaalle: "Sinä kuolet seuraavaan päivänseisaukseen mennessä",
uhri kuolee. Sukulaisten sen paremmin kuin psykiatrienkaan puheet eivät
pysty poistamaan onnettoman ihmisen harhamiellettä.
Esimerkki 17. Balilla prosenttiluku on vieläkin korkeampi. Pidin tuolla
saarella esitelmiä viidessä eri paikassa ja saatoin koota kauhistuttavia
esimerkkejä. Denpasarissa muuan lääkäri kertoi: "Potilaistamme on 85
prosenttia neurootikkoja." Ihmekö tuo, sillä Balilla harjoitetaan runsaasti
mustaa magiaa. Lähetyssaarnaajat eivät suotta kutsu saarta Pirunsaareksi.
Esitelmämatkoillani Kauko-Idässä ja Tyynen meren alueella ovat
sivistyneet miehet toistuvasti valittaneet minulle siitä, että länsimaiset
tiedemiehet ovat kopeita ja huitaisevat ylimielisesti maagillisille
tapahtumille tai julistavat ne harmittomiksi tuntematta niiden taustaa ja
vaikutuksia.
Tietenkin länsimaissa on maineikkaita poikkeuksia, joista jo pariin
otteeseen olen .maininnutkin. Eräs heistä on psykiatrian tohtori Lechler,
joka 35 vuoden ajan oli Saksan suurimman hermoparantolan ylilääkäri.
Hän ei toiminut vain lääkärinä vaan myös hengellisenä sielunhoitajana,
jonka luokse tuli runsaasti avunhakijoita. Hän on luokitellut okkulttisen
rasituksen näin:
1. Yksinkertainen okkulttinen rasitus, joka voi olla piilevänä vuosikausia,
ennen kuin se huomataan.
2. Demonisaatio, joka reagoi heti kaikkeen hengelliseen hoitoon.
3. Demonien vaikutuksen alaiseksi joutuminen. Pimeyden voimat saartavat
ihmisen ja hallitsevat häntä herkeämättä.
4. Riivaus. Saastainen henki tai demoni asettuu ihmiseen asumaan.
Nämä neljä porrasta muodostavat kokonaisuuden. Ne kuvastavat vain
erilaisia voimakkuusasteita. On syytä korostaa sitä, että tämä psykiatri
uskoo demonien voivan asettua ihmiseen.
VII Salaoppisen rasituksen vaikutukset
Mitä sitten viimekädessä on okkulttisen rasituksen taustalla?

Harjoittaessaan mitä noituuden syntiä tahansa ihminen rikkoo välinsä
Jumalan kanssa ja kääntyy epäjumalien puoleen. Ja paholaista
palvellessaan hän saa paholaisen palkan. Kun ihminen antaa alttiiksi
Jumalan, hän antaa alttiiksi itsensä. Raamatusta käy monesta kohdasta
ilmi, että noituus on raskas ja kauhistuttava synti ja tuo mukanaan
ehdottoman luopumuksen elävästä Jumalasta. Luettelemme muutamia
näistä Raamatun kohdista:
2 Moos. 7:11-12
2 Moos. 22:20
3 Moos. 19:26, 31
3 Moos. 20:6, 27
5 Moos. 18:9-14
Sak. 10:2
Mal. 3:5
Apt. 8:9
Apt. 16:16
Apt. 19:19
1 Samuel 28
2 Kun. 21:5-6
1 Aikak. 10:13-14
Jes. 2:6; 8:19
Jer. 27:9-10
Gal. 5:19-21
2 Tim. 3:8
Ilm. 21:8
Ilm. 22:15
Pimeyden vallat alkavat piirittää jokaista, joka on astunut kynnyksen yli
saatanan valtakuntaan. On yhdentekevää, onko tämä ihminen ryhtynyt
tekemisiin taikuuden kanssa tietoisesti vai tietämättään. Vaikutukset
ilmenevät viidellä eri alueella:
1. Ratkaisevin rasitus on uskonelämän häiriintyminen. Tässä herää heti
kysymys: millaisen uskonelämän? Kokevatko myös muhamettilainen,
buddhalainen tai hindu vaikeuksia uskonnollisissa asenteissaan? Eivät koe.
Juuri tämä on taikuudelle ominaista. Kristinusko ja osittain

jumalaapelkäävä juutalaisuus ovat poikkeuksellisessa asemassa. Mitkään
muut uskonnot eivät ole ristiriidassa salaoppisten tapahtumien kanssa.
Vain kristillinen usko nousee jyrkästi niitä vastaan.
Ihmisen joka elämänsä varrella on turvautunut ennustamiseen, magiaan
tai spiritismiin, on äärimmäisen vaikeaa kääntyä Jeesuksen puoleen.
Hänen on mahdotonta saada rauhaa ja varmuutta pelastuksestaan. Ja jos
hän aikaisemmin on ollut kristitty, hänen uskonelämänsä jähmettyy ja
lamaantuu. Hän menettää halunsa rukoilla ja lukea Raamattua, käy
haaleaksi ja haluttomaksi. Toisista tulee taikuuden tähden luonteeltaan
farisealaisia, omavanhurskaita, ulkokullattuja.
Esimerkki 18. Mies jota nuorena oli useaan kertaan parannettu taikuuden
avulla, meni naimisiin uskovan tytön kanssa. Mies oli itsekin kirkossa
kävijä, vaikka hänellä ei ollutkaan minkäänlaista yhteyttä Jumalaan. Nuori
aviovaimo huomasi hyvin pian, ettei hänen miehensä halunnut kuulla
puhuttavankaan yhteisestä rukouksesta tai Jeesuksen seuraamisesta.
Vaimo perusti rukouspiirin ja rukoili vuosikausia puolisonsa puolesta.
Eräässä evankelioimiskokouksessa mies sai vihdoin herätyksen ja tuli
luokseni sielun-hoitokeskusteluun. Tuosta hetkestä alkoivat hirvittävät
kamppailut, jotka ajoivat hänet mielenvikaisuuden partaalle. Hän ei saanut
rauhaa yöllä eikä päivällä. Hän yritti tehdä itsemurhan nauttimalla
myrkkyannoksen, josta olisi riittänyt kolmelle miehelle. Hänet pelastettiin,
ja hän tuli uudelleen sielunhoitoon. Hän sanoi: "Minähän tahdon antaa
elämäni Jeesukselle. Miksi se ei onnistu?" Lisätutkimukset sitten
paljastivat, että häntä oli lapsena hoidettu maagisesti.
Tästä esimerkistä käy ilmi eräs seikka, jonka olen kokenut useasti: niin
kauan kuin okkultismin rasittama ihminen pysyy maailmassa, hän saa olla
aivan rauhassa. Vasta sitten kun hän haluaa kääntyä, alkavat vaikeudet.
Sääntö on hyvin yksinkertainen: paholainen antaa ihmisen olla rauhassa
niin kauan kuin ihminen palvelee häntä. Vasta sitten, kun uhri aikoo karata
hänen leiristään, hän ryhtyy vastarintaan. Monet näistä okkultismin
rasittamista ihmisistä joutuvat kääntymistään seuraavissa ahdistuksissa
mielenvikaisuuden rajoille. Sitten tietysti epäuskovat omaiset ja
mahdollisesti myös potilasta hoitava lääkäri tulevat ja sanovat: "Sen siitä
saa, kun rukoilee niin paljon. Pysykää nyt tovi poissa kirkosta! Jättäkää
Raamatun lukeminen myös joksikin aikaa." Kuinka usein minulle onkaan

kerrottu moisista neuvoista! Nämä neuvonantajat osoittavat toiminnallaan
vain sen, etteivät ymmärrä Raamatun ilmoittamista voimasuhteista mitään.
Jokainen taika on tavallaan liitto pimeyden valtojen kanssa. Juuri siksi
paholainen uskoo, että hänellä on kaikki oikeudet salaoppeihin
kajonneeseen ihmiseen ja ryhtyy kiivaasti puolustautumaan silloin, kun
häneltä aiotaan riistää joku hänen uhreistaan.
2. Okkulttinen rasitus vaikuttaa myös ihmisen luonteeseen. Taikuuden
merkitsemät, rasitetut ihmiset ovat kiivaita, kostonhimoisia, riitaisia ja
taipuvaisia saituuteen ja vallanhimoon. He ovat luonteeltaan epäsopuisia.
Myös erilaiset himot ovat heissä tavallista voimakkaampia. He ovat
taipuvaisia alkoholismiin ja korostuneeseen seksuaalisuuteen. Heihin
kuuluu myös monia kompulsiivisia *) rikollisia. Kompulsiivisia rikollisia ovat
mm. kleptomaanit ja pyromaanit.

Saksassa Lüneburgin nummella eräs poika sytytti kymmenen taloa tuleen
tietämättä itsekään syytä menettelyynsä. Hänen isoisänsä oli
karjanlumooja ja sairauksien manaaja. Tuomari ei tietenkään tiedustele
tällaisia asioita. Syy-yhteydet ovat hänelle vieraita.
3. Eräs okkulttisten yhteyksien voimakas tuntomerkki on se, että ihmisistä
tulee kääntyessään yllättäen raskasmielisiä. Tästä esimerkki.
Esimerkki 19. 21-vuotias nainen kertoi sielunhoitokeskustelussa
löytäneensä kaksi vuotta aikaisemmin tien Jeesuksen luo. Kääntymyksensä
jälkeen hänellä oli ollut ahdistuksia. Hän kärsi masennuksesta,
elämänhalun puutteesta ja itsemurha-ajatuksista. Kaksi kertaa hän jopa
yritti riistää itseltään hengen. Kaikki nämä vaikeudet alkoivat vasta hänen
uskoontulonsa jälkeen. Keskustelusta kävi ilmi, että nuoren naisen isoäiti
ja äiti ovat vielä tänäkin päivänä aktiivisia korteista ennustajia.
Okkultismin rasittamissa ihmisissä ilmenee usein sielullisia häiriöitä silloin,
kun he haluavat antaa elämänsä Kristukselle. Tässä kohden on kuitenkin
syytä olla 'erityisen varovainen. Masennukseen, neuroosiin,
mielisairauteen ja itsemurha-ajatuksiin voi olla monia muitakin syitä.
On olemassa endogeenisten eli luontaisten, perittyjen masennusten
ryhmä.
On myös eksogeenisiä, hankittuja, erilaisten kokemusten aiheuttamia

masennustiloja. Jos lapsi on ollut herkkä, liian ankara lakihenkinen
kasvatus voi myöhemmällä iällä aiheuttaa masennusta. Nuori tyttö, joka
odottaa aviotonta lasta, voi saada masennuskohtauksia häpeäntunteensa
ja hätänsä tähden ja yrittää siksi itsemurhaa.
Ennen kaikkea on muistettava, että masennusta voivat aiheuttaa myös
orgaaniset tekijät. Eräät sydänsairaudet saattavat antaa sysäyksen
depression kehittymiselle. Johonkin maksasairauteen voi liittyä myös
sielullisia häiriöitä. Liian nopea laihduttaminen voi myös panna alulle
masennuksen. Niin ikään sisäeritysrauhasten toimintahäiriöt vaikuttavat
myös potilaan henkiseen tilaan.
On siis syytä varoittaa ketään tekemästä liian hätäisesti sitä johtopäätöstä,
että depressiot olisivat ok-kulttisen rasituksen oireita. Paristakymmenestä
sielullisten häiriöiden muodosta okkulttinen rasitus on vain yksi syyllinen.
Tietämättömyys ja lyhytnäköisyys voivat tällä alueella johtaa
sielunhoitoon, jonka seuraukset voivat olla kohtalokkaat.
Salaoppien alueella toimivan sielunhoitajan olisi syytä perehtyä myös
lääketieteeseen. Mutta on joitakin kiintopisteitä, jotka auttavat
lääketieteeseen perehtymättömiäkin erottamaan vaikeuksien aiheuttajan.
Okkultismista johtuvat masennukset alkavat tavallisesti silloin kun ihminen
kääntyy, tai joutuu muuten hengelliseen hoitoon tai hengellisten asioiden
vaikutuspiiriin. Sielunhoitotyössä nimitämme tätä ilmiötä okkultismin
rasittamissa ihmisissä resistenssiksi eli vastustukseksi. Masennuksen
kaikkien eri vivahteiden oppimiseen kuluisi kuitenkin kokonainen ihmisikä,
emmekä silti koskaan olisi täysinoppineita. Usein ilmenee okkultismin
rasittamissa ihmisissä depression yhteydessä herjaavia ajatuksia ja inhoa
kaikkea Jumalaa koskevaa kohtaan. Mutta herjaavat ajatuksetkaan eivät
ole täysin yksiselitteinen merkki, koska niitä voi esiintyä myös muiden
sairauksien yhteydessä. Ihmisillä, joilla on yliherkkä omatunto, voi ilmetä
esimerkiksi herjaavia ajatuksia kaikkeen uuteen siirtymisen yhteydessä. *) )
Kyseessä ovat henkilöt, jotka suhtautuvat aina aluksi kaikkeen uuteen hyvin
torjuvasti. Tottumisen myötä torjuminen kuitenkin katoaa.

Tässä emme kuitenkaan voi selvittää tätä psykologista ongelmaa.
Tehkäämme lyhyt yhteenveto depression neljästä muodosta. On olemassa
luontaisia (perittyjä), kokemusperäisiä (vaikeiden kokemusten
aikaansaamia), orgaanisia (sairauksien aiheuttamia) ja okkulttisia

(taikuuden aiheuttamia) depressioita.
4. Monen vuoden kokemus on osoittanut, että perheet, joissa harjoitetaan
taikuutta, ovat alttiimpia mielisairauksille ja epänormaalisuuksille kuin
muut perheet. Tästä esimerkki.
Esimerkki 20. Kanadassa luokseni tuli nainen, joka kertoi minulle täysin
mielettömiä asioita. Hän selitti naapuriensa kaivaneen maanalaisia
käytäviä hänen talonsa alle voidakseen salakuunnella häntä. Pyysin naista
näyttämään minulle käytävät. Hän vastasi: "En pääse niihin. Ne ovat
kellarin lattian alla ja seinien välissä." Nainen jatkoi valitustaan: "He hiovat
öisin terassin lattiaa ohuemmaksi. Se oli alun perin neljäkymmentä senttiä
paksu, mutta nyt se on enää kaksikymmentä senttiä paksu." Ehdotin:
"Miksette soita poliisille, jos kerran naapurit yöllä hiovat talonne lattiaa?"
Nainen vastasi: "He huumaavat minut aina ensiksi, niin että olen kuin
halvaantunut." Ei ole tarpeen kertoa kaikkia niitä mielikuvituksellisuuksia
joista nainen puhui. Jokainen psykiatri tuntee satoja samankaltaisia
tarinoita. Tässä tapauksessa ne olivat sitkeitä harhakuvitelmia, joita
esiintyy paranoian ja muutamien muiden skitsofrenian sukuisten
sairauksien yhteydessä. Merkittävää kyllä, tämä potilas on muutoin erittäin
älykäs. Hän on ammatiltaan opettaja. Keskustelun jatkuessa kävi ilmi, että
hänen isänsä oli vuosikausia harjoittanut pöydänliikuttamista
seuraleikkinä.
Vilpittömänä huomionani täysin vailla minkäänlaista vihamielisyyttä minun
on sanottava, että spiritistiperheissä on paljon enemmän mielisairautta
kuin muissa perheissä. Älköön tätä ymmärrettäkö väärin. Spiritismiä ei
näissä tapauksissa voi pitää mielisairauden suoranaisena aiheuttajana.
Mutta spiritismi aiheuttaa rasituksia, joiden vanavedessä usein seuraa
henkisiä häiriöitä. Spiritismin henki- ja demoni-kultti toimii ikään kuin
katalysaattorina') henkisellä alueella. ') Katalysaattori: aine, joka on kemiallisessa
reaktiossa ja aiheuttaa sen osallistumatta itse kuitenkaan reaktioon.

5. Okkulttisten asioiden parissa toimiminen ilmenee lisäksi mediumististen
kykyjen kehittymisenä. Ilmaisu 'mediumistinen' on hyvin vaikeaselkoinen.
Kielitieteellisesti se on peräisin latinankielisestä sanasta medium = keski-,
keskikohta, välittäjänasema. Meedio voi olla välittäjänä tuntemattomien

voimien — tai spiritismin alueella näkymättömän olennon ja meidän
elävien ihmisten välillä. Olisi tuiki välttämätöntä, että länsimaissa
kirjoitettaisiin kirja mediumismista. Länsimaissa epäillään sellaista, mikä
itä-mailla kuuluu ymmärryksen alkeisiin. Itämailla noin 90-95 prosenttia
väestöstä omaa mediumistisia taipumuksia; länsimaissa prosenttiluku on
viisi tai kenties sitäkin pienempi. Mediumistiset taipumukset jäävät usein
tiedostamatta. Ne voidaan kuitenkin tunnistaa joistakin kokemuksista tai
jopa todistaa pienin kokein. Minä varoitan kuitenkin ryhtymästä
mihinkään kokeiluihin. Niistä jää pysyviä seurauksia.
Mediumistisuus on tavallisesti periytyvää. Se voi saada alkunsa kolmella
eri tavalla: periytyä, syntyä maagisten tai spiritististen kokeilujen tuloksena
tai siirtyä ihmiseltä toiselle. Selostan näitä lyhyesti. Jos isoisä on ollut
spiritisti tai maagikko, on lapsilla, lapsenlapsilla ja usein näidenkin lapsilla
mediumistisia taipumuksia. Kun joku jälkeläisistä saa herätyksen,
mediumistiset taipumukset usein katoavat, tosin vain noin puolella
tapauksista. Jumalan lapsi voi olla yhä mediumistinen tietämättä sitä itse.
Uskova kristitty voi kuitenkin hyvin nopeasti vapautua tällaisesta
mediumistisuudesta.
Vakavaa on se, kun Jeesuksen opetuslapset jonakin päivänä havaitsevat
mediumistiset kykynsä ja olettavat, että ne ovat karismaattisia voimia ja
Pyhän Hengen heille antamia. Kuuluisimpia esimerkkejä tällaisista
tapauksista ovat William Branham ja Oral Roberts. Branham sai jokin aika
sitten surmansa auto-onnettomuudessa. Hän oli hyvin voimakkaasti
mediumistinen aivan samoin kuin Oral Robertskin. On suorastaan
kauhistuttavaa, että tällaisia mediumistisia taipumuksia pidetään
pneumaattisina (hengellisinä) lahjoina. Minulla on kummastakin miehestä
runsaasti seikkaperäisiä tietoja. Niistä kertominen ylittäisi kuitenkin tämän
kirjan rajat.
Mediumistiset taidot voidaan hankkia. Kun joku antaa parantaa itsensä
maagisin keinoin, hänestä tulee tavallisesti samalla myös mediumistinen.
Jokaisesta, joka vuosikausia puuhailee maagisten kirjojen parissa, tulee
varmasti mediumistinen. Mediumistiset kyvyt voidaan myös siirtää
ihmiseltä toiselle. Kun voimakas varvulla- tai heilurilla katsoja tarttuu
epämediumistisen ihmisen käteen ja kuljettaa yhdessä tämän kanssa
taikavarpua tai heiluria, tulee epämediumistisesta tavallisesti

mediumistinen. Tämän siirron voi tosin helposti estää. Ensinnäkään ei pidä
antautua mediumistisen ihmisen johdatettavaksi. Lisäksi mediumistiset
voimat voidaan pysäyttää rukouksen avulla. Mediumismin muotoja on
kymmenestä kahteentoista. Niitä ovat: taikavarpuherkkyys ja
heilurireaktio, kyky nähdä toteutuvia unia, selvänäköisyyslahjat,
transsikyky — myös hypnoosikyky ja suggestio voivat rakentua
mediumistiselle pohjalle — ja magneettisen parantamisen voimat.
Joidenkin Jumalan valtakunnan työntekijöiden mielestä on olemassa myös
neutraaleja, epämediumistisia magneettisen parantamisen voimia. Itse en
juuri ole nähnyt tällaista magneettista parantamista. Pitemmän, tarkoitan
vuosia jatkuneen tarkkailun seurauksena tuli aina ilmi mediumistisuus,
jopa kristityissä magneettisen parantamisen harjoittajissa. Mediumismiin
lukeutuu myös telepatia. Sen tiimoilta minulla on lukemattomia
esimerkkejä. Ja tällä alueella havaitsin todellakin niin neutraalia kuin
okkultistakin telepatiaa.
Esimerkki 21. Telepatiasta tarjoaa loistavan esimerkin eräs ystäväni, joka
on australialaisen alkuasukasheimon päällikkö. Hänen isänsä ja isoisänsä,
jotka ovat yhä elossa, ovat myös heimopäällikköjä. Näillä heimonjohtajilla
on voima antaa telepaattisesti käskyjä koko heimolle, vaikka sen jäsenet
ovat hajaantuneet 2000 kilometrin alueelle. Tällaista yhteydenpitoa on
myös esimerkiksi lappalaisilla. Ensimmäistä kertaa kuitenkin kuulin näiltä
australialaisilta, että he käyttävät tiettyjä viestimerkkejä. Päällikkö voi ottaa
yhteyden jokaiseen heimon jäseneen ja antaa tiedon jostakin tehtävästä.
Huudon vastaanottaja tietää silloin myös heti, kuka on ottanut häneen
yhteyden. Nuoresta päälliköstä tuli sitten kristitty. Hän oli sitä paitsi
heimonsa ensimmäinen kristitty. Vietin hänen kanssaan viikkokausia. Hän
on suorasukainen, totuutta rakastava mies. Kysyin häneltä: "Kadotitko
kääntyessäsi telepaattiset kykysi?" Hän vastasi: "Menetin kyvyn kutsua
kaikkia heimolaisia-ni. Mutta oman perheeni kanssa voin yhä olla
yhteydessä telepaattisesti. Vanhempani ja sisarukseni voivat koska
tahansa kutsua minua." Toiseksi kysyin: "Mikä voima on telepaattisen
yhteydenpidon takana?" Hän vastasi: "Koko heimon kattava suuri telepatia on demonista. Juuri siksi menetin kääntyessäni tämän. kyvyn. Yhteys
perheenjäsenten välillä on luonnollista. Siksi he voivat kutsua minua
silloinkin, kun olen polvistunut rukoilemaan."

On merkillistä, että lappalaisilla, joista kerroin kirjassani 'Devil's Alphabet',
on täsmälleen samanlaisia kykyjä kuin Australian alkuasukkailla: Näillä
heimoilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Lappalaiset kuuluvat
valkoiseen rotuun, australialaiset alkuasukkaat ovat-' tummaihoisia,
melkein mustia. Mediumistisuus, tässä tapauksessa telepatia, on kuitenkin
eräs perusilmiöistä. Kristityn on tämä helppo ymmärtää, koska hän tietää,
että sen taustalla vaikuttavat täsmälleen samat voimat.
Vuosikymmeniä kestänyt kaikkien mediumististen voimien tarkkailu
osoittaa, että nämä kyvyt ovat Jumalan antamien hengenlahjojen
diabolisia vastineita. Paholainen pyrkii kaikessa jäljittelemään Jumalaa.
Tätä johtopäätöstä tukee sekin, että mediumistiset voimat ovat
voitettavissa ja estettävissä rukouksella. Kristillisessä elämässä
mediumistiset kyvyt estävät aina terveen uskon kehittymistä. Kaikkein
hirvittävintä on se — kuten jo aikaisemmin sanoimme —, että
mediumistiset voimat leimataan Pyhän Hengen lahjoiksi. Useissa
ääripiireissä on käynyt juuri näin.
VIII Mediumistinen parantaminen
Yhtä vakavia seurauksia kuin aiheutuu mediumististen voimien
sekoittamisesta Pyhän Hengen lahjoihin aiheutuu humanitäärisen tai
sosiaalisen avustustoiminnan valepukuun verhottujen mediumististen
voimien käyttämisestä. Tällaista toimintaa harjoittavat niin kutsutut
henkiset parantajat.
Melkein joka maassa on ,näitä henkisiä parantajia, . jotka poikkeuksetta
harjoittavat praktiikkaansa mediumistiselta pohjalta. Joitakin esimerkkejä
tästä:
Esimerkki 22. Filippiineillä kuulin kerrottavan eräästä "astraalikirurgista".
Spiritisben uskomuksen mukaan ihmisellä ei ole ainoastaan materiaalista
ruumista, vaan myös astraalinen ruumis. Puheena oleva filippiiniläinen
mies suorittaa leikkauksia potilaittensa astraaliruumiiseen. Hän ei käytä
leikkausveistä, vaan liikuttelee vain käsiään ruumiin ulkopuolella. Tämä voi
ensin tuntua naurettavalta, mutta voin kertoa esimerkin onnistuneesta
leikkauksesta.
Muuan nainen, jolla röntgenkuvassa oli todettu sappikiviä, meni tämän
astraalikirurgin hoidettavaksi. Jälkeenpäin röntgenkuva paljasti, että kivet

olivat kadonneet. Tässä on ilmeisesti tapahtunut spiritistinen apportti.
Apportti merkitsee ilmestymistä suljettuun tilaan ja siitä häviämistä.
Kyseessä saattaa myös olla eräänlainen dematerialisaatio. Aine, materia,
hajotetaan, ja se katoaa jäljettömiin.
Näin vaivaton leikkaus toisi varmasti toivoa jokaiselle sappikivipotilaalle,
ellei se jättäisi jälkeensä aivan kauhistuttavia rasituksia. Orgaanisesta
avusta on seurauksena erittäin vaikeita sielullisia häiriöitä. Keskustelin
sielunhoidossa erään miehen kanssa, jolle oli tehty tällainen leikkaus. Hän
kulki kuukausia leikkauksen jälkeen psykoterapeuttien puheilla saamatta
pienintäkään apua.
Esimerkki 23. Saksassa toimii henkisenä parantajana muuan tohtori
Trampler. Sielunhoidossa olen kuullut monien entisten potilaitten
kertovan hänestä. Tohtori Trampler asettuu vastaanotolla kävijän eteen,
keskittyy muutamaksi sekunniksi tämän vaivoihin ja kykenee tekemään
erittäin tarkkoja diagnooseja. Sitten hän panee liikkeelle henkiset kykynsä,
jotka ovat luonteeltaan mediumistisia, ja kohdistaa niiden vaikutuksen
potilaaseen. Sen jälkeen hän kysyy potilaalta: "Tunnetteko lämpöä?"
Tässä parantamistapahtumassa ori ensimmäisenä osana
selvänäköisyyteen perustuva diagnoosi ja toisena osana henkismediumistinen vaikuttaminen. Mitkä ovat sen tulokset, sen ovat
sielunhoitokeskustelut osoittaneet minulle. Eräs uskova nainen, joka
tohtorin odotushuoneessa istuessaan oli rukoillut, sai lähteä pois tyhjin
toimin. "Teitä minä en voi auttaa", oli tohtori sanonut hänelle.
Esimerkki 24. Lukuisilla Englantiin tekemilläni esitelmämatkoilla olen tavan
takaa joutunut erään länsimaitten vaarallisimman parantajan jäljille. Hän
on Harry Edwards. Hän on vetänyt vaikutuspiiriinsä tuhansia ja taas
tuhansia ja spiritistisin toiminensa rasittanut heitä. Siksi meidän on syytä
tutustua häneen hieman perusteellisemmin. Tässä esitetyt tiedot
ovat peräisin eräästä Edwardsin kirjasta, joka on painettu spiritistisessä
kirjapainossa. Lähde on siis ehdottoman luotettava.
Tämä spiritisti, joka kutsuu itseään nimellä "spiritual healer" (hengellinen
parantaja), kävi vuonna 1934 nelikymmenvuotiaana ensimmäisiä kertoja
spiritistisissä istunnoissa. Samoihin aikoihin hän sekä hänen vaimonsa ja
muutamat ystävänsä osallistuivat spiritualistisiin jumalanpalveluksiin, joita
Englannissa tunnetusti on runsain määrin.. Istunnoissa muuan meedio

ilmoitti Edwardsille, että jotkut tuonpuoleiset henkioppaat halusivat
häneen yhteyden. Aluksi Edwards pysyi passiivisena. Mutta eräässä
istunnossa sisäinen voima täytti hänet. Kirjan sanojen mukaan Edwardsin
mediumistisuus kehittyi tuon tapahtuman aikana, ja hänessä toteutui niin
kutsuttu "spirit possession", henkien asettuminen ihmiseen.
Siitä hetkestä alkaen tämä mies oli henkien vallassa. Spiritualistisissa
jumalanpalveluksissa hän välitti joukoittain transsi-ilmoituksia.
Minkäänlaisesta kääntymisestä Jeesuksen Kristuksen puoleen ei kirjasta
löydy mainintaa.
Noihin aikoihin Edwards sai yllättäen kyvyn parantaa muualla olevia
sairaita. Kun hänelle sanottiin sairaan ihmisen nimi tai kotipaikka, hän näki
äkkiä huoneen, jossa potilas oli, ja pystyi parantamaan tämän henkisen
vaikutuksen avulla.
Kertakaikkisen valaisevia ovat kirjan maininnat siitä, että parantamiskyky
on peräisin tuonpuoleisilta henkiystäviltä. Kirjassa sanotaan nimenomaan,
ettei parannuskyvyllä ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä Jeesus teki
Golgatan ristillä. Olemme hyvin kiitollisia tästä oikaisusta. Kaikki tietävät
nyt ainakin sen, ettei tällä parantamisliikkeellä ole mitään yhteistä
Raamatun ja Kristuksen kanssa.
Itse parantamistapahtumasta sanotaan kirjassa näin: "Hän pyrki transsiin,
joka oli edellytyksenä yhteyden saamiselle henkiystäviin. Potilasta
tunnustelemalla paikallistettiin sitten sairauden pesäke. Sen jälkeen
parantajameedion käsistä virtasi potilaaseen voimia, jotka tämä tunsi
lämpönä."
Parannustoimensa ohella tämä menestyksekäs parantaja osallistui
tuhansiin erilaisiin spiritistisiin is-tuntoihin: materialisaatioistuntoihin,
sellaisiin, joissa näytettiin apportteja, ja moniin muihin.
Jatkuva seurustelu ja yhteistyö meedioiden kanssa voimisti vuosi vuodelta
Edwardsin mediumistista voimaa. Hänen maineensa levisi kaikkialle
Englantiin, niin että jopa monet lääkärit ja papit turvautuivat hänen
apuunsa. Kirjan antaman tiedon mukaan pappeja oli muutamia satoja.
National Federation of Spiritual Healers, spiritistiparantajien yhdistys, jossa
on 2000 jäsentä, valitsi hänet presidentikseen. Viikoittain tämä mies saa
avunpyytäjiltä kymmenisen tuhatta kirjettä. Hänen ei tarvitse kutsua
potilasta luokseen. Paitsi välimatkan päästä parantamista, jota kutsutaan

englanniksi nimellä "absent healing", tämä spiritisti hallitsee näet
astraalivaelluksen, sielun siirtymisen paikasta toiseen. Hän kertoo
käyvänsä potilaittensa luona keskiyöllä, kun nämä lepäävät ja lievittävänsä
heidän vaivojaan tai parantavansa heidät. En kuitenkaan tiedä, kuinka se
onnistuu, kun avunpyytäjiä on kymmenenkin tuhatta viikossa. Kenties
Edwards menettelee samalla tavalla kuin Gröning. Gröninghän sopi laajan
asiakaspiirinsä kanssa tietystä hetkestä, jona hän ajatteli kaikkia samalla
kertaa. Lukuisten potilaitten ja lääkäreiden toivomuksesta myös Englannin
sairaaloiden ovet aukaistiin tälle spiritistiparantajalle. Kirjassa kerrotaan,
että hän saa avustajineen käydä noin 1700 sairaalassa.
Nämä kertomukset kruunataan elämäkerrassa seuraavin sanoin: "Minun
nähdäkseni tällä miehellä on sama jumalallinen voima, joka Raamatun
päivinä virtasi Nasaretin parantajan käsien kautta ja sai aikaan tuloksia,
joita ortodoksit nimittävät ihmeiksi." Raamatullisesti ajatellen tässä on
tapahtunut tuhoisa henkien sekoittaminen. Ovatko muka spiritistiset
voimateot, demoniset ilmestykset samaa juurta kuin Jeesuksen teot!
Raamattu kutsuu spiritismiä demonikultiksi ja kieltää osallistumasta
spiritistisiin is-tuntoihin. Ja tämä mies, jolla on takanaan useita tuhansia
istuntoja, pitää nyt itseään jumalallisen voiman välikappaleena. On
käsittämätöntä, että vieläpä kristitytkin hakeutuvat hänen vaikutuspiiriin'
sä. Sielunhoitokeskustelun pohjalta tiedän, että eräs englantilainen
naislähetyssaarnaaja lähetti sairaan äitinsä tämän parantajan luokse.
Kuinka lyhytnäköistä ja edesvastuutonta!
Tietysti paranemisia tapahtuu, mutta mistä voimasta? Onhan
Raamatussakin koko joukko kohtia, joissa taikurit niinikään tekivät
ihmeitä. Ajatelkaamme vaikkapa egyptiläisiä velhoja (2 Moos. 7:10-12),
jotka matkivat Moosesta. Tai muistakaamme demonisia ihmeitä ja
tunnustekoja, joista kerrotaan seuraavissa kohdissa: Matteus 24:24;
Markus 13:22; 2 Tess. 2:9; Ilmestyskirja 13:13 ja 16:14.
Kaikki ne, jotka on parannettu tällä tavalla, ovat joutuneet uskossaan
saarroksiin. He ovat spiritistisen kirouksen alaisia. Erityisen järkyttävää se
on niiden satojen pappien elämässä, jotka ovat turvautuneet tähän
kyseenalaiseen apuun.
Tämä spiritistinen parantaja on tehnyt Englannin 'kansalle kauhistuttavan
karhunpalveluksen: tuhannet ja taas tuhannet ovat joutuneet tämän

spiritistisen henkien profeetan tähden rasituksiin. Eivätkä Englannin
uskovat virka tähän mitään.
Esimerkki 25. Seuraava kokemus suo lisäperusteita tämän vaarallisen
parantajan arvioimiseksi. Pidin erään anglikaanisen papin kirkossa
esitelmää. Sen jälkeen virinneessä keskustelussa spiritualistit hyökkäsivät
kiivaasti minua vastaan. He väittivät, että Jeesus oli ollut paras meedio.
Vastasin: "Tuo on herjausta ja Jumalan pilkkaamista." Eräs toinen kuulija
ahdisti minua myös ankarasti ja lausui: "Valkoinen magia ja spiritualismi
ovat oikeutettuja, koska ne saavat aikaan hyvää. Sitä paitsi Mooseksen ja
Eliaan ilmestyminen Taaborin vuorella oli sekin spiritualistinen tapahtuma.
Vasta spiritualismi on alkanut selittää Uutta Testamenttia oikein." Minulla
ei juuri ollut tilaisuutta puolustautua hyökkääjiä vastaan, koska he eivät
antaneet minulle suunvuoroa. Silloin tuli yllättäen avukseni uskova
aviopari. He kertoivat julkisesti. niistä kokemuksista, joita heillä oli Harry
Edwardsista, tuosta englantilaisesta spiritistiparantajasta. He sanoivat: "Me
ostimme Harry Edwardsilta, tältä spiritualistilta, hänen entisen talonsa.
Olemme kristittyjä. Emme aikaisemmin tienneet, kuka Harry Edwards on.
Olimme tuskin ehtineet muuttaa taloon, kun näimme aaveita, kuulimme
selittämättömiä ääniä ja jouduimme alituisiin ahdistuksiin. Emme voineet
asua siinä talossa. Eräänä päivänä meidän luoksemme tuli vierailulle
muuan mies Etelä-Afrikasta, Durbanista. Tämä vieras sanoi: "Täällä on
henkiä. Sepä hienoa! Tahtoisin ostaa tämän talon." Hänen tarjoamansa
hinta oli kuitenkin niin alhainen, ettemme hyväksyneet hänen tarjoustaan.
Löysimme sitten toisen ostajan, jolle myimme talon mielellämme. Emme
kestäneet henkien läheisyyttä enää kauempaa. Tällä välin Harry
Edwardsista on tullut kuuluisa. Hänellä on kuusitoista sihteeriä. Päivittäin
hänen luonaan käy suunnaton määrä potilaita. Jopa lääketieteen
professorit neuvovat parantumattomia potilaitaan menemään hänen
luokseen. Monet parantumattomasti sairaat lähettävät hänelle sähkeitä ja
tarjoavat hänelle 100 000 markan palkkioita, jos hän vain suostuu
hoitamaan heitä. Mutta me olemme entisessä kodissamme kokeneet, mitä
hänen parannustoimintansa takana on."
Esimerkki 26. Tässä yhteydessä on puhuttava vielä eräästä parantajasta,
nimittäin William Branhamista, jonka jo kerran mainitsin mediumististen
kykyjensä tähden. Joku voi olla sitä mieltä, että vainajille on suotava rauha.

Mutta henkisesti Branham ei olekaan kuollut. Saksassa julkaistaan yhä
hänen saarnojaan. Niitä lähetetään minullekin pyytämättäni.
William Branhamia ei voi sijoittaa englantilaisen spiritistiparantajan, Harry
Edwardsin, rinnalle, koska Branhamilla oli myös raamatullinen sanoma.
Englantilaisella parantajalla sitä taas ei ole. Olen itse kuullut Branhamin
puhuvan. Hänen julistukseltaan ei puuttunut kiinnostavuutta, mutta hän
oli taipuvainen liiallisuuksiin. Niinpä hän selittäessään
syntiinlankeemuskertomusta esimerkiksi sanoi, että Kain oli Eevan ja
käärmeen aviollisesta suhteesta syntynyt poika. Vasta Aabel oli Aadamin
poika. Tällainen ajattelu tuntuu tympäisevältä, eikä sitä voida Raamatun
avulla todistaa oikeaksi. Jos joku epäilee sanojani, niin hän voi pyytää tätä
saarnaa nähdäkseen. Se on painettu.
Mitä parantamistoimintaan tulee, Branhamilla ja englantilaisella
henkiparantajalla on voimakkaasti yhtäläisiä piirteitä. Kerron vain yhden
esimerkin, josta minun on kiittäminen Branhamin entistä tulkkia. En
tarkoita pastori Hollenwegeriä, vaan erästä saksalais-amerikkalaista
saarnaajaa R:ää, joka matkusti Branhamin mukana tämän ensimmäisenä
tulkkina. Tämä luotettava todistaja, joka on kristitty mies ja evankeliumin
julistaja, kertoi minulle seuraavan:
Eräänä iltana esitelmätilaisuudessa Branham sanoi tulkilleen: "Älkää
asettuko oikealle puolelleni. Siinä seisoo enkelini." Tulkki kysyi
vilpittömästi: "Minkä näköinen' enkeli on?" Branham kuvasi enkelin
voimakkaaksi, tummatukkaiseksi mieheksi, joka seisoi hänen vierellään
käsivarret ristissä. Hän sanoi, että hänen oli tehtävä kaikki, mitä enkeli
käski.
Branham myöhästyi usein esitelmätilaisuuksista. Tulkki pyysi: "Teidän
täytyy tulla aikaisemmin." Branham vastasi: "Voin lähteä vasta sitten, kun
enkeli käskee minun lähteä. Enkeli kulkee rinnallani päivin ja öin. Minun
on tehtävä kaikki, mitä hän sanoo, muuten puheestani puuttuu voima. En
voi tehdä itse ratkaisujani edes yksityiselämässäni. Voin mennä ulos vain
silloin, kun enkeli sallii sen. Voin ottaa vastaan vain ne ihmiset, jotka enkeli
hyväksyy."
Tulkki kertoi minulle tämän lisäksi, että Branham vaipui usein puhuessaan
transsiin. Lopetettuaan puheensa hän oli aivan uuvuksissa. Hänen
poikansa oli silloin hierottava hänen munuaisiaan, kunnes hän tunsi

jälleen toipuneensa.
Kun ihmisiä iltakokouksen päätteeksi astui esiin parannettavaksi, enkeli
määräsi, kuka oli saava käsien päällepanon. Branham oli vain enkelinsä
orja.
Kerran sitten tulkki kysyi Branhamilta: "Uskotteko te, että
parantamisvoimanne ovat Pyhän Hengen lahjoja?" Branham vastasi: "En
usko. Enkelini sen tekee."
Näiden paljastusten jälkeen tulkki erosi Branhamista. Hän sanoi minulle:
"Jos olisin tiennyt aikaisemmin, mitä peliä siinä pelattiin, en olisi koskaan
ilmoittanut, että olin halukas ryhtymään tulkiksi." Ne, jotka vilpittömästi
arvostavat Branhamia, voivat nyt luulla, että enkeli oli Jumalan lähettämä.
Sitä en usko. Päinvastoin. Olen vakuuttunut siitä, että hän ei ollut Jumalan
enkeleitä. Raamatullisten tapahtumien luonne on erilainen. Enkelin
alituinen mukanaolo ja valta muistuttaa hyvin paljon kaikkien Englannin ja
Amerikan spiritualististen kirkkojen parannustoimia. Myöskään Harry
Edwards ei kyennyt parantamaan ihmisiä ennen kuin hänen
henkiystävänsä oli läsnä.
Jos joku ajattelee minun tekevän Branhamille vääryyttä, niin hän voi lukea
hänen kääntymyskertomuksensa, joka myös on tulvillaan samanlaisia
epäraamatullisia enkelinäkyjä. Tämän lisäksi minulla on joitakin satoja
sivuja omaa aineistoani Branhamin arvioimiskysymyksen piiristä. Ehkäpä
seuraava esimerkki pystyy avaamaan monen silmät.
Esimerkki 27. Olen pitänyt useita evankelioimis-kokouksia Los Angelesin
kirkoissa. Erään sellaisen kokouksen jälkeen luokseni tuli lääkärin puoliso,
joka kertoi seuraavan:
Tämän naisen lanko on pappi, joka kuitenkin on vahvasti sekaantunut
salaoppeihin. Hän harjoittaa spiritismiä, magiaa ja muita samantapaisia
toimia. Hän viihtyy myös hyvin helluntailaisissa ääripiireissä. Tätä tietä hän
tutustui Branhamiin. Kun tämä mies esiteltiin Branhamille, tämä huudahti
heti tervehdittyään: "Tehän olette samannäköinen kuin enkelini, joka
ilmestyy minulle joka päivä!" Tuon spiritistipapin tuntevat uskovat
pelkäävät häntä. Hänen kuusi lihallista veljeään ovat evänneet häneltä
pääsyn kotiinsa. Niin teki myös hänen kälynsä, sama lääkärin vaimo, joka
kertoi minulle tämän tarinan. Silloin hän sai seuraavana päivänä
kahdeksaan kohtaan ihottumaa. Hän uskoo, että sairauteen on syypää

Branhamin spiritistiystävä, koska hän tietää miehen osaavan sekä
aiheuttaa että parantaa sairauksia magian avulla. Tämäkin esimerkki
vahvistaa osaltaan sitä vakaumusta, että Branhamin seuralainen oli
spiritistinen enkeli eikä suinkaan Jumalan enkeli. Samaa todistavat myös
monet muut yksityiskohdat. Tiedän, ettei tämä väitteeni ole
jumalanpilkkaa, kuten Branhamin ystävät ovat väittäneet. Pastori Otto Witt
erehtyi pahoin ylistäessään Branhamia kaunein sanoin. *) *) Myös Suomessa on
tapahtunut vastaavaa.

Me elämme kaoottista aikaa. Lähestymme nopeasti viimeisiä
maailmantapahtumia ja Jeesuksen paluuta. Pimeyden vallat ovat levinneet
niin laajalle, etteivät edes uskovat kykene enää näkemään selvästi.
Älkäämme unohtako apostoli Paavalin 2 Kor. 11:14:ssä antamaa
varoitusta: "Itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi." Siksi hänen
palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi.
Mediumistisilla tapahtumilla ei ole mitään tekemistä Pyhän Hengen
lahjojen ja hedelmien kanssa silloinkaan, kun niiden verhona on hurskas
valepuku.
Tavallisesti spiritistit turvautuvat kaikkialla maailmassa tähän
vastaväitteeseen: "On sekä hyviä että pahoja henkiä, ja me olemme
yhteydessä ainoastaan hyviin henkiin. Pahat henget me torjumme." Tämä
väite on jo itsessään ristiriitainen. Hyvät henget tuntevat Jumalan käskyt
eivätkä riko niitä vastaan. He tietävät, että Jumala on kieltänyt spiritismin,
koska se on demonikultti, ja siksi hyvät henget, Jumalan enkelit, eivät
milloinkaan asetu yhteyteen spiritistien ja spiritualistien kanssa. Jumalan
enkelit tottelevat Herraansa. Pyhissä kirjoituksissa (Hebr. 1:14) sanotaan:
"Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä
varten, jotka saavat autuuden periä." Aitojen enkelikokemusten luonne ja
kulku on erilainen kuin Harry Edwardsin ja William Branhamin spiritististen
henkien ja enkelikertomusten.
Saksan kielellä on ilmestynyt hyvä taskukirja en-keleistä ja demoneista. Se
on Herman Leitzin kirjoittama ja Bad Liebenzellin kustantama.
Tässä kohden minun on vielä täytettävä surullinen velvollisuus, jota olen
pakoillut jo vuosia. Teen sen nyt rukouksen hengessä.
Vuoden 1966 syksyllä pidettiin Berliinissä evankelioimisen
maailmankongressi. Kongressissa oli läsnä pari tuhatta valtuutettua,

tarkkailijaa ja henkilökuntaan kuuluvaa eri puolilta maailmaa. Erään
keskusteluryhmän johtajana oli myös Oral Roberts. Billy Graham oli
julkisesti tervehtinyt häntä korokkeella. Yhtenä valtuutetuista kirjoitin
komitealle kirjeen ja ilmoitin, että Oral Robertsin parannuskyvyt ovat
luonteeltaan mediumistisia eivätkä karismaattisia.
Kirjeen saajat närkästyivät. Seuraavana päivänä Billy Graham esitteli Oral
Robertsin uudelleen yleisölle korokkeella, pani kätensä hänen
olkapäälleen ja nimitti häntä taas veljekseen. Mieltäni on monta vuotta
vaivannut se, että Billy Grahamin ja hänen komiteansa henkien
erottamisen kyky oli näin vajavainen. En ole uskaltanut kertoa julkisesti
tuosta tapahtumasta aikaisemmin, koska arvostan ja kannatan Billy
Grahamin työtä. En tahdo missään tapauksessa vaikeuttaa Billyn
toimintaa. Mutta sen suuren vahingon vuoksi, jota Oral Roberts saa aikaan
kaikkialla maailmassa, en enää voi vaieta. Kun tohtori Edman, Wheaton
Collegen entinen kansleri ja Billyn ystävä, vielä eli, puhuin asiasta hänelle.
Hän kuunteli varoitustani avoimesti ja ymmärtäväisesti. Puhuin myös John
Boltenille, Billy Grahamin Schloss Mittersillin työryhmän rahastonhoitajalle.
Toivoin näiden Billyn läheisimpään ystäväpiiriin kuuluvien miesten
puhuvan hänelle asiasta. En tiedä, kuinka sitten kävi. Missään tapauksessa
en suostu ryhtymään Billy Grahamin vastustajaksi. Hän on Jumalan mies,
ja Herra on käyttänyt ja käyttää häntä yhä voimakkaasti eri puolilla
maailmaa. Hän on evankelistoista se, joka meidän aikanamme on kerännyt
suurimman kuulijakunnan. Olisi väärin ahdistaa tuon Jumalan siunaaman
miehen työtä. Mutta suurimmatkin meistä voivat erehtyä. Kaikillahan ei
ole kaikkia Pyhän Hengen lahjoja. Oral Robertsin turmiollisen toiminnan
tähden rukoilen kuitenkin, että Billyn henkien erottamisen lahja olisi
suurempi. Se, että Oral Roberts rakentaa yliopiston ja kokoaa miljoonia
markkoja Jumalan valtakunnan työhön, ei vielä riitä todistamaan sitä, että
hänen parantamistoimintansa olisi Jumalasta. Harry Edwards kerää
Englannissa niin ikään miljoonia. Hän on kaksi tuhatta henkiparantajaa
käsittävän järjestön johtaja eikä hän silti ole Jumalan mies, vaan
spiritististen henkien työkalu. Koska mitkään yksityiset ja Billyn ystävien
varoitukset eivät ole tuottaneet tulosta, jätän nyt rukoillen nämä tiedot
Jeesuksen seurakunnalle. Minulla on ollut tilaisuus tarkkailla Oral
Robertsin parannustoimien ikäviä seurauksia monessa eri maassa.

Ne voimateot, joita Oral Roberts tekee, ovat luonteeltaan mediumistisia,
eivät pneumaattisia. Ilmeisestikään Oral Roberts ei itse ole tästä selvillä.
Hänen mediumistiset voimansa ovat mahdollisesti peräisin vanhalta
intiaanilta, jonka hän Berliinin kongressissa kertoi kerran parantaneen
hänet.
Minua on toistuvasti pyydetty julkaisemaan esimerkkejä Oral Robertsin
parannustoimista. Pyrin välttämään seikkaperäistä selostusta, koska en
tahdo täyttää tätä kirjaa negatiivisilla asioilla. Onhan Herralla Jeesuksella
paljon suurempi oikeus puhua meille kuin yhdelläkään muulla ihmisellä.
Esimerkki 28. Järkyttävimmän esimerkin Oral Robertsista kertoi minulle
uskova pappi, jota Herra myös käyttää työssään. Hän oli ollut yhdessä
uskovan appensa kanssa Oral Robertsin kokouksessa. Kokouksen jälkeen
pappi kirjoitti minulle kirjeen, jossa hän kertoi minulle niin kauhistuttavan
asian, että minulla ei ole vapautta kirjoittaa sitä. Saan sen kuitenkin esiin
koska tahansa, sillä se on ulkomaisten tapausten kortistossani esimerkki
192. Toistan nyt ainoastaan papin kirjeen lopun: "Näin olen aivan varma
siitä, että Oral Robertsin pöyhkeässä käytöksessä piilee joka tapauksessa
runsaasti petosta. Herralle kiitos siitä, että me terveesti uskoen saamme
tapaus tapaukselta kokea uskosta paranemisia, jotka perustuvat sisäiseen
johdatukseen ja raamatulliseen elämänasenteeseen. Näissä
tapauksissahan ei toki voida noudattaa yksioikoista kaavaa, niin kuin nuo
'jumalalliset parantajat' tekevät."
Esimerkki 29. Kun olin esitelmämatkalla Singaporessa, muuan uskova
lähetyssaarnaaja kertoi minulle Oral Robertsin parannuskokouksesta.
Roberts oli sanonut eräälle nuorukaiselle: "Jeesuksen nimeen, olet
parantunut." Jälkeenpäin kävi ilmi, ettei nuori mies ollutkaan parantunut.
Silloin hänen isänsä, hieman kuumaverinen malaiji, lähti matkaan revolveri
mukanaan ampuakseen "valheparantajan", kuten hän Robertsia nimitti.
Mutta parantaja oli jo lähtenyt maasta.
Esimerkki 30. Valaiseva on myös Berliinin maailmankongressissa vuonna
1966 sattunut tapaus. Läsnä oli kolmisen sataa valtuutettua, muiden
muassa evankelista Leo Janz, pastori Pagel ja minä. Olen siis silminnäkijä.
Roberts johti meidän alivaliokuntaamme. Hän puhui yksinomaan
parantamisesta, eikä hänellä ollut muuta raamatullista sanomaa. Muuan
paikalla ollut amerikkalainen, eräs maltillisemmista, kysyi keskustelun

aikana Oral Robertsilta: "Oletteko te pyytänyt televisio-ohjelmassanne
katselijoita panemaan lähetyksen aikana television päälle lasillisen vettä?"
Oral Roberts vastasi: "Olen." "Oletteko pyytänyt katselijoita juomaan
lähetyksen päätyttyä veden, jotta he paranisivat." Kolmensadan ihmisen
edessä Oral Roberts vastasi: "Olen." Hän oli rehellinen. Mutta millaisia
parannusmenetelmiä hän oli käyttänyt. Monesti samanlaisissa
parantamisohjelmissa pyydetään myös, että katselijat panisivat kätensä
television päälle ja tarttuisivat vapaalla kädellään toiseen katsojaan tai
muodostaisivat piirissä ketjun. Spiritistisessä pöydänliikuttamisessa
muodostetaan samanlaisia ketjuja, jotta mediumistinen voima saadaan
liikkeelle.
Missä on Uuden Testamentin henki? Ilmapiirihän on suorastaan kiihkeä,
omiaan ruokkimaan suggestioita ja uskonnollisia suggestioita, joiden
jälkeenpäin selitetään olleen uskosta paranemisia. Kuvittelemmeko
löytävämme Jeesuksen moisen kiihkon keskeltä? Esimerkki 31.
'Jumalallisten parantajien' joukkoon lukeutuva evankelista puhui luoteisAustraaliassa sikäläisille alkuasukkaille. Eräs näistä bushmanneista on
selkeäkatseinen kristitty. Hän kuunteli julistusta muutaman illan. Lopulta
hän huusi: "Herra Jeesus, missä sinä olet? En löydä sinua; eikä minulla siksi
ole enää mitään etsittävää näistä kokouksista." Ja hän lähti kokouksesta.
Tämä oppimaton, yksinkertainen mies oli saanut henkien erottamisen
lahjan, jota usein turhaan etsimme suurista miehistämme.
Esimerkki 32. Menneinä aikoina on elänyt Jumalan miehiä, joilla
mediumistisia voimia ajatellen oli suurempi henkien erottamisen lahja
kuin nykyisillä suurilla evankelistoillamme. Eräs heistä oli Henry
Drummond, D.L. Moodyn työtoveri ja ystävä. Ennen kääntymistään
Drummondilla oli voimakkaita mediumistisia ja suggestiivisia voimia. Hän
uskoi, että ihmisen saadessa herätyksen tällaiset jumalattomat lahjat
katoavat. Kuinka hän hämmästyikään, kun hän Moodyn kanssa
työskennellessään huomasi, että hänellä yhä oli entiset mediumistiset
voimansa. Hän saattoi esimerkiksi vaikuttaa hypnoottisesti ihmisiin,
jotka olivat hänestä 80 kilometrin päässä. Hän havaitsi voivansa saattaa
Moodyn laajan kuulijakunnan hypnoottisen vaikutuksensa alaiseksi. Hän
tunsi selvästi, että nuo voimat vain vaikeuttaisivat Pyhän
Hengen toimintaa, ja niinpä hän rukoili hartaasti, että Herra vapauttaisi

hänet niistä. Drummond koki täydellisen vapautuksen. Mitä olisikaan
tapahtunut, ellei hän olisi ymmärtänyt mediumistisuutensa vaarallisuutta?
Se olisi rasittanut koko hänen palvelustaan ja myös Moodyn toimintaa.
Tämä esimerkki osoittaa, että mediumistiset voimat voivat säilyä
uskonnollisen heräämisen jälkeenkin. Eturivissä Jumalaa palvelevat
Jumalan miehet tarvitsevat välttämättä henkien erottamisen lahjan,
muuten vieraat, epäpuhtaat ilmiöt pääsevät aiheuttamaan vakavia
vaurioita Jumalan valtakunnassa. Aaronin poikien — Naabadin ja Abihun
— synti toistuu meidän aikanamme tuhansia kertoja. Herran eteen
tuodaan vierasta tulta, Jumala, lähetä tulesi ja kuluta kaikki, mikä on
vierasta sinun valollesi. (3 Moos. 10:1-2.)
IX Riivaus
Koska riivausta käsiteltiin jo esipuheessa lääketieteellisellä kannalta, tässä
ei enää ole tarpeen toistaa tätä kysymyksenasettelua. Psykiatri, joka ei ole
uskova kristitty, on sitä mieltä, ettei riivausta ole olemassa, korkeintaan on
olemassa vain vaikeaa hysteriaa. Meidän ei ole tarpeen viipyä tämän asian
parissa sen pitempään. Riivaus on uskonnollinen ilmiö. Se täytyy tunnistaa
hengellisesti ja sitä on arvosteltava hengellisesti.
1. Riivauksen tuntomerkkejä.
Jokaisen, joka tahtoo muodostaa oman mielipiteensä riivauksesta,
kannattaa ensimmäiseksi lukea kertomus riivatusta gerasalaisesta. (Markus
5.) Siinä luetellaan tai osoitetaan kahdeksan riivauksen tuntomerkkiä.
Markus 5:2 Riivattu oli saastaisen hengen vallassa. Tässä tapauksessa
miehessä asui vieras henki.
Markus 5:3 Riivatulla oli harvinaisia voimia. Kukaan ei voinut kahlita häntä.
Markus 5:4 Kolmantena tuntomerkkinä ovat kohtaukset (paroksysmi). Hän
särki kahleet ja katkoi jalkanuorat.
Markus 5:7 Neljäntenä tuntomerkkinä on desintegraatio,
persoonallisuuden sisäinen jakautuminen. Mies haki Jeesukselta apua,
mutta pelkäsi häntä samanaikaisesti.
Markus 5:7 Viidentenä tuntomerkkinä on resistenssi, hengellisten asioiden
vastustaminen. Sielunhoidossa tulee tavan takaa esiin hengellisen
vaikutuksen torjuminen ja inhoaminen.

Markus 5:7 Kuudentena tuntomerkkinä on hyperestesia, aistit ylittävät
kyvyt. Gera-salainen mies oli selvänäkijä. Hän tiesi heti, kuka Jeesus oli.
Markus 5:9 Seitsemäntenä tuntomerkkinä on variaatio, äänen
muuttuminen. Gerasalaisen suulla puhui legio.
Markus 5:13 Kahdeksantena tuntomerkkinä on okkulttinen siirto. Demonit
menivät sikoihin.
Mielisairailla esiintyy toista, kolmatta ja neljättä tuntomerkkiä vastaavia,
sairauteen kuuluvia oireita. Sanoin vastaavia, mutta en sanonut samoja.
Muita tuntomerkkejä ei psykiatrisessa luokittelussa esiinny. Kukaan
mielisairas ei ole selvänäköinen eikä kykene havaitsemaan salattuja
asioita. Kukaan mielisairas ei puhu yhtäkkiä vieraalla äänellä tai peräti
vieraalla kielellä, jota hän ei ole oppinut. Mutta on ollut ja yhä on
riivattuja, jotka kohtauksen saadessaan käyttävät yllättäen vieraita kieliä,
joita he normaalitilassa eivät osaa puhua.
Myöskään siirtoilmiötä ei esiinny näin selvässä muodossa mielisairailla,
mutta kylläkin riivatuilla. Selitän tätä esimerkin avulla.
Esimerkki 33. Edesmennyt Friedrich Heitmüller, Jumalan siunaama mies,
kertoi minulle kerran seuraavan tapauksen. Muuan uskonveli oli pyytänyt
häntä luokseen käymään. Tämän veljen pojassa oli ilmennyt oireita
riivauksesta. Heitmüller otti mukaansa kaksi veljeä, erään uskovan
opettajan poikineen. He rukoilivat riivatun pojan kanssa ja käskivät
Jeesuksen nimeen voimia lähtemään pojasta. Riivattu poika vapautui,
mutta samasta hetkestä alkaen oli opettajan poika riivattu. Mitä tässä
tapahtui? Opettajan poikaa oli pidetty uskovana, mutta hän ei ollutkaan
uudestisyntynyt kristitty. Siksi oli tapahtunut siirto.
Tällaisia siirtoja ei ole psykiatrian piirissä. Tosin sielläkin esiintyy
samankaltaisia tapahtumia, joiden luonne kuitenkin on aivan erilainen.
Olen usein matkoillani kokenut, miten psykiatristen klinikoiden
hoitohenkilökunta on mielisairaita hoitaessaan tullut itse mielisairaaksi.
Näin on käynyt jopa kahdelle tuntemalleni psykiatrian professorille. He
tekivät itsemurhan. Toinen heistä oli professori S. Heidelbergistä, toinen
taas amsterdamilainen psykiatri. Mikä sitten on ero mielisairauden
siirtymisen ja riivauksen siirtymisen välillä?
Kun riivaus siirtyy ihmisestä toiseen, riivattu ihminen vapautuu ja joku
läsnäolijoista, joka ei ole uskossa, voi joutua sen valtaan.

Kun mielisairaus siirtyy, mielisairas jää sairaaksi ja myös hoitajasta tulee
mielisairas.
Esimerkki 34. Kerron siirron ongelmasta omakohtaisen esimerkin, josta on
nyt kulunut kymmenisen vuotta. Eräänä pääsiäismaanantaina luokseni tuli
sielunhoitoon nuori mies. Osoitin hänelle tien Jeesuksen luo. Mutta
nuorukainen ei voinut omaksua sitä. Rukoillessani hänen kanssaan hän
kaatui lattialle, ja hänen suustaan kuului vieras ääni, joka sanoi: "Tohtori
Koch, sinulla on neljä lasta. Anna minulle yksi lapsistasi, niin jätän tuon
miehen rauhaan." Ääni puhui siis nuorukaisesta kolmannessa
persoonassa. Vastasin: "Minun lapseni ovat Jeesuksen suojeluksessa. Sinä
et voi saada heistä yhtäkään. Mene sinne, minne Jeesus sinut lähettää."
Silloin vieras ääni pyysi: "Tässä lähellä istuu kapakassa humalainen. Anna
minun mennä häneen, niin lähden tästä nuorukaisesta." Vastasin taas:
"Sinä et voi mennä siihen juopuneeseen. Mene sinne, minne Jeesus sinut
lähettää." Silloin ääni pyysi kolmannen kerran: "Anna minun sitten mennä
sikoihin." Vastasin yhä kuten aikaisemminkin: "Mene sinne, minne Jeesus
sinut lähettää." Minulla ei sielunhoitajana ole koskaan ollut vapautta
syöstä demonia perikatoon. Se ylittää minun pätevyyteni.
Esimerkki 35. Sveitsissä eräs siunattu evankelista kertoi minulle, että hänen
isänsä oli pahasti taikuuden vallassa. Isä oli suorastaan demonisoitu, ellei
peräti riivattu. Kun hän erään evankelistan kotikäynnin aikana teki
parannuksen ja otti vastaan Herran Jeesuksen, kävivät hänen viisi sikaansa
navetassa äkisti levottomiksi. Ne juoksivat tuntikausia vinkuen ympäri
karsinaa. Maanviljelijä ei saanut niitä rauhoittumaan. Hänen oli pakko
ampua viisi sikaansa.
Tiedän, että tällainen esimerkki saa rationalisteiltamme osakseen
ylimielisen hymyn. Antakaamme heidän hymyillä. Maailman viisaus on
Jumalalle hullutusta. "Jumala hävittää viisasten viisauden, ja
ymmärtäväisten ymmärryksen hän tekee mitättömäksi", sanoo apostoli
Paavali 1 Kor. 1:19-21 :ssä.
Katolisen kirkon piiristä löytyy usein enemmän ymmärrystä riivauksen
ongelmaa kohtaan kuin protestanttisesta kirkosta. Tämä lausuma on
sitäkin merkittävämpi, koska en itse ole katolinen. Katolisessa
liturgiakirjassa 'Rituale Romanum Tit. X' :ssä mainitaan neljä riivauksen
signaa, oiretta:

a) sellaisten kielten ymmärtäminen, joita ihminen ei ole oppinut,
b) tiedot salatuista ja kaukaisista asioista,
c) yliluonnollisten voimien manifestaatio (ilmeneminen) ja
d) vastenmielisyys Jumalaa ja kirkkoa kohtaan (aversio).
2. Kuinka voimme tunnistaa riivauksen?
Minulta on monesti pappeinkokouksissa ja seura-kuntakokouksissa
kysytty, millaisia tuntomerkkejä riivauksen erottamiseksi on olemassa.
Miten voimme erottaa mielisairaan demonisoidusta tai jopa riivatusta?
Erojen tekeminen ja rajojen vetäminen on todellakin sielunhoidon
vaikeimpia kysymyksiä.
Ensimmäinen neuvo on aina tämä: "Anna elämäsi Jeesukselle. Rukoile
Pyhältä Hengeltä ymmärrystä. Jos mahdollista, hanki itsellesi myös
lääketieteellinen koulutus." Meidän on käytettävä hyväksemme kaikkia
niitä apukeinoja, joita Jumala on meille antanut: ymmärrystämme,
kokemustamme ja ennen kaikkea uudestisyntynyttä, Pyhän Hengen
täyttämää sydäntä.
Pystyykö riivauksen erottamaan sellainenkin, joka ei ole perillä
lääketieteestä? Pystyy. Joistakin tuntomerkeistä olemme jo puhuneet.
Muutamia lisäyksiä on kuitenkin tehtävä.
Ensinnäkin hyvin yksinkertainen nyrkkisääntö: ne, jotka sanovat olevansa
riivattuja, eivät sitä ole. Todella riivatut eivät tiedä olevansa riivattuja
eivätkä he myöskään sano sitä.
Karkea tai myös kiihkohenkinen sielunhoito voi synnyttää
suggestionomaisen riivauksen. Tässä on paikallaan uusi varoitus. Joissakin
ääripiireissä, ennen kaikkea yltiöllisissä "helluntaipiireissä", suorastaan
jalostetaan suggestiivisesti aiheutettuja riivaustapauksia. Tällaisista
piireistä on syytä varoittaa. Ennen kaikkea on muistettava, ettei
okkultismin rasittamaa ihmistä tai todella riivattua ihmistä pidä
milloinkaan luovuttaa tällaisten piirien hoidettavaksi. Se vain pahentaa
ahdistetun ihmisparan tilaa.
Älköön minua nyt ymmärrettäkö väärin. Olen tavannut asiallisissa ja
maltillisissa helluntaipiireissä lukuisia uskollisia, uhrautuvia Jumalan lapsia.
Monissa maissa nämä maltilliset piirit ovat aktiivisimmin toimivia
kristittyjä. Ikävä kyllä äärihelluntailaisten ja niin kutsuttujen 'villien'

helluntailaisten luku kuitenkin ylittää raamatullisesti suuntautuneiden
helluntailaisten määrän. Uskonnolliset ääriryhmät ovat kaikenlaisten
neuroosien ja depressioiden pesäpaikkoja. Kuinka moni mediumistisia
taipumuksia omaavan helluntailaisen evankelistan käsien päällepano
onkaan vain lisännyt ja vahvistanut rasitusta sen sijaan että se olisi sen
poistanut! Joitakin esimerkkejä:
Esimerkki 36. Muuan uskova nainen tuli luokseni sielunhoitoon. Hän oli
ollut uskossa monta vuotta. Sitten hänen asuinseudulleen tuli helluntalaisevankelista. Nainen kävi kokouksissa. Eräänä iltana puhuja kysyi, kuka
halusi ottaa vastaan Pyhän Hengen, ja pyysi seisomaan nousseita
kuulijoita jäämään paikalle kokouksen jälkeen. Nainen jäi ja sai käsien
päällepanon. Siitä hetkestä alkaen hän osasi rukoilla vierailla kielillä. Mutta
samalla hän menetti rauhansa ja pelastusvarmuutensa. Tässä tilassa hän
tuli luokseni. Hän tunsi itse, että jokin oli varmasti mennyt vikaan. Hän
katui tekoaan ja sanoutui Jeesuksen nimeen irti kokemuksestaan. Silloin
hän kadotti kielilläpuhumisen lahjan ja sai takaisin rauhan ja varmuuden
anteeksiannosta.
Esimerkki 37. Kaliforniassa — tämä tapahtui San Diegossa — eräs nainen
tuli sielunhoitoon. Hän oli joutunut 'helluntaievankelioimiskokoukseen' ja
helluntailaisten vaikutukselle alttiiksi. Hänelle oli sanottu, että ellei hänellä
ollut kielilläpuhumisen lahjaa, hän ei ollut kokonaan Pyhän Hengen
täyttämä. Hän sai käsien päällepanon ja menetti samassa tajunsa. Tuosta
hetkestä alkaen naisella ei enää ollut rauhaa. Hänen elämänsä täyttivät
omituiset hyökkäykset ja ahdistukset, ja hän päätyi lopulta siihen
käsitykseen, ettei käsien päällepano ollut voinut olla raamatullinen. Hän
sanoutui irti kokemuksestaan, lakkasi käymästä 'helluntaipiirissä' ja sai
takaisin entisen pelastusvarmuutensa.
Esimerkki 38. Sairas uskova tyttö saapui erään helluntailaisen johtamaan
parantolaan. Hän meni mukaan keskustelutunnille. Hänelle annettiin
käsien päällepano ja hänen kanssaan rukoiltiin. Mutta minkäänlaista
paranemista ei tapahtunut. Seuraavana päivänä sama saarnaaja pani
jälleen kätensä tytön pään päälle. Kun lievitystä tai paranemista ei
vieläkään tapahtunut, saarnaaja sanoi tytölle: "Sinussa on
saatana. Sinä olet riivattu." Tyttö lähti epätoivoissaan kotiin ja kuvitteli siitä
lähtien, että hän oli riivattu. Tuo sielunhoito oli edesvastuutonta ja

hirvittävää. En ole vielä koskaan elämässäni sanonut yhdellekään ihmiselle:
"Olet riivattu", en edes silloin, kun olen pitkän ajan kuluessa päätynyt
tällaiseen käsitykseen. Meidän tehtävämme ei todellakaan ole lausua
kenellekään niin raskasta diagnoosia. Voimme korkeintaan muodostaa
rukouspiirin ja kertoa sen jäsenille, että riivauksen oireita on ilmennyt.
Mutta tähän mennessä en ole tehnyt sitäkään. Voimme rukoilla jonkun
puolesta langettamatta hänestä moista tuomiota. Meidän ei pidä lähestyä
henkiä ja demoneita ajattelemattoman kevytmielisesti. Jeesuksen oli
annettava henkensä ennen kuin hän voitti nämä voimat. Ja keitä me kurjat
ihmiset olemme? Varokaamme niinikään okkulttista lyhytnäköisyyttä ja
okkulttista neuroosia. Meidän ei toki tarvitse oikopäätä syyttää taikuutta ja
demoneita, kun jokin omassa elämässämme menee vikaan. Varokaamme
myös leimaamasta muita ihmisiä tällä alueella, jos todisteet ovat
vajavaiset. On monia luonnollisia syy-yhteyksiä, joilla ei ole mitään
tekemistä demonisen alueen kanssa. Ihminen voi joutua pimeyden
voimien valtaan aivan yhtä helposti synnin ja anteeksipyytämättömän
syyllisyyden tähden kuin taikuuden tähden.
Tämän välttämättömän vetoomuksen jälkeen meidän on jatkettava
keskustelua aidon riivauksen tuntomerkeistä. Sielunhoitotyössäni, jota
olen harjoittanut riivattujen parissa eri puolilla maailmaa, on aina
erottunut neljä päätunnusmerkkiä.
a) Resistenssi-ilmiö. Mitä se tarkoittaa? Kun edessäni on mielisairas ja
rukoilen hänen kanssaan, hän rauhoittuu. Jos edessäni on riivattu ja
rukoilen hänen kanssaan, hän alkaa raivota. Hän ryhtyy vastarintaan. Hän
kiroaa, herjaa, uhkaa lyödä sielunhoitajaa, ellei tämä lakkaa rukoilemasta.
Hän sylkee. Hän repii Raamatun tai sinkoaa sen kauas luotaan. Kun
sielunhoitaja sanoo "aamen", hän pyytää anteeksi: "En tahtonut ollenkaan
tehdä niin, mutta minun oli pakko."
Mielisairaiden ja riivattujen asennoituminen poikkeavat täysin toisistaan.
Esimerkki 39. Nuori mies tuli sielunhoitoon. Näytin hänelle tien Jeesuksen
luokse ja rukoilin hänen kanssaan. Silloin nuorukainen ponnahti
seisomaan ja juoksi monta kertaa päänsä seinään aivan kuin hän olisi
tahtonut päästä hengestään. Jälkeenpäin hän pyysi anteeksi käytöstään ja
sanoi: "En tahtoisi tehdä niin. Mutta minun oli pakko." Keskustelusta sitten

kävi ilmi, että hän oli työskennellyt erään astrologin toimistossa. Otin
avuksemme kaksi uskovaa veljeä. Käskimme voimia. Nuori mies sai kokea
vapautuksen.
b) Riivatut vaipuvat helposti transsiin, kun he rukoilevat. Paholainen ei
tahdo sallia sitä, että hänen uhrinsa kuulisivat Jumalan Sanaa ja rukousta,
ja siksi hän yksinkertaisesti riistää heiltä hengellisen hoidon ajaksi
tajunnan. Mielisairas ei milloinkaan reagoi tällä tavoin.
Esimerkki 40. Zürichissä muuan saarnaaja toi erään naisen sielunhoitoon.
Kun rukoilimme, nainen näytti meille kieltään ja alkoi herjata.
Huomasimme, ettei hän ollut täysin järjissään. Kun rukous oli päättynyt,
hän palasi entiselleen ja kysyi: "Missä minä olen? Mitä minulle on
tapahtunut?" Hän ei lainkaan muistanut, mitä oli tapahtunut.
Esimerkki 41. Filippiineillä luonani oli sielunhoidossa eräs teologian
ylioppilas. Kun rukoilin hänen kanssaan ja mainitsin Jeesuksen nimen, hän
kaatui maahan. Vieras ääni huusi hänestä : "Do not mention this name, do
not mention it. I cannot stand it." ("Älä mainitse sitä nimeä, älä mainitse
sitä. En kestä kuulla sitä.")
c) Riivatuilla on usein selvänäkijänkykyjä. Tämä voi käydä sielunhoitajalle
vaikeaksikin, koska riivatut joskus näkevät sielunhoitajansa salatut synnit.
Olen itse ollut todistamassa tällaista tapahtumaa.
Esimerkki 42. Ranskassa hoidin riivattua naista. Otin tuekseni mukaan neljä
veljeä. Yhtäkkiä, juuri kun rukoilimme naisen kanssa, riivattu ponkaisi
jaloilleen, tarrasi erästä läsnä ollutta pappia takista ja huusi: "Senkin
tekopyhä! Hoida oma elämäsi ensin kuntoon ennen kuin alat auttaa
muita!"
d) Riivatut puhuvat usein transsissa vieraita kieliä, joita he eivät ole
oppineet. Tämä on voimakkain todiste sitä teoriaa vastaan, että nämä
ihmiset olisivat vain mielisairaita. Mielisairaat eivät pysty puhumaan
vieraita kieliä, joita he eivät ole oppineet.
Esimerkki 43. Uudessa Seelannissa eräs englantia puhuva mies kertoi
minulle, että hän itse oli spiritistisessä istunnossa kuullut meedion
yhtäkkiä puhuvan saksaa, vaikka tämä ei saksaa osaakaan.

Esimerkki 44. Brasilialainen meedio Mirabelli osasi transsitilassa puhua 25
vierasta kieltä.
Esimerkki 45. Filippiiniläinen ystäväni, joka oli ollut riivattu, puhui
muutamien dosenttien läsnä ollessa monia eri kieliä, joita hän ei ollut
oppinut.
Nämä esimerkit ovat samalla varoituksena niille, jotka voimakkaasti
korostavat kielilläpuhumista. Sangen monet riivatut, spiritistiset meediot
ja noitapapit puhuvat siis myös vieraita kieliä, eivät Pyhän Hengen
voimasta, vaan demonisten voimien ansiosta.
Vielä yksi ratkaiseva tunnusmerkki. Kun sielunhoitaja, joka ei itse ole
uudestisyntynyt kristitty, joutuu tekemisiin riivattujen kanssa, nämä oireet
eivät tule esiin. Vain hengellisen asenteen pohjalta tapahtuva sielunhoito
saa nämä saatanan uhrit tai oikeammin heissä asuvat voimat raivoihinsa.
3. Voiko uskovista tulla riivattuja?
Tästä kysymyksestä on keskusteltu kiivaasti. Keskustelijat jakautuvat aina
kahteen ryhmään. Yleensä englantilaiset ja amerikkalaiset uskovat
sanovat: "On mahdotonta, että uskova voisi tulla riivatuksi." He jatkavat
selittäen: "Pyhä Henki ja demonit eivät voi olla samanaikaisesti yhdessä
ihmisessä." Raamatullisesti ajatellen he ovat oikeassa. Mutta monet
lähetyssaarnaajat ja kokeneet sielunhoitajat kertovat: "Tunnemme
työstämme tapauksia, joissa uskovista on tullut riivattuja." Näiden kahden
ryhmän näkemykset törmäävät usein rajusti yhteen.
Afrikkalaisella lähetyskentällä kuulin lähetyssaarnaajasta, joka oli lähetetty
takaisin kotiin, koska hän uskoi siihen, että uskovat voivat joutua
riivatuiksi.
Toisaalta taas tapasin Afrikassa lähetyssaarnaajan, joka itse oli ollut
puolitoista vuotta riivattuna. Hän oli itsekin kuulunut niihin, jotka torjuvat
uskovien riivauksen. Omakohtainen kokemus paransi hänet hänen
alkuperäisestä mielipiteestään ja teologiastaan. Lukuisat tapaamiset
amerikkalaisen Wheaton Collegen entisen kanslerin, tohtori Edmanin,
kanssa ovat myös merkinneet minulle paljon. Hän kertoi minulle
esimerkkejä aikaisemmasta lähetystoiminnastaan Etelä-Amerikasta. Hän
oli vakuuttunut siitä, että uskovistakin voi tulla riivattuja.
Valaiseva oli minulle niinikään tohtori Evansin vakaumus. Hän lienee

nykyisin jo yhdeksänkymmenen ikäinen, mikäli hän vielä on elossa.
Tapasin hänet viimeksi vuonna 1962. Tämä iäkäs Jumalan todistaja on
vielä Walesin herätyksen aikalaisia. Hän oli myös sillä kannalla, että
tottelemattomista uskovista voi tulla riivattuja.
Itse olen monilla lähetysmatkoillani saanut tätä kantaa tukevia
kokemuksia.
Onko tähän ongelmaan ratkaisua? Meille antaa varmasti ajattelemisen
aihetta se, että uskovat, uudestisyntyneet ihmiset edustavat kahta näin
selvästi Vastakkaista kantaa. Totuuksiahan voi olla vain yksi eikä kaksi.
Jommankumman ryhmän mielipide on siis väärä. Tai sitten kumpikin
ryhmä on oikeassa, mutta tie eivät vain näe riittävän laajoja syy-yhteyksiä.
Yhden huomion voisin mainita. Se, joka puolustaa sitä lujaa oppia, että
uskovat varjeltuvat riivaukselta, ei tavallisesti ole ollut tekemisissä
riivattujen kanssa. Ne, jotka työskentelevät lähetyskentillä, missä on paljon
riivattuja, yhtyvät tavallisesti tohtori Edmanin, tohtori Evansin ja muiden
Jumalan siunaamien lähetyssaarnaajien kantaan. Lähetyssaarnaaja, joka
itse alun perin oli puoltanut puhtaaksiviljeltyä oppia, sanoi oman
riivauskautensa päätyttyä: "Jumala on antanut minulle opetuksen ja
oikaissut minua jyrkästä mielipiteestäni."
Vaikka olenkin pikemmin samalla kannalla kuin tohtorit Edman ja Evans,
uskon, että nämä kaksi näkökantaa voivat yhtyä. Taivaassa näin joka
tapauksessa käy.
Kerron joitakin huomioita, jotka auttavat meitä ymmärtämään myös
jyrkkää kantaa.
a) Kukaan ei pysty näkemään ihmisen sydämeen. Saatamme luulla jotakin
ihmistä, joka mahdollisesti on jopa mukana Jumalan valtakunnan työssä,
uudestisyntyneeksi, vaikka hän ei sitä olekaan.
b) Meidän täytyy myös ottaa huomioon ero pahojen voimien piirittämäksi
joutumisen ja riivauksen välillä. Uskovat ovatkin ehkä vain demonien
piirittämiä eivätkä riivattuja, eivät sellaisia, joihin ne olisivat asettuneet
asumaan.
c) Jumala saattaa antaa ylpeän, kovan ja ylimielisen ihmisen joutua
väliaikaisesti riivatuksi, parantaakseen hänet. Näin kävi lähetyssaarnaajalle,
joka kertoi minulle tarinansa.

d) Omassa työssäni olen nähnyt, että uskovat, jotka joutuvat riivauksen
valtaan, ovat riivattuja, vain väliaikaisesti, kenties pari vuotta, jonka jälkeen
he jälleen vapautuvat. Epäuskoiset voivat olla riivattuja koko elämänsä.
e) Voisimme ehkä käyttää myös apostoli Paavalin 1 Kor. 5:5:ssä
kirjoittamia sanoja. Uskova voidaan hyljätä saatanan haltuun lihan
turmioksi, mutta hänen henkensä pelastuu Herran päivänä.
1) Aikaamme myöskään unohtako, että uskonelämässä voi tapahtua
luopumisia. Uudesta Testamentista tiedämme, kuinka kävi Hymeneukselle,
Aleksanderille ja Deemaalle.
Sielunhoito osoittaa usein, että eräitten riivaustapausten kulku juuri
uskovien kohdalla on hyvin ristiriitainen. Kerron tästä kolme esimerkkiä.
Esimerkki 46. Monta vuotta sitten eräs saarnaaja toi luokseni riivatun
naisen. Riivauskohtausten aikana nainen saattoi kirota ja herjata
kauhistuttavalla tavalla. Kun kohtaus oli mennyt ohitse, hän saattoi
rukoilla hartaasti ja tuntea olevansa täysin rauhassa Herransa kanssa.
Riivauskohtauksen aikana hän toisin sanoen oli paholaisen vallassa ja
kohtauksen jälkeen Pyhän Hengen vallassa. Näitä salaisuuksia emme pysty
ratkaisemaan minkään jyrkän opin avulla. Tietysti on Jumalan tahto, että
tällainen kahtiajakoisuus ja kaksoiselämä lakkaa. Mutta minä tahtoisin
viedä kaikki, jotka ovat ajattelussaan erittäin taipumattomia, tällaisten
ahdistettujen ihmisparkojen luokse ja sanoa: "Kokoa nyt kokemuksesi ja
auta tätä ihmislasta vapautumaan."
Esimerkki 47. Viime vuosisadalla Saksassa eläneellä pastori Blumhardtilla
oli riivauskysymyksestä runsaasti kokemusta. Hänen sielunhoitoonsa tuli
nuori Gottliebin Dittus, jonka tarina on julkaistu. Tässä naisessa vaihtelivat
myös edellisessä esimerkissä kuvatut tilat. Hän saattoi raivota ja
raivokohtausten välillä takertua Jeesukseen. Pastori Blumhardtin käymän
taistelun aikana kävi ilmi, että Gottliebin Dittuksen kotona oli harjoitettu
runsaasti noituutta.
Esimerkki 48. Kokemus on osoittanut, että uskovat, jotka ovat peräisin
noituutta tai spiritismiä harjoittaneista kodeista, ovat paljon
taipuvaisempia riivaukseen kuin muut uskovat. Minut on monta kertaa
kutsuttu tällaisiin koteihin ja tällaisten ihmisten luo.
Kauhistuttavimman tapauksen tältä alalta koin Filippiineillä. Teologian
ylioppilas, joka vuotta aikaisemmin oli tullut uskoon, joutui riivauksen

valtaan. Kun rukoilin hänen kanssaan, hänestä huusi karkea ääni: "Hän
kuuluu meille. Hänen koko sukunsa on ollut meidän jo kolmesataa
vuotta!" Vastasin: "Ei, hän kuuluu Herralle Jeesukselle, jolle hän on antanut
elämänsä." Äänet vastasivat: "Ei, hänen esi-isänsä ovat vihkiytyneet
meidän omiksemme. Meillä on häneen oikeus." Keskustelu onnettoman
opiskelijan kanssa toi ilmi, että kaikki hänen esi-isänsä olivat harjoittaneet
noituutta ja jotkut heistä kirjoittautuneet verellään saatanan omiksi. Tämä
oli siis syy siihen, miksi opiskelija kääntymyksestään huolimatta joutui
riivatuksi.
Paavali sanoo 1 Kor. 13:9:ssä: "Tietomme on vajavaista." Koko totuuden
löydämme iäisyydessä. Koska tiedämme tämän, meidän ei pidä tuomita
veljeä, joka on joistakin kysymyksistä eri mieltä kuin me.
Riivauskysymyksessä se ei sitä paitsi ole edes tarpeen.
Eri näkökohtia on niin paljon, että meillä on mahdollisuus ymmärtää
kummankin ryhmän kantaa. Riivauksessa on ratkaisevaa se, onko ihminen
uskova vai ei. Uskoville riivaustila on ehkä vain koettelemusten ja
kiusausten voimakkain muoto, joka kerran on menevä ohi. Ikävä kyllä
tällaisia koettelemuksia kuitenkin on.
B. PARANTAMINEN RAAMATUN MUKAAN
1 Lääketieteen merkitys
Kun puhumme 'Raamatun mukaisista paranemisista, emme voi sivuuttaa
lääketiedettä. Jumala on antanut meille älyllisiä lahjoja, joita meidän tulee
kehittää ja käyttää hänen tahtonsa mukaisesti. Itse arvostan suuresti
lääketiedettä, sillä se palvelee ihmistä. Ei ole tarpeen viitata tämän
tieteenhaaran eri palveluksiin, koska koko maailma tuntee esimerkiksi
Philip Blaibergin tarinan. Tämä eteläafrikkalainen hammaslääkärihän eli
toista vuotta vieraan sydämen turvin. Elinten siirtojen jo korvaamisen
aikakausi on alkanut.
Eräs pikkupoika, jonka sydän on liian heikko jaksaakseen lyödä omin
voimin, on elänyt jo muutaman vuoden sähkötahdistajan turvin, joka on
kiinnitetty hänen rintaansa. Laite antaa sydämelle jatkuvasti
sähkösysäyksiä, niin ettei se lakkaa lyömästä.. Eräs amerikkalainen lääkäri
korvasi potilaansa sydämen muovipumpulla. Muuan tuntemani
saksalainen mies, joka menetti käsivartensa toisessa maailmansodassa,

matkusti Moskovaan ja sai siellä uuden käden. Kuinka suuri palvelus se
olikaan miehelle, joka oli 25 vuoden ajan ollut riippuvainen muitten avusta
ja saattoi nyt jälleen tulla toimeen itsenäisesti. Käsien, käsivarsien, jalkojen,
munuaisten, sydänten, silmien, jopa maksojen ja keuhkojen siirtoja
pystytään suorittamaan. Niissä on Jumalan siunaus kaikille
vammautuneille. Meidän on oltava Luojalle kiitollisia siitä, että hän on
lahjoittanut ihmiselle tällaisia viisauden lahjoja.
Tietenkin nämä keksinnöt herättävät uskovien mielessä erilaisia
kysymyksiä. Eikö sielullisessa rakenteessamme tapahdu muutoksia, kun
esimerkiksi pahasti loukkaannuttuamme saamme yhdellä kertaa
muutaman litran jonkun toisen verta? Joku muistutti minua kerran
Raamatun kohdasta, jossa sanotaan: "Sillä lihan sielu on veressä" (3 Moos.
17:11). Sikäli kuin tiedän, kieltävät jotkut Raamatun tutkijat tällä
perusteella verensiirrot. Sama kysymys herää sydämensiirron kohdalla.
Tohtori Blaibergilta kysyttiin, tunsiko hän ajatus- ja tunnemaailmansa
muuttuneen. Hän vastasi kieltävästi.
Lääkärit ovat kuitenkin panneet sydämensiirtojen yhteydessä merkille
muutoksia monien potilaitten sielunelämässä. Mutta he katsovat niiden
johtuvan orgaanisista syistä. Voisimme jatkaa keskustelua: "Mies, joka sai
Moskovassa venäläisen käsivarren, ei tiedä, mitä kaikkea tuo vieras käsi on
jo ehtinyt tehdä. Ehkä se oli murhaajan käsi tai vanginvartijan käsi, joka on
kiduttanut kristittyjä vankilassa." Minulle kaikki tällaiset huolestuneet
ajatukset ovat tuttuja. Tahtoisinkin sanoa, että meidän kristittyinä tulee
viedä kaikki rukouksessa Jumalan eteen. Minä voisin ottaa vastaan vieraan
käden ja rukoilla Jumalaa: "Anna tälle kädelle anteeksi ja puhdista se
Poikasi vierellä." Sen jälkeen olisin rauhallinen ja kiitollinen avusta, jonka
ansiosta minun ei enää yksikätisenä tarvitsisi olla vaivaksi lähimmäisilleni.
Minulla on myös vapaus määrätä ennen kuolemaani, että kuolemani
jälkeen kaikkia ruumiini kelvollisia osia voitaisiin käyttää toisten
auttamiseksi. Sieluhan on riippumaton joidenkin ruumiinosien
luovuttamisesta. Minusta olisi suorastaan riemullista, jos voisin
testamentata esimerkiksi silmäni jollekulle sokealle. Jos kuolen Saksassa
enkä jollakin lähetyskentällä, tähän kirjaan voidaan vedota todisteena
tahdostani. Jumala on armelias Jumala antaessaan lääketieteen edistyä
näin pitkälle. Galatalaiset olisivat hekin muinoin olleet valmiit

testamenttaamaan silmänsä apostoli Paavalille (Gal. 4:15), jos se olisi ollut
mahdollista niin kuin se on nykyään.
II Pääasia ensiksi
Hans Bruns on pitkäaikaisia ystäviäni. Hänellä oli usein tapana sanoa:
"Pääasia on se, että pääasia pysyy pääasiana." Tähän sanontaan voi
kyllästyä hyvin pian. Mutta vähentäisikö se sanonnan totuutta? Mikä on
pääasia? Lähes kaikki sanovat: terveys. Sama käy ilmi tavasta, jolla asiaa
sen syvemmin pohtimatta tervehdimme: "Mitä kuuluu? Oletko ollut
terveenä?" —"Olen." — "No, sehän onkin pääasia." Ei, se ei ole pääasia!
Elämme aikaa, jona materialismi juhlii suurimpia voittojaan. Ihminen uhraa
kaiken olemassaolonsa puolesta. Hän uhraa kaiken terveytensä puolesta
—ja unohtaa samalla pääasian: olemassaolonsa Jumalan edessä.
Kertomus halvaantuneesta miehestä (Mark. 2) osoittaa meille asioiden
oikean tärkeysjärjestyksen. Jeesus sanoi sairaalle miehelle ensin: "Poikani,
sinun syntisi annetaan anteeksi." Vasta sen jälkeen hän kosketti miestä ja
sanoi: "Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."
Suurin ongelma ei olekaan paraneminen vaan syntien anteeksiantaminen.
Sama käy ilmi Jaak. 6:1416 :sta. Siinä puhutaan kahdesti paranemisesta,
mutta myös syntien anteeksiantamisesta puhutaan kaksi kertaa.
Sellainen parantamisliike, joka ei samalla ole katumusliike, noudattaa
epäraamatullisia muotoja. Tämä vaara syntyi aluksi myös Timorinsaaren
riemullisessa herätysliikkeessä. Jumala lähetti kuitenkin heinäkuussa
vuonna 1965 saksalaisen lähetyssaarnaajan Detmar Scheunemannin
saarelle juuri oikealla hetkellä ja käytti tätä miestä johdattamaan
parantamisliikkeen raamatullisille urille.
Monta kertaa Jumala itse antaa meille selvän opetuksen siitä, että syntien
anteeksisaaminen on tärkeämpää kuin paraneminen. Kolme lyhyttä
esimerkkiä osoittavat, miten hän voi sen tehdä.
Esimerkki 49. Maanviljelijän vaimo lepäsi kuolinvuoteellaan. Hän halusi
tavata sielunhoitajan, koska tahtoi ripittäytyä. Hän ei kuitenkaan täysin
luottanut oman kylänsä pappiin, koska hänestä tuntui, ettei tuon miehen
oma uskonelämä ollut kunnossa. Silloin Jumala järjesti asian. Eräs
lähiseudun uskova mies tuli lomalle. Nainen kutsui hänet luokseen, ja rippi
kesti pari tuntia. Sen jälkeen potilas oli valmis kuolemaan. Mutta toisin

kävi. Kun tuo uskonveli tuli seuraavan kerran taloon, emäntä seisoi pihalla
ja katsoi häntä iloisesti. Mies ei ollut uskoa silmiään. Mitä oikein oli
tapahtunut? Syntien anteeksiantaminen jälkeen Herra oli koskettanut
myös sairasta ruumista ja parantanut sen. Parantamisesta ei ripin aikana
kuitenkaan ollut puhuttu.
Esimerkki 50. Etelä-Afrikassa puheilleni tuli muuan nainen. Hän kertoi
kuolevansa pian. Hänellä oli laajalle levinnyt syöpä. Kuolemanodotuksen
vallassa nainen tunnusti kaikki syntinsä. Sitten hän jätti luottavaisena
kohtalonsa Herran käsiin. Hän ei ollut tullut pyytääkseen minua
rukoilemaan hänen paranemi-sensa puolesta. Minusta tuntui kuitenkin
siltä, että minun tuli sitä rukoilla. Kutsuin mukaan uskonveljen, ja yhdessä
naisen kanssa rukoilimme niin kuin Jaak. 5:14:ssä opetetaan. Pian tämän
jälkeen matkustin pois enkä kuullut pitkään aikaan mitään uutisia tästä
naisesta. Puolentoista vuoden kuluttua eräs toinen veli kirjoitti minulle ja
kertoi, ettei nainen ollutkaan kuollut. Herra oli koskettanut häntä. Hän oli
parantunut. Niinpä tässäkin tapauksessa syntien anteeksiantamusta
seurasi parantuminen! Tällä tavoin Herra toimi näissä tapauksissa. Minulla
ei ole parantamisen lahjaa. Kun työssäni silloin tällöin on ilmennyt
paranemisia, Herra on ne aina tehnyt oman nimensä kunniaksi ja kärsivien
ihmisten tähden.
Esimerkki 51. Aivan tuote esimerkki, jonka kuulin juuri ennen tämän kirjan
kirjoittamista, kuuluu samaan aihepiiriin.
Noin kahdeksan vuotta sitten luokseni tuli sielunhoitoon aktiivisesti
toimiva tietäjä. Hän polvistui kirkon sakaristoon, tunnusti syntinsä ja pyysi
Jumalaa antamaan ne anteeksi. Olen harvoin kuullut kenenkään miehen
huutavan Jumalaa avuksi niin järkyttyneenä ja epätoivoisena. Silloin tuossa
sielunhoitokeskustelussa mies sai kokea vapautuksen. Nyt vähän
ennen tämän kirjan kirjoittamista hän tuli uudelleen luokseni. Näiden
pitkien vuosien jälkeen en heti tuntenut häntä. Hän kertoi olevansa yhä
vielä Jeesuksen seuraaja. Mutta hän halusi kertoa minulle muutakin.
Kun hän monta vuotta sitten kävi luonani, hän sairasti molemminpuolista
keuhkotuberkuloosia. Hänen tilansa oli huonontunut nopeasti.
Katumuksen ja kääntymyksen jälkeen kuolettava sairaus oli pysähtynyt,
eikä se ollut enää puhjennut uudestaan. Vasta näin monen vuoden
kuluttua kuulin miehen paranemisesta. Kiitos Herralle siitä, että hän on

laupias!
Tavatessamme ensi kertaa mies ei ollut kertonut minulle mitään
sairaudestaan. Hän oli tullut luokseni kauhistuttavien syntiensä tähden.
Herra antoi hänelle anteeksi — ja paransi hänet.
Raamatullinen järjestys on tämä: sielun paraneminen on tärkeämpää kuin
ruumiin paraneminen. Jeesus sanoi vuorisaarnassaan: "Jos sinun oikea
silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi. Jos sinun oikea
kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi!" Parempi on
mennä yksisilmäisenä ja yksikätisenä Jumalan valtakuntaan kuin joutua
ruumiillisesti terveenä helvettiin. Vaikka olisimmekin vammaisia ja
parantumattomasti sairaita, voimme kuitenkin kokea Jumalan ihanuuden
elämässämme. Meidän ei välttämättä tarvitse aina olla terveitä. Herran
läheisyys, hänen Sanansa voima ja Pyhän Hengen lohdutus ovat
enemmän kuin ruumiin parantuminen. Tärkeintä elämässämme on se, että
Jumalan tahto toteutuu, eikä se, että omat toiveemme toteutuvat. Jumala
voi käyttää myös sairaita ihmisiä voimakkaasti työhönsä.
Syntien anteeksiantamus on välttämätön.
Sairauksien parantuminen on mahdollinen.
III Jeesus, parantumattomasti sairaiden lääkäri
Kaikki, mitä tässä kappaleessa sanotaan raamatullisesta parantamisesta,
on kirjoitettu Herran Jeesuk sen kunniaksi eikä parantumissensaatioista
rummuttamiseksi. Usein onkin parempi olla kertomatta suuria
julkisuudessa, koska Jumalan toimilta muuten riistettäisiin niiden pyhyys.
Jumalan kansan varoittamiseksi olen kuitenkin joutunut kirjoittamaan
tässä kirjassa niin monista demonisista asioista, että positiiviset puolet on
välttämättä myös tuotava esiin; näyttäisihän muuten siltä, kuin paholainen
hallitsisi taistelua.
Ellen tietäisi Jeesuksen voitosta, ei tätä kirjaa olisi koskaan kirjoitettu. Jo
vuosia sitten otin tunnussanakseni pastori Blumhardtin '‘Voittolaulun:
Minkä Jeesus voitti,
se on voitettu ainiaaksi:
hänen on koko maailma.
Seuraavat esimerkit todistavat siitä, että Jeesus on voittanut kaikki
sairauden ja pimeyden vallat. Ne ovat niinikään peräisin omasta

tuttavapiiristäni ja lähetyskentiltä, joilla olen saanut vierailla.
Esimerkki 52. Ensiksi esimerkki Englannista. On hyvä tietää, ettei
Englannissa ole vain joukoittain "henkiparantajia" ja epäraamatullisia
ääripiirejä vaan myös maltillisia ja uskollisia Jeesuksen lähettiläitä.
Baptistisaarnaaja S. oli kutsunut minut pitämään viisi luentoa kirkossaan.
Asuin hänen kotonaan, ja siellä hän kertoi minulle vaimonsa
sairaskertomuksen. Kaksi vuotta aikaisemmin hänen vaimolleen oli
tehty syöpäleikkaus. Mutta syöpä levisi edelleen. Metastaasit
(haarapesäkkeet) työntyivät kohti päätä ja levisivät kurkunpäähän.
Äänihuulet lakkasivat toimimasta. Lopulta sairaus ylti aivoihin saakka.
Silloin potilas menetti tajuntansa. Lääkärit selittivät neuvottomalle
aviomiehelle, että tapaus oli toivoton. Vaimo oli ollut tiedottomana jo
neljä viikkoa, kun hän yllättäen palasi hetkeksi tajuihinsa. Hän pyysi
miestään kutsumaan kaksi seurakunnan vanhinta ja rukoilemaan Jaakobin
kirjeen 5. luvun mukaisesti sekä panemaan kätensä hänen päänsä päälle.
Potilaan toivomusta noudatettiin. Hänen aviomiehensä ja kaksi
seurakunnan vanhinta panivat kätensä hänen päänsä päälle ja rukoilivat
hänen kanssaan. Potilaan tilassa tapahtui heti muutos. Hän palasi
tajuihinsa. Hän pystyi jälleen puhumaan. Hän sai parantua. Opin
tuntemaan tämän naisen. Hän on pirteä, terve ja toimelias. Hänellä ja
hänen miehellään ei ole mitään tekemistä helluntaiseurakunnan kanssa.
Näin Herra hankki nimellensä kunniaa. Jeesus on meidän suuri toivomme.
Esimerkki 53. Vieraillessani Nigeriassa kävin useilla lähetysasemilla ibojen
alueella (Biafrassa) ja izi-heimon parissa. Näillä lähetysmatkoilla kuulin
erään alkuasukaspastorin riemullisesta paranemisesta. Hänellä oli ollut
keuhkotauti, ja hän oli maannut vuoteessaan odottaen kuolemaa.
Röntgenkuvat näyttivät, että kumpikin keuhko oli täynnä verta. Lääkärit
arvioivat hänen elävän pari, kolme päivää. He selittivät, että mies
tukehtuisi omaan vereensä.
Potilas pyysi luokseen lähetyssaarnaajan (joka kertoi minulle tapauksesta)
ja sanoi hänelle: "Minulla on sellainen tunne, ettei minun vielä pidä kuolla.
Tuntuu aivan siltä, kuin tämä olisi vain pimeyden voimien hyökkäys. Ole
ystävällinen ja käske näitä voimia." Lähetyssaarnaaja vitkasteli, koska hän
luotti enemmän lääkäreihin kuin alkuasukasveljeensä. Hänestä oli myös
vaikeaa käyttää käskyä vaikeassa sairaustapauksessa. Mutta potilas ei

antanut periksi. Silloin lähetyssaarnaaja taipui. Hän rukoili jotenkin tähän
tapaan: "Herra Jeesus, jos tämä sairas veli on oikeassa ja tämä onkin vain
demonien hyökkäystä, niin vapauta hänet. Anna anteeksi, jos rukoilen
yksinkertaisesti ja typerästi."
Sitten lähetyssaarnaaja käski voimia, vaikka hän sydämessään yhä epäröi.
Mitä tapahtui? Potilas oksensi rukouksen jälkeen suuren määrän verta.
Lääkäri kutsuttiin paikalle, ja tämä arveli lopun olevan käsillä. Mutta sairas
ei kuollutkaan, vaan toipui. Joitakin päiviä myöhemmin otettiin uusi
röntgenkuva. Oli tapahtunut ihme. Keuhkojen suunnattomat ontelot olivat
sulkeutuneet. Menehtymäisillään ollut potilas ei kuollut, vaan Herran käsi
paransi hänet.
Älkäämme kuitenkaan ryhtykö jäljittelijöiksi. Emme voi pakottaa Herraa
toimimaan samalla tavalla kaikkien keuhkosairaiden elämässä. Hän on
kaikkivaltias. Hän päättää, kenet hän haluaa parantaa, emme me. Ennen
kaikkea meidän on vältettävä kuvittelemasta olevamme tämän
erityistapauksen perusteella oikeutettuja käyttämään käskyä
sairasvuoteiden äärellä, kuten äärimmäispiirien veljet ja sisaret usein
tekevät.
Esimerkki 54. Monesti sielulliset sairaudet ovat aivan yhtä monimutkaisia,
usein vaikeampiakin kuin orgaaniset vaivat. Siksi kerron vielä toisen
tapahtuman Nigeriasta. Lähetyssaarnaaja joutui uskonnollisen
pakkomielteen valtaan. Kun hän halusi mennä nukkumaan, jokin sisäinen
ääni antoi hänelle käskyn: "Nouse rukoilemaan!" Koska lähetyssaarnaaja
luuli ääntä Herran ääneksi, hän nousi. Tuskin hän oli päässyt uudelleen
vuoteeseen, kun kuului uusi käsky: "Nouse lukemaan Raamattua!" Nainen
totteli. Monet käskyt, jotka nyt seurasivat, eivät antaneet hänelle
hetkenkään rauhaa. Myös päivisin samanlaiset pakkomielteet ja yllykkeet
vaivasivat häntä.
Lopulta häntä alkoivat kiusata myös herjaavat ajatukset. Hirveät kirosanat
ja likaiset ajatukset ahdistivat häntä. Lähetyssaarnaajat ja ystävät tulivat
hänen luokseen ja rukoilivat hänen puolestaan. Lähetysaseman lääkärit
alkoivat puhua potilaan toimittamisesta parantolaan. Muuan
lähetyssaarnaajista alkoi kuitenkin epäillä, että jokin oli vinossa. Hän arveli
vaikeuksien johtuvan pimeyden voimien hyökkäyksestä, varsinkin siksi,
että naislähetyssaarnaajan lähetyskentällä

harjoitettiin paljon noituutta. Mutta hän ei uskaltanut hiiskua
epäilyksistään ahdistuneelle naiselle mitään. Lopulta hän rukoili: "Herra
Jeesus, minä en tarkoin tiedä, mikä tätä sisarta vaivaa. Sinä tiedät sen. Jos
demonit ahdistavat häntä, niin vapauta hänet." Sitten hän käski demoneita
Herran nimeen. Nainen sai kouristuksia ja hänen kurkkuaan kuristi aivan
kuin hän olisi yrittänyt oksentaa. Sitten hän tyyntyi. Seuraavana yönä hän
saattoi ensimmäistä kertaa nukkua rauhallisesti ja häiriöittä. Pakkomielteet
olivat kadonneet lopullisesti. Hän oli ja pysyi terveenä.
Tämäkin paraneminen oli Herran lahja, eikä siitä sovi tehdä minkäänlaista
peruskaavaa. On runsaasti pakkoneurooseja, jotka eivät ole demonisen
rasituksen ilmentymiä. Varokaamme tekemästä lyhytnäköisiä päättelyitä.
Totuuden nimessä minun on kuitenkin tunnustettava, että olen jo vuosia
usein nähnyt pakkoneuroosien seuranneen noituuden syntejä. Niiden ei
tarvitse välttämättä olla ihmisen itse tekemiä noituuden syntejä. Ei, ne
voivat olla seurausta esi-isien rasituksesta tai, kuten edellä kertomassani
tapauksessa, pakanallisesta ympäristöstä, joka on voimakkaasti magian
kyllästämä.
Kaikissa näissä esimerkeissä kaikuu voiton sävel. Ristin mies on kaikkien
tilanteitten mittainen mies. Hänen on valta. Rohkaiskoon meitä Jeesuksen
seuraaminen, hänen, jonka jalkojen alle Isä on pannut kaiken.
Koska parantamistapahtumat usein päätyvät epä-raamatullisille urille, on
tässä vielä korostettava seuraavaa: syntien tunnustaminen ja niiden
anteeksisaaminen ovat useimmissa tapauksissa edellytyksenä sille, että
Herra tekee sairaan hyväksi jotakin. Harvoin sattuu, että Herra koskettaa
ei-uskovaa ihmistä. Mutta sellaisistakin tapauksista minulla on
esimerkkejä.
Esimerkki 55. Vaikeasti sairas muhamettilainen haki Malesiassa apua
kristityiltä. Muhamettilaispappi ei ollut kyennyt auttamaan häntä. Kristityt
kertoivat potilaalle Jeesuksesta. Sitten he rukoilivat hänen kanssaan. Herra
kuuli lastensa rukouksen. Muhamettilainen parani. Silloin kristityt menivät
hänen luokseen ja pyysivät: "Koska Jeesus paransi sinut, niin seuraa
häntä." Muhamettilainen vastasi: "Minä halusin vain tulla terveeksi.
Jeesusta en voi ottaa vastaan." Seurauksena oli se, että entinen sairaus
palasi. Toista kertaa miestä ei pystytty parantamaan rukouksen avulla.
Jeesus ei salli kanssaan leikiteltävän. Näitä edellä kerrottuja esimerkkejä
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ajatellessamme muistakaamme, että lähetyskentillä vallitsevat olot ovat
alkuperäisempiä kuin väsähtäneen, vanhan kristikunnan olot.
IV Kärsimysten siunaus
Kärsimykset ja sairaus edustavat monta luokkaa Jumalan koulussa.
Me tunnemme kärsimyksen
1. Rangaistuksena.
Ihminen, joka ei suostu Jumalan hyvyyden johdatettavaksi, saa usein
tuntea vihan vitsan. Jumala johtaa monesti sairashuoneen hiljaisuuteen,
työhönsä ja elämän kiireisiin sotkeutuneen ihmisen, jolta ei liikene aikaa
omalle sielulleen, jotta tämä löytäisi Jumalan.
2. Oppituntina Jumalan suunnitelmissa.
Itsetietoinen ihminen, joka omat voimansa tuntien syöksyy läpi elämän ja
hallitsee kaikki arkiset pulmat, näkeekin joskus edessään kilven, joka vaatii
häntä pysähtymään ja suo hänelle tilaisuuden rauhoittua ja tulla järkiinsä.
Herra parantaa usein luonteemme kovuuden ja ymmärtämättömyytemme
sairaita kohtaan yksinkertaisesti murtamalla meidät kädellään. Tunnen
vanhan evankelistan, joka ei kertaakaan elämässään ollut sairastanut. Hän
oli tunnettu siitä, että hän kohteli sairaita tylysti. Jumala syöksi hänet
eräänä päivänä laaksossa lumivyöryn tielle opettaakseen hänelle
armeliaisuutta.
3. Varjeluksena.
Kuinka monet äkilliset sairastumiset kätkevätkään sisäänsä salaisen
siunauksen! Vain Herra tietää, miltä vielä suuremmalta onnettomuudelta
olemme niiden ansiosta säästyneet.
4. Kypsymistapahtumana.
Timantit syntyvät suuressa paineessa. Eivätkä ne sen jälkeenkään vielä ole
säkenöiviä jalokiviä: Mestarin käden on huolellisesti hiottava ne, ennen
kuin niistä tulee meidän tuntemiamme kallisarvoisia jalokiviä.

5. Pyhityksen kouluna.
Esimerkki 56. Elämäni samalla sekä järkyttävimpiä että ihanimpia
kokemuksia oli käynti 78-vuotiaan kristityn naisen sairasvuoteen äärellä.
Nuorena tyttönä hän oli kihlautunut. Hän oli jo silloin uskossa. Mutta
ankara, toivoton sairaus kahlitsi hänet vuoteeseen, ja kihlaus purkautui.
Koska tyttö oli ehtinyt olla toimessaan vasta muutaman vuoden,
sairausvakuutus kieltäytyi hyvin pian korvaamasta hänen lääkärinkulujaan.
Kaiken lisäksi hänen tilansa huononi niin paljon, että hän joutui sairaalaan.
Kukaan ei maksanut hänen sairaalalaskujaan. Mutta sairaalan ylilääkäri ja
taloudenhoitaja olivat sydämellisiä ihmisiä eivätkä pitäytyneet
taipumattomasti pykäliin, kuten vakuutuslaitos. Potilasta siedettiin hiljaa ja
vaieten, vaikka kukaan ei maksanut laskuja. Kuinka pitkäänkö? Luvun
kuuleminen melkein huimaa. Neljäkö kuukautta? Ei. Neljä vuottako? Ei.
Neljäkymmentä vuotta tätä naista hoidettiin kaikessa rauhassa pelkästä
armeliaisuudesta sairaalan suurena erityistapauksena. Kuinka
tahtoisinkaan kiittää noita miehiä, jotka ottivat vastuun kantaakseen!
Sitten sairaalan johtoon siirtyi toinen lääkäri. Hän seisahtui potilaan eteen
ja alkoi laskea: 365 hoitopäivää vuodessa. Lääkäri-, laboratorio-,
lääkemaksuja. Eihän sellaisia summia voinut vaatia keneltäkään. "Onko
teillä sukulaisia?", kysyi uusi ylilääkäri. "Ei ole." — "Onko teillä ystäviä?" —
"On" — "Pyytäkää sitten ystäviänne noutamaan teidät. Ette voi enää jäädä
tänne."
Potilaan seuraava yö oli pitkä, uneton ja täynnä rukousta. "Herra Jeesus,
minulla on vain sinut. Eikö sinulla olisi minulle mitään paikkaa? Etkö voisi
noutaa minua kotiin?"
Ystävät kävivät hakemassa hänet. Jälleen suuri lähimmäisenrakkauden
uhri. Tämän uskovan perheen kodissa kävin tapaamassa halvaantunutta
potilasta. "Kuinka kauan olette nyt sairastanut?", kysyin. "54 vuotta."
Käydessäni hänen luonaan olin itse juuri 54 vuoden ikäinen.
Hämmästyneenä istuin tämän vuoteen äärellä. Ei yhtäkään valituksen
sanaa! Minun edessäni lepäsi rukoilija. Kärsimysten merkitsemä ja samalla
valmistettu taivaan ihanuuteen! Mutta Jumalan kirkkauden valo lankesi
tähän sieluun ja pieneen sairashuoneeseen. En ole ikinä elämässäni nähnyt
toista samanlaista sairasvuodetta. Siunauksen vastaanottajana olinkin
minä. Tuo sairas nainen oli sielunhoitajani. Kuinka kalvakalta näyttääkään

Jumalan valtakunnan kiireisimmänkin työntekijän toiminta tuon
koruttoman Jumalan lapsen rinnalla! Tätä kirjaa kirjoittaessani hän on yhä
elossa. Onko tämän kirjan lukijoilta kaksi sekuntia aikaa rukoilla hänen
puolestaan? Ja toiset kaksi sekuntia kiittää Jumalaa omasta terveydestään?
Inhimillisesti arvioiden tämä sairas nainen on jäänyt paitsi koko elämästä:
hän menetti kihlattunsa, terveytensä, toimeentulonsa, liikuntakykynsä;
koko ihmisiän hän joutui viettämään vuoteeseen kahlittuna, — ja
kuitenkin hänen elämänsä yllä lepää kirkkaus, sen miehen kirkkaus, joka
matkalla Golgatalle sortui ristin alle, sen miehen kirkkaus, jonka jalat ja
kädet lävistettiin.
Eikö tämä elämä kirkasta Jeesusta voimakkaammin kuin sata ihanaa
uskonparantumista? Kuinka paljon Jumalan siunauksesta
menetämmekään, kuinka paljon Jumalan kirkkaudesta jääkään meiltä
näkemättä, jos rukouksella tahdomme torjua kaiken. Sopeutuminen
Herran tahtoon on paljon enemmän kuin jatkuva pyytely: anna
parantumisen tapahtua. Ja kuitenkin me saamme pyytää sitäkin, sillä
Jumala on laupias.
C. RAAMATTU JA OKKULTISMISTA VAPAUTUMINEN
1 Salaoppien piirissä harjoitettavan sielunhoidon edellytykset
1. Jeesuksen nimen voitto
Olisi täysin mahdotonta harjoittaa sielunhoitoa ok-kulttisten rasitusten
piirissä, ellei Jeesus olisi ristillä riistänyt valtaa tältä synkältä alueelta.
Paavali riemuitsee Kol. 2:15:ssä: "Kristus riisui aseet hallituk-silta ja valloilta
ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan
voiton riemun."
Tähän asiaan voidaan suhtautua kolmella eri tavalla.
a) Jotkut eivät näe koko totuutta eivätkä suhtaudu Jeesuksen voittoon
vakavasti. Heitä vaivaa demonien pelko.
b) Toiset ampuvat yli. He selittävät: Kristus on selvittänyt tämän asian
puolestamme. Siksi se ei enää kuulu meille. Ja miljoonat ihmiset ovat
heidän kahleissaan pääsemättä irti.
Kuinka väärässä toinen ryhmä on, käy ilmi seuraavasta ajattelusta: Kristus
on voittanut kuoleman, siispä kenenkään ei tarvitse enää kuolla. Kristus on

kantanut sairautemme, siispä sairautta ei enää ole. Tällaiset opit eivät vie
sen pitemmälle. Tämä oppi noudattaa melkein samaa linjaa kuin se, ettei
kristitty voi joutua demonien piirittämäksi eikä riivaamaksi.
c) Kolmas ryhmä tuntee voiton ja käsittää sen.
Mutta tähän ryhmään kuuluvat tietävät myös sen, että saatana käy
katkeraa jälkitaistelua meitä vastaan. Kristityn on pysyteltävä
raamatullisilla tulilinjoilla, eikä hänen tähtäyspisteensä saa olla liian
matalalla eikä liian korkealla.
Me tiedämme, että taistelu on käynnissä. Me tunnemme vihollisen. Mutta
ystävämme ja hänen voittonsa tunnemme paljon paremmin.
Esimerkki 57. Japanissa olin tohtori Eitelin vieraana. Hän työskenteli
aikaisemmin Kiinassa. Eräänä päivänä hänet oli kutsuttu sairaan naisen
luokse. Kun hän saapui sairaan kotitaloon, taolaispappi tappoi juuri kanaa,
jonka verellä hän voisi ajaa pahat henget tiehensä. Kun tohtori Eitel aikoi
astua taloon, häntä vastaan, juoksi nainen hiukset levällään ja kasvot
vääristyneinä. Naisen silmät pullistuivat, kun hän yritti hyökätä tohtorin
kimppuun kuin villieläin. Tohtori Eitelilla ei ollut enää aikaa rukoilla. Hän
huusi vain: "Jeesus on voittaja." Hänen päälleen karannut nainen lysähti
kasaan ja jäi makaamaan maahan. Taistelu oli ohi. Jeesuksen nimi antoi
voiton ja voiman.
Esimerkki 58. Uudessa Guineassa toimiva naislähetyssaarnaaja saapui
kylään, jossa hän ei ollut aikaisemmin käynyt, ja astui suureen, kylän
laidalla sijaitsevaan taloon. Hän oli tietämättään tullut ylinoidan taloon.
Noita istui lattialla ja katsahti sisään astuvaa naista ilkeästi.
Lähetyssaarnaaja tunsi heti miehestä säteilevän julmia voimia. Hän rukoili
herkeämättä Jeesuksen suojelusta. Hän joutui kamppailemaan henkisen
kaksintaistelun. Lopulta hän saattoi huudahtaa: "Jeesus on voittaja!" Noita
lyyhistyi kokoon ja kaatui pitkin pituuttaan lattialle. Kamppailu oli
päättynyt.
Elämän ruhtinas olethan sä, Jeesus,
autathan siksi minutkin sä voittoon..
Näethän, kuinka pimeys mut saartaa
joukkojaan eteeni marssittaa.
Katalat sen aikeet, juonet sen monet, saatanan mieli on kiusata,
vahingoittaa.

2. Kutsu ja varustukset tähän palvelukseen
Apostoli Jaakob kirjoittaa (3:1): "Veljet, älkööt aivan monet teistä pyrkikö
opettajiksi." Tämä lausunto pätee tavallista paremmin okkultismin
alueella. Älköön jokainen pyrkikö toimimaan siinä. Meillä on kylliksi aikaa
vielä silloinkin, kun Jumala tuo nämä rasitetut ihmiset ovellemme.
Sielunhoitotyöhön okkulttisesti rasitettujen parissa tarvitsemme kutsun ja
varustukset.
Esimerkki 59. Muuan tuttavani oli uskova lääkäri. Luettuaan kirjani
'Seelsorge und Okkultismus' (Sielunhoito ja okkultismi) hän arveli, että
hänen tehtävänsä oli työskennellä tällä alueella. Hän harjoitti sielunhoitoa
okkulttisten ihmisten parissa. Vuoden kuluttua hän menetti järkensä ja
vaelsi mielisairaana ympäri metsiä.
Esimerkki 60. Eräällä. Japaniin tekemälläni esitelmämatkalla kuulin
lähetyssaarnaaja Carrollilta kertomuksen nuoresta lähetyssaarnaajasta.
Tämä vielä kokematon mies oli mennyt pakanatemppeliin. Hän uskoi, että
hänen velvollisuutensa oli puhdistaa temppelin pakanallinen ilmapiiri
pahoista hengistä. Hän käski henkiä Jeesuksen nimeen. Mutta se mursi
hänet. Vanhempien lähetyssaarnaajien täytyi toimittaa hänet parantolaan.
Esimerkki 61. Toinen niinikään kokematon lähetyssaarnaaja vuokrasi
pienen talon, joka sijaitsi vastapäätä shintolaistemppeliä. Hän uskoi, että
hänen tehtävänsä oli rukoilla kaikkien niiden ihmisten puolesta, jotka
'kävivät temppelissä. Lähetyssaarnaaja menetti järkensä. Hän sai
raivokohtauksia, ja hänet oli pakko lähettää pakkopaidassa Japanista
takaisin Yhdysvaltoihin.
Ilman kehotusta meidän ei pidä uskaltautua liian pitkälle demonisten ja
okkulttisten asioiden pariin. Meidän on noudatettava joitakin sääntöjä.
Hermostollisesti yliherkkien tai itse okkulttisesti rasitettujen ihmisten ei
pitäisi työskennellä tällä alueella. Nuorten aloittelijoiden ja tyttöjen tulisi
pidättäytyä näistä tehtävistä. Tilanne on tietenkin toinen, jos kokeneita
veljiä ei ole saapuvilla. Siinä tapauksessa on myös naisten ja tyttöjen
lähdettävä taisteluun.
Ehdottoman välttämätön varustus on selvä kääntymys ja
uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä sekä syvällinen rukouselämä.
Meidän tulee myös alati pyytää Herralta hengellistä valtaa. Luuk. 9:1-2:ssa

kerrotaan, kuinka Herra antoi opetuslapsilleen kolmiosaisen vallan. Yksi oli
valta ajaa ulos riivaajia. Okkultismin piirissä toimivan sielunhoitajan
uskonelämän on oltava tervettä, maltillista ja Raamatun mukaista.
Uskonkiihkoilijat, ääripiirien kannattajat, kielilläpuhujat ja okkulttiset
neurootikot eivät sovi tälle alalle. Tällainen lausuma herättää tietysti
runsaasti kohua. Mutta miksi salaisimme totuuden? Meidän aikamme
kielilläpuhujat — eivät Jeesuksen ajan apostolit — ovat herkkähermoisia
ihmisiä, eivätkä he sen tähden ole sopivia ankariin taisteluihin.
Lääketieteellisen koulutuksen merkitystä korostin jo edellä.
II Sielunhoidon kulku
Seuraavissa luvuissa kuvataan järjestelmällisesti sielunhoitotoimintaa
okkulttisten ihmisten parissa. Se voi harhauttaa jonkun kuvittelemaan, että
kyseessä on järjestelmä, kaavio, menettelytapa. Ei, niistä ei ole kyse! Pyhä
Henki ei tarvitse kaavioita. Hän voi romuttaa kaikki oman ajattelumme
tulokset ja tulla suoraan avuksi minä hetkenä tahansa. Olen itse ollut
todistamassa tällaista tapahtumaa.
Esimerkki 62. Kun työskentelin Uudessa Seelannissa, Aucklandissa,
luokseni tuli muuan lähetyssaarnaaja. Hän kysyi minulta: "Tunnetteko
minua?" Pudistin päätäni. Silloin mies kertoi: "Te olitte kuusi vuotta sitten
Australiassa. Halusin tulla luoksenne sielunhoitoon. Mutta te olitte
lähdössä ja pakkasitte juuri laukkuanne. Olitte menossa lentokentälle.
Samalla kun pakkasitte, te kuuntelitte kertomustani okkulttisesta
menneisyydestäni. Teillä oli juuri ja juuri aikaa rukoilla kanssani. Tuosta
hetkestä lähtien olen ollut vapaa." Herra Jeesus vapautti miehen, koska
hän näki, ettei meillä enää ollut aikaa pitkään keskusteluun.
Älkäämme siis kuvitelko, että meidän monesti laveat ja yksityiskohtaiset
sielunhoitotapamme olisivat Herralle välttämättömiä.
Sielunhoidosta saamani monen vuoden kokemus on kuitenkin osoittanut,
että yllä kerrotun tapauksen kaltaiset nopeat vapautumiset ovat hyvin
harvinaisia. Siksi meidän on tutkittava huolellisesti kaikkea sitä, mitä Pyhä
Kirja tarjoaa avuksemme okkulttisesti rasitettujen ihmisten
vapauttamiseksi. Usein vapautumistaistelu ei suju muutamassa minuutissa
tai tunnissa, vaan se voi kestää vuosia.

1. Vain Jeesus on tie vapautukseen
Esimerkki 63. Edessäni istui opiskelija, joka kärsi masennuksesta ja
elämänhaluttomuudesta. Yritin osoittaa hänelle tien Jeesuksen luo. Hän ei
voinut eikä halunnut lähteä sille tielle. Siksi en voinut auttaa myöskään
hänen masennustaan.
Jeesus sanoo Matt. 11:28:ssa: "deute pros me kopiontes kai
pephortismenoi" — "Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja
raskautetut!" Tulkaa minun tyköni! Joka ei noudata tätä kutsua, ei pääse
eroon okkulttisesta rasituksestaan.
Esimerkki 64. Erään kokouksen jälkeen muuan nuori nainen tuli sakariston
puolelle sielunhoitoon. Hän selitti: "Minulla on samanlaisia rasituksia,
joista te puhuitte. Auttakaa minua pääsemään niistä eroon." — "Mikä on
suhteenne Jeesukseen?", kysyin. Silloin nainen suuttui ja kivahti: "Minä
haluan parantua, älkää kiusatko minua Jeesuksellanne!" Hän lähti
kiukuissaan sakaristosta. Häntä ei voitu auttaa.
Okkulttisessa rasituksessa ei ole apua psykiatriasta, ei syvyyspsykologiasta,
ei psykoterapiasta. Siihen ei auta itsesuggestio, mietiskely eikä jooga. Sitä
ei paranna buddhismi, hindulaisuus eikä muhamettilaisuus.
Vain yksi auttaa: Jeesus.
Ihminen, joka ei halua tulla Jeesuksen luo, joutuu lähtemään
murheellisena pois niin kuin rikas nuorukainen, joka ei uskaltanut ottaa
ratkaisevaa askelta. Apostolien teoissa sanotaan (4:12): "Eikä ole
pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä
ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
2. Kaikki taikakalut on tuhottava
Suuressa herätyksessä, jonka Paavali koki Efesossa, vasta uskoon tulleet
ihmiset toivat okkulttiset kirjansa kokoon ja polttivat ne (Apt. 19:19).
Indonesialaisen Timorinsaaren herätyksessä asukkaat kantoivat joukolla
kokoon taikakalunsa ja tuhosivat ne.
Noitakirjat ja taikakalut kätkevät itseensä salaisen kirouksen. Jos joku ei
ole valmis murtamaan tätä kirousta, hän ei pääse vapaaksi pimeyden
valtojen vaikutuksesta.
Esimerkki 65. Eräs nuorukainen tahtoi lähteä seuraamaan Kristusta. Hän oli
valmis polttamaan spiritistiset kirjansa. Hän ei päässyt vapaaksi. Veljet

rukoilivat yhä uudelleen hänen kanssaan. Hän ei vapautunut. Silloin kaksi
veljeä meni tapaamaan nuorukaista tämän asuntoon. He huomasivat
kirjahyllyssä olevan jäljellä nahkakantisen painoksen Jakob Lorberin
kirjoituksia. Nuori mies oli kiintynyt tähän kultasärmäiseen, kultakirjaimin
painettuun nahkaselkäiseen kirjaa. Mutta siinä piili kirous. Nuorukainen
luopui kirjasta ja vapautui.
Minulle on monissa evankelioimiskokouksissa luovutettu uhkauskirjeitä,
suojeluskirjeitä, 6. ja 7. Mooseksen kirjan painoksia ja monia muita. Minä
puolestani olen luovuttanut ne tulen omiksi. Monet naiivit ihmiset ovat
kiintyneitä tällaisiin kirjoihin, koska niissä on raamatunlauseita.
Esimerkki 66. Etelä-Afrikassa, Port Elizabethissa, pastori Petersen kertoi
minulle seuraavan: "Eräs seurakunnan jäsen lukee Raamattua ja rukoilee.
Hän tahtoo seurata Jeesusta mutta ei pysty siihen. Hänellä on kotonaan
maagisia kirjoituksia, joista hän ei tahdo luopua. Ne estävät häntä
toteuttamasta Jeesuksen hyväksi tekemäänsä ratkaisua."
Esimerkki 67. Manchesterilainen tyttö muutti Etelä-Afrikkaan. Hän meni
kihloihin nuoren miehen kanssa, joka harjoittaa mustaa magiaa. Kun tyttö
kerran lomalla oli käymässä vanhempiensa luona Manchesterissa, talossa
alkoi tapahtua kummia. Huoneet täyttyivät savusta, vaikka tulta ei ollut
missään. Usein kaikkiin huoneisiin levisi mätänevän ruumiin läpitunkeva
lemu. Ahdistuneet vanhemmat menivät tyttärensä kanssa kysymään
neuvoa anglikaaniselta papilta. Pappi neuvoi tuhoamaan kaikki sulhasen
antamat lahjat ja katkaisemaan suhteet häneen. Näin kävi. Kummittelu
lakkasi heti. Tytön uskova äiti rukoili tosin koko ajan hartaasti vapautusta.
Esimerkki 68. Lähetyssaarnaaja astui eteläafrikkalaisen hinduperheen
taloon. Perheen tytär kiemurteli lattialla kuin käärme. Tyttö ei pystynyt
hallitsemaan liikkeitään. Vanhemmillakaan ei ollut häneen mitään valtaa.
Lähetyssaarnaaja kysyi: "Onko kodissanne epäjumalankuvia? Jos on, niin
luopukaa niistä." Näin tapahtui. Lähetyssaarnaaja rukoili, ja kiusattu tyttö
vapautui.
Monesti, kun pyydämme jotakuta hävittämään taikakalunsa, törmäämme
lujaan vastarintaan, varsinkin jos ne ovat arvokkaita taide-esineitä. Mutta
jopa jalokivin koristetut epäjumalankuvat, jotka ovat kenties peräisin
jostakin pakanallisesta temppelistä, on hävitettävä, jos niiden omistaja
tahtoo vapautua okkulttisista kahleistaan.

Tämä on tärkeä kysymys. Jotkut lähetyssaarnaajat ovat innokkaita
keräilijöitä ja tuovat lähetyskentiltä mukanaan paholaisnaamioita ja muuta
rituaaliesineistöä. He ripustavat nämä voitonmerkit kotinsa seinälle ja
rasittavat näin kotiaan ja perhettään. Jos heille uskaltaa huomauttaa tästä,
he nauravat koko asialle,. Etelä-Afrikassa muuan teologian tohtori nimitti
minua takapajuiseksi, kun sanoin hänelle, että hänen pitäisi toimittaa
vanhat epäjumalankuvat pois kodistaan. Näitä epäjumalankuvia oli
käytetty pakanallisissa menoissa vuosikausia, jopa vuosikymmeniä. Ne
tarjoavat demonisille voimille kiintopisteitä kodeissa, joissa ne asetetaan
esiin taide-esineinä. Jumalan Henki ei asu 'kristillisessä' kodissa yhdessä
epäjumalankuvien kanssa.
Jos ihminen ei ole valmis luopumaan kaikista okkulttisista kirjoistaan ja
esineistään, hänen on turha odottaa vapautuvansa.
Samankaltainen ongelma syntyy, kun pienten kylien maagikot ja spiritistit
hankkiakseen itsellensä nimeä lahjoittavat usein kylänsä kirkkoon maton,
seinävaatteen tai jopa ehtoollismaljan. En usko, että meillä on lupa käyttää
näitä lahjoja kirkoissamme.
Sanoin tämän kerran eräässä Harzin alueen kirkossa. Kylän pappi näytti
minulle saarnastuolin vaatetta ja lisäsi: "Sen lahjoitti eräs kuuluisa spiritisti,
joka päätti itse elämänsä." Vastasin: "En usko, että minulla olisi lupa puhua
saarnastuolista, joka on spiritistien koristama. Miten sopivat yhteen Kristus
ja Beliar?"
3. Mediumistiset yhteydet on katkaistava
Ryhdymme nyt käsittelemään monimutkaista aluetta. Esimerkki osoittaa
tämän.
Esimerkki 69. Nuori tyttö sai hengellisen herätyksen eräässä
evankelioimiskokouksessa. Hän halusi seurata Kristusta. Sielunhoidossa
kävi ilmi, että tytön oma äiti oli korteistakatsoja (ennustaja), joka harjoitti
tätä kauhistuttavaa ammattia. Sielunhoitaja joutuu nyt kysymään, voiko
tytär näissä oloissa lainkaan saada sisäistä rauhaa. Ongelmanahan ei ole
se, että' tytär inhoaa äidin hirvittävää ammattia, vaan se, että kodissa
asuvat voimat tekevät elämän helvetilliseksi tytölle, joka haluaa seurata
Jeesusta. Ne, jotka eivät ole joutuneet toimimaan sielunhoitajina tällä
alueella, eivät siksi ymmärrä antamaani neuvoa. Sanoin tytölle, että hänen

oli parasta hankkia työpaikka ja asunto toiselta paikkakunnalta ja käydä
mahdollisimman harvoin katsomassa äitiään. Tytön oli hyvin vaikea tajuta
neuvoani. Mutta tulokset olivat pian nähtävissä. Tytär rukoili äitinsä
puolesta ja joutui joka kerran kärsimään ankaria hyökkäyksiä. Ihmekö tuo,
sillä pimeyden voimat ryhtyvät vastahyökkäyksiin. Siksi pyysin tyttöä aluksi
luopumaan rukoilemasta äitinsä puolesta, kunnes hänen oma
uskonelämänsä ehtisi lujittua. Sitten hän voisi kyllä muodostaa
rukouspiirin ja ryhtyä rukoilemaan äidilleen vapautusta.
Usein neuvon lapsia, joiden kotona harjoitetaan aktiivisesti noituutta,
olemaan rukoilematta magiaa harjoittavien vanhempiensa puolesta.
Tähän sopii Raamatun neuvo: "Paetkaa ja pelastakoon kukin henkensä!"
Se ei suinkaan ole hurskasta itsekkyyttä. Enhän kuitenkaan voi rukoilla
hengessä muiden puolesta, ennen kuin itse olen pelastettu. Nuoret
sielunhoitajat, joilla ei vielä ole kokemusta, eivät ymmärrä tällaisia
ratkaisuja, koska he eivät juuri tiedä pimeyden valtojen pelottavista
hyökkäyksistä.
Esimerkki 70, Uuden Seelannin Wellingtonista kotoisin oleva pariskunta
tuli luokseni pyytämään neuvoa. He olivat käyneet vuosikausia
spiritistisissä istunnoissa. He olivat jopa antaneet spiritistien kasta:.
lapsensa. Nyt he halusivat kumpikin lähteä seura? maan Jeesusta. Pyysin
heitä irrottautumaan spiritistisistä ystävistään ja hävittämään kaikki esinet
ja kirjat, jotka olivat peräisin spiritistisista piireistä. (2 Kor. 6:14.)
Monesta kristitystä on selvää, että spiritistisistä ystävistä on
irrottauduttava. Mutta eräällä toisella alueella törmäämme ehkä pahimmin
ymmärtämättömyyteen. Uskonnollisilla ääripiireilläkin on nimittäin
mediumistisia yhteyksiä ja kontakteja, joista on sanouduttava irti, ennen
kuin sisäinen rauha on saavutettavissa.
Tartun tähän aiheeseen hyvin vastahakoisesti, vaikka olenkin koonnut eri
puolilta maailmaa runsaasti kokemusta sen piiristä. Ensinnäkin esimerkki.
Esimerkki 71. Bakth Singh on varmaankin Jumalan runsaimmin siunaamia
miehiä Intiassa. Hänen asemansa Intiassa on sama kuin Billy Grahamin
Yhdysvalloissa. Kävin yhdessä hänen kanssaan eräässä uskonnollisessa
konferenssissa. Kun siellä tarjottiin tilaisuus rukoukseen, joku alkoi rukoilla
kielillä. Paikalla ei ollut tulkkia. Jo sen olisi 1 Kor. 14:28:n mukaan pitänyt
saada rukoilija vaikenemaan. Minua tämä poikkeuksellinen rukous vaivasi.

Jälkeenpäin kysyin Bakth Singhiltä: "Miltä teistä tuntui tuo kielillä
rukoileminen?" Hän vastasi: "Rukoilin Herraa estämään tyttöä jatkamasta,
koska minusta tuntui, ettei se ollut Pyhästä Hengestä."
Esimerkki 72. Peter Oktavian on evankelista, jota Jumala nykyisin käyttää
väkevästi Indonesian herätyksen piirissä. Työskentelimme yhdessä
Stuttgartissa. Eräänä iltana kolmessa huoneessa oli läsnä noin kolme
tuhatta ihmistä. Kokouksen päätteeksi Oktavian kehotti kuulijoita
tekemään ratkaisunsa Jeesuksen seuraamisesta. Hän oli vaiti pari
minuuttia. Silloin korokkeella alkoi eräs mies puhua kielillä. Odotin
jännittyneenä Oktavianin reaktiota. Hän sanoi: "Jeesuksen nimeen pyydän
tätä miestä vaikenemaan." Hän sanoi asiansa selvästi. Jälkeenpäin kysyin
Oktavianilta: "Miksi vaiensit miehen?" Hän vastasi: "Minulle kävi selväksi,
että se oli vihollisen häirintätoimi."
Kielilläpuhuminen oli Korintin seurakunnassa Pyhän Hengen lahja. Mutta
jo silloin se aiheutti Paavalille vaikeuksia, koska se synnytti runsaasti
sekaannusta seurakunnassa. Mehän tiedämme, että paholainen yrittää
aina jäljitellä Jumalaa.
Meidän päiviemme kielilläpuhumisliike, joka on levinnyt kaikkiin
maanosiin, näyttää lieveilmiöineen psyykkiseltä epidemialta, jopa monin
paikoin mediumistiselta liikkeeltä. Monet Jumalan lapset ovat sortuneet
hengellisesti liityttyään tähän mediumistiseen virtaukseen.
Esimerkki 73. Luennoidessani Englannissa Leicesterissa ia sen
ympäristössä eräs nuorukainen kertoi minulle hengellisen tarinansa, joka:
minulla on lupa julkaista, kun en mainitse hänen nimeään. Kaksi vuotta
aikaisemmin hän oli sopinut ystävänsä kanssa siitä, että he rukoilisivat
yhdessä kielilläpuhumisen lahjaa, koska heillä oli monia ystäviä, jotka
kuuluivat kielilläpuhumisliikkeeseen. He rukoilivat hartaasti.
Eräänä päivänä he tunsivat lämpöaallon kulkevan lävitseen ja vieraan
voiman valtaavan heidät. Nuorukaiset arvelivat, että se oli heidän
odottamansa merkki, ja tuosta hetkestä alkaen he todella osasivat puhua
vierailla kielillä. He nauttivat täysin siemauksin kokemuksestaan joitakin
kuukausia. Sitten tuli suuren heräämisen vuoro. 'Kielen lahja' katosi.
Se jätti jälkeensä ammottavan tyhjiön. Kertoja tunnusti: "En kadottanut
ainoastaan kielilläpuhumisen lahjaa, vaan myös pelastusvarmuuden, joka
minulla oli aikaisemmin ollut. Myös halu lukea Raamattua ja rukoilla oli

täysin hävinnyt.
Huomasin itse, että jotakin oli varmasti hullusti. Siksi sanouduin
päättäväisesti irti kielilläpuhumiskokemuksistani, tunnustin syntini, pyysin
Herraa antamaan minulle anteeksi ja sain takaisin rauhan Jumalan kanssa."
Toinen nuorukainen, joka oli käynyt läpi samat kokemukset, ei sanoutunut
niistä irti. Hän kadotti kaiken ja elää nykyisin taas maailmassa.
Tämä ei ole yksittäistapaus, vaan yksi monista samankaltaisista.
Kielilläpuhumisliike, jota fanaatikot ja kiihkoilijat julistavat uudeksi
herätykseksi, on vain suggestiivinen virtaus, josta meidän on sanouduttava
irti, ellemme halua joutua uskonelämässämme harhateille.
Totuuden polku on hyvin kapea. Siksi näitäkään negatiivisia esimerkkejä ei
pidä ymmärtää väärin.
Tunnen hiljaisia uskovia, joilla on ollut kielilläpuhumisen lahja jo 40 vuotta
ja jotka kaikessa hiljaisuudessa rukoilevat Herraa Jeesusta vieraalla kielellä.
He eivät pidä lahjastaan suurta ääntä eivätkä puhu kokemuksistaan
julkisesti. He eivät pakota ketään. He ovat uhrautuvia ja ahkeria
rukoilijoita. He harjoittavat rakkautta. Tarkoitukseni ei ole hyökätä heidän
kokemuksiaan vastaan.
Joka siis tahtoo ymmärtää minut oikein, ymmärtää minut oikein. Nämä
ihanat hiljaisen rukouksen kokemukset ovat kuitenkin niin harvinaisia, että
niiden suhde kielilläpuhumisliikkeen haitallisiin tapauksiin lienee noin
1:1000. Lisäksi on aiheellista varoittaa ketään kuvittelemasta, että Herraa
Jeesusta voi rukoilla vain "kielillä". Ei, useimmilla "hengessä ja totuudessa"
rukoilevilla ihmisillä ei ole "vierailla kielillä puhumisen" lahjaa, vaan he
rukoilevat Herraa Jeesuksen veren puhdistamin kielin.
Meidän on myös hyvä ajatella tunnettuja Jumalan miehiä, esimerkiksi
Finneytä, Wesleytä, Moodya, Spurgeonia, Hudson Tayloria ja tohtori
Torreytä. Heilläkään ei ollut kielilläpuhumisen lahjaa, ja usein he
suhtautuivat siihen torjuen, samoin kuin myös Oswald Chambers.
Raamattu tarjoaa hyvän koetinkiven, joka auttaa meitä näkemään, onko
joku kielilläpuhuja suuntautunut raamatullisesti oikein vai väärin. 1.
Korinttolaiskirjeen 14. luku käsittelee kielilläpuhumista seikkaperäisesti.
Koko luvun perussävy käy selville jo ensimmäisestä jakeesta. Siinä
sanotaan: "Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja,
mutta varsinkin profetoimisen lahjaa." Kielilläpuhujat selittävät koko luvun,

aivan kuin Paavalin sanoman pääasiana olisi kielilläpuhuminen. Ne, jotka
tulkitsevat tätä lukua tällä tavoin, kuuluvat kiihkoilijoihin ja vääristävät
Jumalan Sanaa. Paavali nimittäin sanoo, että profetoimisen lahja on
tärkeämpi kuin kielilläpuhumisen lahja. Sitä paitsi profetoimisen lahjaa ei
pidä sekoittaa ennustamiseen. Raamatun mainitsema 'propheteuein',
profetoimisen lahja, on Jumalan valtuuttaman julistuksen lahja eikä se
tarkoita tulevaisuuden ennustamista.
Älkäämme unohtako: "Kiihkon henki ei ole Pyhästä Hengestä."
Valtavia väärintulkintoja on loputtomiin. Vasta Jeesuksen palatessa selviää,
kuka kuuluu hänen, seurakuntaansa ja kuka ei.
4. Rippi
Pääsemme heti raikkaaseen raamatulliseen ilmapiiriin, kun lähdemme
kiihkohenkisten vehkeilyjen parista ja siirrymme niille alueille, joissa
tärkeimpänä pidetään katumusta ja kääntymystä. toisin sanoen ihmisen
pelastumista. Maltillisessa ympäristössä voimme taas hengittää syvään.
Tavallisessa sielunhoidossa jotkut ihmiset ripittäytyvät kahden kesken
sielunhoitajan kanssa. Tiedän niitäkin, jotka ovat tunnustaneet syntinsä
vain Jumalalle. Meidän ei pidä laatia ehdottomia sääntöjä tästä asiasta.
Herralla on monia tapoja ihmisen palauttamiseksi oikealle tielle, vaikka
itse usein neuvonkin ripittäytymään yksityisesti Jaakobin kirjeen 5:16:n
mukaisesti.
Okkulttisesti rasittuneiden ihmisten kohdalla tilanne on kuitenkin toinen.
Kuten jo näimme, sana okkulttinen merkitsee 'kätkettyä' ja 'salaista'. Sen
vastakohta on 'ilmitulo', 'valoon saattaminen'. Ripissä kahdenkeskisessä
sielunhoitokeskustelussa ihmisen salatut synnit tulevat ilmi.
Jotta vihollisen jalkojen alle ei jäisi mitään tukea, okkulttisesti rasitetun
ihmisen tulisi tuoda valoon kaikki salaiset asiansa.
Esimerkki 74. Fidzisaarilla, Suwassa, luokseni tuli nuori nainen. Hän kertoi
kärsineensä jo kaksi vuotta kohtauksista, jotka täysin halvaannuttivat
hänet. Lääkärit eivät pystyneet määrittämään kohtausten aiheuttajaa.
Sanoin tälle nuorelle naiselle, että olin nähnyt samanlaisia tapauksia
perheissä, joiden vanhemmat olivat harjoittaneet spiritismiä, maallikkohypnoosia ja muita okkulttisia toimia. Kysyin häneltä, olivatko hänen esiisänsä harjoittaneet tällaisia toimia. Hän vastasi kieltävästi. En päässyt

hänen kanssaan sielunhoidossa sen pitemmälle. Kotimatkalla hän kertoi
kanssaan kulkeneelle naiselle, että hän oli pikkutyttönä ollut mukana
pöydänliikuttamisessa. Se juuri oli hänen transsinomaisten
halvaantumiskohtausten aiheuttaja.
Ripissä on kuitenkin tuotava esiin, ei vain okkulttisia asioita, vaan myös
muuhun elämään liittyvät asiat. Ripittäytyvää ihmistä ei saa milloinkaan
asettaa vastatusten pakon kanssa. Sillä. mikä ei tapahdu oma-aloitteisesti,
ei ole arvoa.
Afrikkalaisen Ugandan herätyksen voima on "valossa vaeltamisessa": se
piiriin lukeutuvat veljet noudattavat melkein päivittäin Jakobin kirjeen
5:16:n neuvoa. Kaikki salattu on tuotava julki. Mitään ei
saa kerääntyä kädensijaksi viholliselle.
5. Luopumisrukous
Katumusta seuraa normaalitapauksissa absoluutio, synninpäästö.
Harjoittaessani sielunhoitoa okkulttisten ihmisten parissa olen luopunut
tästä järjestyksestä, koska olen yleensä huomannut, etteivät rasitetut
ihmiset kykene lainkaan ymmärtämään anteeksiantamusta. Okkulttisesti
rasitetut eivät kykene uskomaan. Edessä on muuri. Siksi rukoilen aina
ensiksi luopumisrukouksen noituuden syntien uhrien kanssa.
Mitä luopumisrukous tarkoittaa? Ensimmäisellä vuosisadalla täysi-ikäisiltä
kasteen hakijoilta kysyttiin ennen kastetta: "Luovutko paholaisesta ja
kaikista hänen töistään?" Kasteen hakija vastasi: "Minä luovun
paholaisesta ja kaikista hänen töistään." Tämän jälkeen hänet kastettiin.
Latinaksi tämä rukous on: "Abrenuntiatio diaboli." Monilla kristillisillä
kirkoilla on vielä tänäkin päivänä kaste- tai konfirmaatioliturgiassa
luopumiskaava. 'Kaavalla' tai vain 'liturgian osalla' ei tietenkään ole
merkitystä hengellisissä yhteyksissä.
Mutta kun on kyse okkulttisten ihmisten sielunhoidosta,
luopumisrukouksen merkitys on suuri. Miksi? Jokainen noituuden synti on
liitto pimeyden kanssa. Kajotessamme noituuteen annamme paholaiselle
omistusoikeuden itseemme. Tämä omistusoikeus voi syntyä myös siten,
että vanhempamme tai esivanhempamme ovat harjoittaneet noituutta.
Paholainen tuntee ensimmäisen käskyn ". . . joka kostan isien pahat teot
lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen". Pimeyden vallat käyttävät

hyväkseen omistusoikeuksiaan, eikä noituutta harjoittaneen ihmisen
jälkeläinen tiedä tästä mitään, koska hän itse ei ehkä koskaan ole
harjoittanut noituutta. Paholainen ilmaisee oikeutensa, kun ihminen,
johon paholaisella näin on omistusoikeus, kääntyy.
Luopumisrukouksessa ihminen sanoutuu oikeudellisesti irti tällaisesta
omistusoikeudesta. Läsnä oleva sielunhoitaja tai muutama velikin ovat
todistamassa omistusoikeuden irtisanomista.
Modernit teologit nauravat näille asioille, mutta paholainen suhtautuu
niihin vakavasti. Sadat tapaukset osoittavat, että hän ottaa ne todesta.
Jos okkulttinen rasitus on lievähkö, katuvan on helppo toistaa
luopumisrukous. Sen muoto voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:
"Jeesuksen nimeen sanoudun irti kaikista pimeyden töistä, myös
esivanhempiensa harjoittamasta noituudesta, ja vihkiydyn Jeesukselle
Kristukselle, Herralleni ja Vapahtajalleni, ajaksi ja iankaikkisuudeksi. Isän,
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." Tämä rukous ei ole kaava. Rukous
voidaan aina muotoilla jollakin toisella tavalla.
Jos rasitus on vaikea, luopumisrukous nostattaa suuria vaikeuksia.
Esimerkki 75. Sveitsissä puheilleni tuli erään piispan poika. Hänen
rasituksensa tuli pian ilmi. Kun pyysin poikaa toistamaan perässäni
luopumisrukouksen, hän ei saanut edes käsiään ristiin. Hän ei enää
myöskään saanut suutaan auki. Hän nirskutti hampaitaan eikä pystynyt
toistamaan rukousta. Hänen tapauksessaan ei siis ollut kyse ainoastaan
tavallisesta okkulttisesta rasituksesta vaan demonisaatiosta.
Vihollisen uhrit, joita pimeyden voimat piirittävät tai jotka ovat peräti
riivattuja, vaipuvat luopumisrukouksen aikana usein transsitilaan. Tai- he
voivat huutaa: "Minä en saa sanotuksi sitä nimeä (Jeesus)."
Mitä tällaisissa tapauksissa on tehtävissä? Voimme käskeä voimia
Jeesuksen nimeen tai pyytää tueksemme rukoilemaan jonkun veljen.
Englantilaisessa King James Version -raamatunkäännöksessä on 2 Kor.
4:2:ssa sattuva kuvaus luopumisrukouksesta: "to renounce the hidden
things". Se tarkoittaa sanoutumista irti salatuista asioista.
Irtisanoutumisella on usein valtavat seuraukset Tätä kirjaa kirjoittaessani
sain kirjeen, jossa olivat muiden muassa seuraavat lauseet: "Kun aioin
nousta kirkonpenkistä, se ei onnistunutkaan. Istuin penkissä kuin
naulittuna. Silloin Te tulitte luokseni, ja pääsin jotenkuten irti penkistä.

Sakaristossa Te esititte minulle erilaisia kysymyksiä. Sitten minun piti
polvistua ja toistaa Teidän lausumanne sanat. Tein niin täydestä
sydämestäni ja pääsin vapaaksi. Siitä on nyt tullut kuluneeksi kymmenen
vuotta. En ole sen koommin langennut entisiin erehdyksiini. Ne ovat
täysin kadonneet. Seuraavana päivänä oloni oli ihmeellinen. Mieleni oli
kevyt ja tunsin itseni vapaaksi. Minusta tuntui, että olisin voinut vaikka
lentää, oli kuin olisin vapautunut raskaista kahleista. Se oli suurenmoista.'
Kaikilla vapautuneilla ihmisillä ei ole yhtä voimakkaita tunteita.
Omistusoikeuksien irtisanominen on pätevät, vaikka tällaista tunnekuohua
ei syntyisikään. Kirjeen kirjoittanut nainen pysyi lujana uskossaan. Hän sai
johdattaa tyttärensä ja vävynsä Jeesuksen luokse. Koko perhe sai
herätyksen. Äiti oli saanut olla muutoksen liikkeellepanijana.
Irtisanoutuminen on tärkeä niille ihmisille, jotka kuuluvat pakanallisiin
heimoihin. Näin kertoi minulle ystäväni Peter Jamieson wongai-heimon
päällikkö:
"Monet kääntyneet sortuvat, koska he eivät ole sanoutuneet irti heimonsa
noitatoimista."
6. Syntien anteeksianto
Syntien anteeksiannon perustana ei ole mikään ihmistyö, ei myöskään
rippi, vaan yksinomaan Jeesuksen ristillä täyttämä lunastustyö. Paavali
todistaa Ef. 1:7:ssä: "Jeesuksessa meillä on lunastus hänen verensä kautta,
rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan."
Ripin siunauksesta taas puhuu 1 Joh. 1:9: "Jos me tunnustamme
syntimme, on hän uskollinen ja van-hurskas, niin että hän antaa meille
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."
Lupaus syntien anteeksiantamisesta, niin sanotusta absoluutiosta,
perustuu Jeesuksen sanoihin (Joh. 20: 23): "Joiden synnit te anteeksi
annatte, niille ne ovat anteeksi annetut."
Tietysti tälläkin alueella on monimutkaisia kysymyksiä. Kenties papilla, joka
lupaa ripittäytyvälle ihmiselle syntien anteeksiannon, ei itsellään ole
anteeksiantamusta. Onko anteeksiantamuksen lupaus pätevä tässäkin
tapauksessa? On. Jos Jumala tahtoisi odottaa siksi. kunnes hän löytäisi
täysin kelvollisen papin, maan päällä ei olisi lainkaan anteeksiantamusta.
Tietenkin sääntönä pitäisi olla sen, että anteeksiantamuksen välittää vain

sellainen mies, joka itse on saanut Jumalan armosta syntinsä anteeksi.
Voiko syntien anteeksiantamuksen välittää myös sellainen veli. joka ei ole
hengellisessä virassa? Voi. Uskovalla lääkärillä ja uskovalla
kadunlakaisijalla on suuremmat raamatulliset oikeudet välittää
synninpäästö kuin epäuskoisella papilla.
Tahdon tässä kertoa esimerkin, joka liikutti minua syvästi.
Esimerkki 76. Vuonna 1956 pidin esitelmiä monissa Pariisin kirkoissa ja
seminaareissa. Pastori Blocherin rukoushuoneessa eräs haitilainen
opiskelijanuorukainen tuli luokseni sielunhoitokeskusteluun. Pikkupoikana
hän oli sairastunut, ja hänen vanhempansa olivat vieneet hänet monta
kertaa maagisten parantajien luokse, joita kutsuttiin nimellä "obiah".
Hänen vanhempansa kuuluivat virallisesti katoliseen kirkkoon, mutta heti
kun aihetta ilmeni, he turvautuivat noituuteen. Nuorukaisen elämää
varjosti noituus. Myöhemmällä iällään hän matkusti Ranskaan
opiskelemaan. Hänen mielialansa oli matalalla; hän tunsi itsensä
onnettomaksi ja masentuneeksi. Tässä tilassa hän tuli puheilleni. Hän
tunnusti kaikki syntinsä. Hain mukaan myös Blocher ja Nicole-nimiset
veljet. Rukoilimme yhdessä nuoren miehen kanssa. Opiskelija toisti
perässäni luopumisrukouksen. Tämän jälkeen hän katosi näkyvistäni
kymmeneksi vuodeksi. Berliinin kongressissa hän ilmestyi yllättäen eteeni.
En enää tuntenut häntä. Hänestä oli kuluneiden vuosien aikana kypsynyt
kotimaassaan tunnettu evankeliumin julistaja. Hän kertoi minulle
päässeensä tuolloin Pariisissa vapaaksi.
Syntien anteeksiantamus ja vapautuminen pimeyden rasituksesta
muuttavat ihmisen koko elämän.
7. Vapaaksi julistaminen
Vapaaksi julistaminen ei ole sama hengellinen tapahtuma kuin
anteeksiantamuksen välittäminen. Se pohjautuu Jeesuksen sanoihin (Matt.
18:18): "Kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty
taivaassa." Tällä alueella perinteellinen vapaaksi julistaminen, liturginen
toiminta, on mahdoton. Vapaaksi julistaminen on karismaattinen
tapahtuma. Siihen kuuluu henkien erottamisen lahja. Siihen kuuluvat
hengellinen valta ja Herran johdatus.
Esimerkki 77. Joitakin vuosia sitten pidin esitelmiä kuudessa

englantilaisessa raamattukoulussa. Niiden raamattukoululaisten joukossa,
jotka tulivat keskustelemaan kanssani, oli eräs seminaarilainen, jolla oli
takanaan jo useita itsemurhayrityksiä. Näitä sairaalloisia pakkomielteitä oli
alkanut ilmetä vasta sen jälkeen, kun hän oli tullut raamattukouluun, mikä
viittasi siihen, että niiden taustalla piili noituus. Mieli-sairaat, esimerkiksi
maanis-depressiiviset, saavat kohtauksia riippumatta heidän
uskonnollisesta asenteestaan tai toimintapiiristään. Okkulttisesti rasitetut
tai jopa demonisoidut ihmiset alkavat saada. kohtauksia vasta sitten, kun
he tahtovat lähteä seuraamaan tai palvelemaan Kristusta. Pyysin nuorta
miestä ottamaan selville, oliko hänen perheessään harjoitettu noituutta.
Yksi ainoa puhelinsoitto riitti. Pojan isoäiti myönsi, että perheessä oli
harjoitettu okkulttisia toimia. Nuori mies tunnusti syntinsä, ja julistettuani
hänet Jeesuksen nimeen vapaaksi hän todella sai kokea vapautuksen.
Vapaaksi julistaminen ei pidä koskaan tapahtua kaavamaisesti. Minä
ryhdyn siihen vasta perusteellisen sielunhoitotyön jälkeen ja vasta sitten,
kun Herra Jeesus lahjoittaa siihen luvan. Uskallan tavallisesti julistaa
vapaaksi ehkä vain 10-20 prosenttia okkulttisesti rasitetuista.
Esimerkki 78. Kerran luokseni tuli eräs sairaanhoitaja. Paholainen ahdisti
häntä ankarasti. Jo hänen ollessaan lapsi pelottavan väkevä noita oli
useaan otteeseen hoitanut häntä. Hänen kärsimyksensä eivät voineet olla
järkyttämättä kovintakaan ihmistä. Säälin häntä niin paljon, että erehdyin
julistamaan hänet vapaaksi liian aikaisin. Sen seurauksena jouduin itse
öisin kauhistuttavien pimeyden voimien hyökkäysten kohteeksi. Minulle
tämä opetus osoitti, ettemme saa toimia liian aikaisin.
Jos yritämme liiaksi ponnistella rasitettujen ihmisten vapauttamiseksi,
okkulttiset siirrot ovat mahdollisia.
Minulla on lukuisia kiitollisuutta herättäviä esimerkkejä tapauksista, joissa
ihmiset ripin, luopumisrukouksen ja vapaaksi julistamisen jälkeen ovat
kokeneet täydellisen vapautumisen. Herra Jeesus on vapauttanut heidät.
8. Rukouspiiri
Sielunhoito okkulttisesti rasitettujen parissa on ryhmätyötä. Yksittäinen
sielunhoitaja on aivan liian heikko kantamaan kaiken sen, mitä hän saa
osakseen. Maailma ja ihmiskunta syöksyvät demoniseen pimeyteen
Ihmisten rasitukset vain lisääntyvät, mutta sielunhoitajien luku pienenee

yhä. Monilla kirkoilla on vain puolet siitä pappismäärästä, jonka ne
tarvitsisivat. Sitä paitsi teologian opinnot eivät lainkaan valmista
opiskelijoita sielunhoitopalveluun. Ne harvat, jotka toimivat
sielunhoitajina, ovat hukkumaisillaan suullisiin ja kirjallisiin pyyntöihin ja
kyselyihin.
Seurakuntamme, joilla pitäisi olla rukouskammioita rasitettujen ihmisten
vastaanottamista varten, eivät ole hengellisesti täysi-ikäisiä. Voisimme
valittaa tätä pitkään, mutta emme tahdo antaa tilaa negatiivisille asioille.
Rukouspiirin raamatullinen perusta on annettu muun muassa Jeesuksen
sanoissa Matteuksen evankeliumin 18. luvun 19. jakeessa: "Jos kaksi teistä
maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat,
niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaassa." Monessa kohden
kerrotaan meille siitä, miten alkuseurakunta muodosti rukouspiirejä.
Apostolien teot 12:12: Marian talo, jossa oli monta koolla rukoilemassa.
Apostolien teot 4:31: Kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he
olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi.
Okkulttisesti rasitettujen asema on hyvin uhattu senkin jälkeen, kun he
ovat vapautuneet. Siksi pitäisi jokaiselle rasitetulle löytyä pieni joukko
ihmisiä, joka ottaa uhatun ihmisen huostaansa. Hätätilassa kaksikin
ihmistä riittää. Heidän pitäisi ainakin kahdesti tai kolmesti viikossa
kokoontua ehkä noin neljännestunniksi kerrallaan rukoilemaan rasitetun
ihmisen puolesta. Parasta olisi, että tämä olisi itsekin mukana. Ei ole
tarpeen, että rasitettu ihminen tunnustaa syntinsä näiden parin, kolmen
ihmisen kuullen. Senhän hän on jo tehnyt sielunhoitajan luona.
Esimerkki 79. Argentiinassa, Cordobassa, muuan sairas nainen meni
spiritistin luokse, joka paransi hänet. Spiritistin mediumistiset voimat olivat
niin väkevät, että parantunut nainen pystyi itse hoidon jälkeen
parantamaan ihmisiä. Hän ansaitsi taidoillaan hyvin. Eräänä päivänä hänen
luokseen tuli professori Winter, joka on ystäviäni. Tämä uskova lääkäri on
hyvin perillä spiritismistä, ja hän kertoi naiselle pahojen henkien tuhoisasta
vaikutuksesta. Lääkärin mielipide vaikutti spiritistiseen naiseen. Kun
professori Winter meni hänen luokseen uudestaan, nainen tuli vastoin
kaikkia odotuksia uskoon. -Samalla hetkellä pahat henget ryhtyivät
kostoon. Nainen näki itse suustaan hyppäävän sammakoita. Samoin oli
käynyt Gottliebin Dittukselle, jota pastori Blumhardt oli hoitanut. Öisin

naisen vuode tärisi. Kaikki ajateltavissa olevat ahdistukset tulivat hänen
osaksen. Professori Winter näki hänen hätänsä ja muodosti muutaman
kristityn kanssa rukouspiirin, joka rukoili uskollisesti ahdistetun naisen
puolesta. Hän vapautui. Hän on pysynyt uskollisesti Jeesuksen seuraajana.
Hän antaa kaiken liikenevän Herran työhön. Professori Winter saa joka
kuukausi sekin, sillä hän on argentiinalaisen lähetyssairaalan ylilääkäri.
Tämä esimerkki on arvokas sikälikin, että erittäin pätevä lääkäri on sen
kokenut ja kertonut minulle. Pidin hänen sairaalassaan Cruz Blanca
Esquilissa kaksi esitelmää. Ilman rukouspiirin tukea taistelu spiritismin
rasittaman naisen vapauttamiseksi olisi ollut tulokseton.
9. Rukous ja paasto
Jeesuksen opetuslapset palasivat eräänä päivänä pettyneinä opettajansa
luokse, koska he eivät olleet kyenneet auttamaan riivattua poikaa. He
kysyivät Mestarilta: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?" Jeesus
vastasi: "Teidän epäuskonne tähden. Sillä tämä laji ei lähde ulos muulla
kuin rukouksella ja paastolla." (Matt. 17:14-21.)
Paasto tunnettiin sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa, ja sitä myös
harjoitettiin. Daniel paastosi ja rukoili kolme viikkoa (Dan. 9:3 ja 10:3).
Jeesus paastosi 40 päivää erämaassa.
Myöhempinä vuosisatoina katolinen kirkko on tehnyt paastosta hyvän
työn. Tämän päivän evankelisessa kirkossa paasto on lähes tuntematon. Ja
kuitenkin sillä on yhä oma merkityksensä vakavan rukouksen tukena.
Esimerkki 80. Erään luterilaisen papin luokse tuli sielunhoitoon nainen,
jota psykiatrit olivat jo vuosia pitäneet skitsofreenikkona. Koska nainen
näki iltaisin julmia ihmiskasvoja ikkunansa takana ja kärsi itsemurhaajatuksista, pastori arveli, että kyseessä saattoi olla okkulttinen rasitus.
Hän oli lukenut kirjani 'Seelsorge und Okkultismus' (Sielunhoito ja
okkultismi), jossa sanotaan muun muassa, että spiritistit näkevät usein
myöhällä iällään pelottavia ihmiskasvoja. Niinpä pappi kävi muutamia
sielunhoitokeskusteluja ahdistetun naisen kanssa. Hän muodosti
rukouspiirin, joka uhrautui rukoilemaan ja jopa paastoamaan siksi, kunnes
naisen tilassa tapahtuisi muutos parempaan. Herra siunasi heidän
valmiuttaan ja uskollisuuttaan. Rasitettu nainen parani.
Joitakin vuosia sitten minulla oli tapana pitää joskus

evankelioimiskokouksissa rukous- ja paastopäivä. Tavallisesti siihen
osallistui muutamia muitakin kristittyjä. Niinpä vietin Churin
metodistikirkossa rukous- ja paastopäivää 54 seurakunnan jäsenen ja
muihin kirkkokuntiin kuuluvan uskovan kanssa.
Reinin alueella erään seurakunnan pappi otti suureksi ilokseni
evankelioimiskokousten jälkeen tavaksi pitää näitä rukous- ja
paastopäiviä. Kerran kuukaudessa seurakunnan uskovat jäsenet
kokoontuvat yhteen. He viettävät päivän kirjoittamani kirjasen 'Beten und
Fasten' (Rukous ja paasto, Evangelisationsverlag, 7501 Berghausen)
neuvojen mukaisesti. Tätä siunattua tapaa on seurakunnassa noudatettu
jo vuosia. Siihen osallistuu tavallisesti 20-30 ihmistä. Tahtoisin tässä
kirjassa lähettää terveiseni tälle piirille ja antaa jokaiselle sen jäsenelle
yhteenkuuluvuuden merkiksi ilmaiseksi tämän kirjan.
Monesti näihin piireihin otetaan mukaan yksi tai kaksi rasitettua ihmistä.
Piirissä rukoillaan sitten näiden ahdistuneitten ihmisten puolesta, kunnes
Herra kuulee rukouksen.
10. Jeesuksen veren suojeluksessa
Demonit eivät pelkää mitään niin paljon kuin Jeesuksen nimeä ja hänen
vertaan. Jokainen, joka joutuu toimimaan demonisoitujen ihmisten
parissa, tarvitsee erityisen suojan, muuten hän ei selviydy tehtävästään.
Esimerkki 81. Eräs lähetyssaarnaaja oli paljon tekemisissä riivattujen
kanssa Itä-Aasiassa. Hän joutui huomaamattaan demonien vaikutuksen
alaiseksi. Hänen uskonelämäänsä lankesivat pitkät varjot. Vähitellen hän
ajautui tilaan, jossa hän ei enää pystynyt rukoilemaan ja jossa hän myös
kadotti ilon lukea Raamattua. Tässä tilassa hän palasi kotiin. Omaiset
huomasivat hänessä tapahtuneen muutoksen. He muodostivat
rukouspiirin, jonka vahvistukseksi tuli eräs toinen Jumalan valtakunnan
työntekijä. Muutaman viikon kuluttua lähetyssaarnaaja pääsi jälleen
vapaaksi.
Esimerkki 82. En ole missään maassa nähnyt lähetyssaarnaajia uhkaavan
niin suurten vaarojen kuin Japanissa. Niistä yli sadasta maasta, joissa olen
käynyt, Japani näyttää minusta vaikeimmalta lähetyskentältä. Siellä
ollessani luonani kävi sielunhoidossa noin 25 lähetyssaarnaajaa. He olivat
joutuneet vaikeuksiin, jotka heidän kotimaassaan olisivat olleet aivan

mahdottomia.
Kun ihminen joutuu työskentelemään demonisoidussa ympäristössä, hän
tarvitsee uskovien esirukous-ta ja Jeesuksen suojelusta. Tässä kohden
pyydän itse lukijoilta esirukousta. Työssäni okkulttisesti rasitettujen ja
riivattujen parissa olen joutunut ruumiillisen, sielullisen ja henkisen
kestokykyni rajoille. Ellei Herra Jeesus olisi suojellut minua kädellään, olisin
menehtynyt jo kauan sitten.
Emme kuitenkaan ole häviäjän asemassa. Meillä on suojeluksen ja turvan
linnake. Sakarja sanoo 2: luvun 5. jakeessa: "Mutta minä olen oleva, sanoo
Herra, tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä."
Voitokas seurakunta, joka kerran on perivä kirkkauden valtakunnan, on
saanut todistuksen: "Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta"
(Ilm. 12:11).
"Veressä on voitto"
riemuitsee voitokas joukko
kristallimerellä seisten,
pyhää kiitosta hohtaen:
vuotihan veri,
voittihan Karitsa,
koittihan vapaus
— saatana vallasta syösty jo on.
Suotakoon minulle anteeksi, vaikka kerronkin tässä uudelleen Lutherin
unen, jonka ilmeisesti olen jo kertonut eräässä toisessa kirjassa.
Paholainen ahdisti unessa ankarasti Lutheria. Saatana kiersi auki pitkän
kirjakäärön ja näytti Lutherille kaikkia hänen syntejään. Lopulta Luther
kysyi: "Olivatko ne siinä kaikki?" "Eivät", huusi paholainen ja toi toisen
käärön. Taas pitkä syntiluettelo! Ja kolmas käärö! Sitten paholaisella ei
ollut enempää. "Sinä olet unohtanut erään asian", riemuitsi Luther.
"Kirjoita oitis käärön alle': 'Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan veri
puhdistaa meidät kaikesta synnistä'." Paholainen kirosi karkeasti ja katosi.
Jeesuksen veri tuhosi hänen suunnitelmansa.
"Ja veri on oleva merkki", sanottiin Egyptin maassa (2 Moos. 12:13). Veri
oli armahduksen ja suojeluksen merkki, kun tuhon enkeli meni ohitse. Veri
on myös meidän suojeluksemme merkki, kun vihollinen ahdistaa meitä.
Jeesuksen veri on meidän tunnuksemme!

11. Käskeminen Jeesuksen nimeen
Joissakin sielunhoidon tilanteissa pelkkä rukous ei enää riitä. Kun Paavali
oli lähetystyössä Filippissä, eräs tietäjänainen häiritsi häntä. Lopulta
Paavali ei enää kestänyt sitä. Hän huusi: "Jeesuksen Kristuksen nimessä
minä käsken sinun lähteä hänestä!" Ja se lähti sillä hetkellä (Apt. 16:16-18).
Kun Paavali kohtasi Elymas-noidan, tilanne oli samanlainen. Elymas
vastusti apostolin sanomaa. Silloin Paavali sai sisäisen vapauden sanoa
hänelle: "Herran käsi on sinun päälläsi ja sinä tulet sokeaksi." Taistelu oli
kova, mutta Herran käsi vei Paavalin voittoon.
Esimerkki 83. Eräs noituutta harjoittava nainen häiritsi tavan takaa Peter
Oktaviania, Indonesiassa toimivaa evankelistaa, kun tämä piti
evankelioimiskokouksia Sumbawansaarella. Oktavian katsoi naista suoraan
silmiin ja sanoi: "Jeesuksen nimeen käsken sinun vaieta. Tule istumaan
ensimmäiseen riviin ja kuuntele tarkoin sanomaa." Nainen vaikeni heti, tuli
eteen ja kuunteli. Niin kuin vapautuksen julistaminen, käskykin on
karismaattinen toimi. Siitä ei voi koskaan tehdä kaavaa.
Esimerkki 84. Eräs nuori kreikkalainen mies kaipasi päästä lähemmäksi
Jumalaa. Niinpä hän meni ortodoksisen kirkon papin luokse kysymään
neuvoa. Pappi oli spiritisti ja kutsui opiskelijanuorukaisen Salonikissa
pidettäviin spiritistisiin istuntoihin. Siitä pitäen tuon nuoren ihmisen
sielunrauha oli mennyttä. Hän joutui masennuksiin. Hädässään hän meni
kuuntelemaan erään evankelisen saarnaajan puheita. Siellä hän
ensimmäisen kerran kuuli ilosanoman Jeesuksesta. Se vastasi hänen
sydämensä kaipaukseen. Hän meni tuon evankelisen sielunhoitajan
puheille, vaikka olikin ortodoksisen kirkon jäsen. Hän tunnusti syntinsä,
mutta äkisti hänen puheensa katkesi eikä hän saanut enää sanaa suustaan.
Saarnaaja kysyi häneltä:. "Tahdotteko sanoa jotakin, jota on vaikea puhua,
ettekä saa sitä sanotuksi?"
Opiskelija nyökkäsi. Silloin saarnaaja käski Jeesuksen nimeen vieraita
voimia jättämään nuorukaisen rauhaan. Tämä jatkoi synnintunnustustaan.
Hän kertoi kaikista spiritistisistä kokemuksistaan. Opiskelija koki
Kristuksessa täydellisen vapautumisen. Hän oli riemuissaan. Mutta hänen
ilonsa sai uuden käänteen. Hänestä tuli ylimielinen. Hän sanoi illalla
huoneessaan: "Saatana, sinä et mahda minulle enää yhtään mitään. Minä

olen yhtä väkevä kuin sinä." Samassa hetkessä hän sai hirveän kohtauksen
ja halvaantui. Kun häntä ei kuulunut syömään, ystävät menivät katsomaan,
mikä oli hätänä, ja löysivät hänet halvaantuneena. Saarnaaja näki, että
pimeyden voimat olivat hyökänneet uudelleen nuorukaisen kimppuun, ja
jälleen hän käski niitä Jeesuksen nimeen. Herra oli armollinen ja vapautti
nuorukaisen toistamiseen. Opiskelija tunnusti kevytmielisyytensä ja oli
siitä lähtien varovaisempi.
Herran nimi on ase, jota paholainen pelkää. Mutta sitä asetta on
kannettava puhtain käsin.
12. Armonvälineet
Melkein kaikkialla maailmassa näyttää siltä, kuin Jeesuksen seurakunta
olisi kokoelma "hengellisesti aliravittuja" kristittyjä. Meidän uskovien
joukossa on niin niukasti voitonvarmuutta, niin vähän voitokasta
elämäntapaa. Minun on myönnettävä myös oma vajavuuteni. Mutta missä
on syy?
Me emme elä Kristuksen täyteydessä. Ensimmäiset kristityt saattoivat
sanoa: "Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon
päälle" (Joh. 1:16). Psalmin 87 seitsemännen jakeen kirjoittaja tunsi myös
tämän salaisuuden tunnustaessaan: "Kaikki minun lähteeni ovat sinussa."
Hepreaksi tämä jae kuuluu: "Kol majanai bach."
Sen, joka ei halua janota, on tultava lähteelle. Sillä, joka ei halua kärsiä
nälkää, on oltava pääsy ruoka-aittoihin. Sen, joka haluaa elää hengellisesti,
on nautittavaa joka päivä elämän leipää. Sen, joka haluaa rakentua
hengellisesti, on käytettävä hengellisiä rakennuskiviä. Niistä puhutaan
Apostolien teoissa (2: 42); ne ovat apostolien opetukset, keskinäinen
yhteys, leivän murtaminen ja rukous.
Esimerkki 85. Elämäni toiseksi suurin kokemus oli osallistuminen
Indonesian herätysalueella toimivan "Jeesus-perheen" elämään. Kirjassani
'Uns, Herr, wirst Du Frieden schaffen' (Sinä, Herra, hankit meille rauhan *)
olen kertonut siitä enemmän. Siellä näin, millainen on apostolien tekojen
tarkoittama alkuseurakunta. Auringonlaskun aikaan Timorinsaarella lähellä
toisiaan asuvat ihmiset kokoontuvat yhteen. He laulavat yhdessä ja jakavat
Jumalan sanaa toisilleen. Heidän joukossaan on lukutaidottomia, jotka
pystyvät vain kuuntelemaan, mutta eivät lukemaan, Raamatun sanaa.

Aamuisin ja iltaisin pidetään yhteisiä
ilmestyy myöh. suomeksi hartaushetkiä. Joskus he murtavat yhdessä
leipää. Usein heiltä puuttuu viini. Muutaman kerran Herra on muuttanut
veden viiniksi. Länsimaisesti ajatellen se on melkein pelottava tapahtuma.
Mutta Jeesus on heidän keskellään. Hän itse on rohkaissut meitä
sanallaan: "Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo." He pitävät
seurakuntakokouksia, jotka ovat länsimaiselle ihmisille aivan vieraita.
Ainoa alue, jolla olen nähnyt tällaista yhteyttä, on Korean herätyksen alue.
Noiden ihmisten parissa tunsin seisovani lähellä taivasta. He ymmärtävät,
että Jeesus on avannut jälleen paratiisin portit.
Jos meillä länsimaissa olisi samanlaisia "Jeesus-perheitä", voisimme
sijoittaa kaikki vapauteen päässeet rasitetut niihin. Noissa perheissä
vallitsevana hengellisellä ilmapiirillä on valtava, suojeleva voima.
Kun ihminen on vapautunut okkulttisista rasituksistaan, hänen on
pysyttävä uskollisena Jeesuksen opetuslapseuden neljälle hengelliselle
peruspilarille: Jumalan Sanalle, Jumalan lasten yhteydelle, leivän
murtamiselle ja kestävyydelle rukouksessa.
Ja kuitenkaan meidän ei tarvitse tähyillä kateellisina tai masentuneina
herätysalueita. Jeesus on meidän elinympäristössämme sama kuin
herätysalueilla. Hänen voimastaan riittää myös meille. Osoitamme tämän
esimerkillä, joka on peräisin länsimaitten piiristä:
Esimerkki 86. Nuori tyttö, jonka tunnen erittäin hyvin, oli sairaana monta
vuotta. Hän kulki lääkäriltä toiselle. Ei apua! Sitten hänen perheensä kuuli
ihmetohtorista ja henkiparantajasta, Gröningistä. Isä vei tyttärensä tämän
miehen luo ja pani kaiken toivonsa tähän kuuluisaan parantajaan. He
istuivat odotushuoneessa. Tytär, joka vähän aikaisemmin oli ottanut
vastaan Herran Jeesuksen, tunsi pelottavan voiman läheisyyden. Siksi hän
rukoili herkeämättä. Silloin Bruno Gröning astui huoneeseen. Hän pysähtyi
tytön eteen ja kysyi: "Uskotteko, että minä voin parantaa teidät?" Tyttö
vastasi: "Uskon, jos Jumala antaa teille siihen voiman." Gröning vastasi:
"Teissä on voima, joka vastustaa minun voimaani." Siis sama yleisesti
tunnettu kokemus, että spiritistiset parantajat ja muut henkiparantajat
ovat voimattomia heti, kun joku rukoilee! Gröning antoi kaikille
potilailleen tinapaperipalloja ja -lappuja. Hän neuvoi heitä panemaan
tinapaperin päiväksi ihoaan vasten ja yöksi tyynynsä alle. Lisäksi potilaat

voivat hankkia Gröningin kuvia, joiden päälle heidän piti laskea kätensä.
Tuosta käynnistä lähtien sairaan tytön levottomuus kävi hyvin
voimakkaaksi. Lopulta hän isänsä tahtoa uhmaten poltti kaiken, mitä oli
saanut Gröningiltä. Sen jälkeen hän rauhoittui. Hänen hengelliseksi
hoitajakseen ryhtyi sitten 'Missionstrupp Frohe Botschaft' -niminen
lähetysryhmä. Tyttö tunnusti kaiken, minkä Jumala oli hänelle osoittanut
synniksi, myös Gröningin tapauksen. Sielunhoitaja rukoili hänen kanssaan
luopumisrukouksen ja julisti hänet vapaaksi. Siitä lähtien kaikki paine ja
ahdistus on pysynyt poissa. Lähetysryhmästä tuli tälle tytölle "Jeesusperhe", joista jo puhuimme.
Tässä yhteydessä tahtoisin suositella tätä lähetysryhmää ja rohkaista
nuoria käyttämään vapaa-aikansa tai jopa kokonaisen diakoniavuoden
työskentelemiseen sen kanssa. (Heidän osoitteensa on: Missionstrupp,
3432 Grossalmerode, Kassel.)
13. Demonien paluu
Tämä kappale on hyvin tärkeä. Sen pitäisi johtaa jokainen uskollinen
sielunhoitaja omakohtaiseen katumukseen.
Jeesus kiinnitti huomiomme pahojen henkien paluuseen Luukkaan
evankeliumissa (11:24): "Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se
autioita paikkoja ja etsii lepoa; ja kun ei löydä, sanoo se: 'Minä palaan
huoneeseeni, josta lähdin.' Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja
kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta
henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen
ihmisen viimeiset päivät tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset."
Tunnen tämänkaltaisia kauhistuttavia kertomuksia sielunhoidon piiristä.
Ennen kuin kerron niistä, on kuitenkin ensin torjuttava eräs väärinkäsitys.
Pyydän sydämestäni tällä alueella sielunhoitajina toimivia uskovia
panemaan merkille seuraavien esimerkkien välisen eron.
a) Demonien näennäinen paluu
Esimerkki 87. Epilepsiaa sairastava tyttö kävi nuoruudessaan ahkerasti
evankelisessa nuorisopiirissä. Sitten hänen äitinsä vei hänet maagisen
parantajan luo. Epilepsia katosi. Mutta hoidon jälkeen äiti ja tytär eivät
enää tulleet Jumalan sanan ääreen. Pappi meni heitä tapaamaan ja kysyi,

miksi heitä ei ollut näkynyt. Hän sai tietää, kuinka asiat olivat, myös sen,
että henkiparantaja oli antanut tytölle amuletin.
Pappi pyysi nähdä amuletin ja avasi sen. Sen sisällä oli kirjallinen lupaus
paholaiselle, jossa sanottiin, että paholainen saisi tytön sielun palkaksi
siitä, että parantaisi hänet. Molemmat naiset pelästyivät suunnattomasti.
He katuivat syntiään. Amuletti poltettiin. Mitä tapahtui? Entinen sairaus
palasi. Mutta katumuksen ja luopumisen jälkeen naiset saattoivat jälleen
rukoilla, ja he pääsivät Jumalan sanan kuuloon. Tämä ei suinkaan ollut
demonien paluu, vaan aivan päinvastainen tapahtuma. Vanhan sairauden
palaaminen osoittaa, että okkulttinen kirous on rikottu.
Aivan tyytyväinen tämän tapahtuman kulkuun en kuitenkaan ole. Miksi
pappi ei nyt rukoillut Herraa koskettamaan ja parantamaan tyttöä?
Annamme huonon todistuksen Herrasta Jeesuksesta, jos tyydymme vain
myöntämään, että paholainen pystyy parantamaan potilaan mutta Jeesus
ei.
Esimerkki 88. Eräs ystäväni toimi paremmin. Eräässä
evankelioimiskokouksessani, jonka tämä ystäväni oli järjestänyt,
sielunhoitooni tuli nuori mies. Kun hän oli lapsena sairastanut, magiaa
harjoittava paimen oli loihtinut hänet terveeksi. Nuori mies tunnusti
syntinsä, sanoutui läsnä ollessani irti synneistään ja sai vapautua ja kokea
anteeksiantamuksen. Evankelioimiskokouksen päätyttyä matkustin pois.
Tällä välin nuori mies oli joutunut uudelleen entisen sairautensa uhriksi.
Hänen äitinsä meni kiukuissaan ystäväni luo ja valitti sielunhoidostani,
koska se oli vain johtanut siihen, että hänen poikansa kärsi jälleen
entisestä sairaudestaan. Ystäväni usko oli kuitenkin lujempi kuin edellisen
esimerkin papin. Hän vastasi äidille: "Herra Jeesus pystyy tekemään tuhat
kertaa enemmän kuin paholainen. Meidän tarvitsee nyt pyytää Herraa
Jeesusta avuksi, ja hän parantaa poikanne." He rukoilivat yhdessä, ja poika
parani heti.
On Jumalan lahja, että hän antaa meille kumppaniksi hengelliseen
rintamaan tällaisia ystäviä. Muut esitelmätilaisuuksien järjestäjät eivät ole
asennoituneet näin raamatullisesti, vaan ovat moittineet ja selittäneet:
"Sen siitä saa, kun pyytää puhujaksi tuollaisia miehiä. He vain tekevät
seurakunnan levottomaksi ja saattavat ihmiset hämmennyksiin."
Näin on minulle käynyt monta kertaa. Kaikki eivät pysty kulkemaan uskon

huipulla. Ja moni Jumalan valtakunnan työntekijä on kokematon ja vailla
pimeyden valtoja vastaan käytävässä taistelussa tarvittavaa valtaa.
Tarkoitukseni ei ole sanoa, että minulla olisi valta. Minä tiedän oman
sydämeni hädän ja viheliäisyyden. Mutta minua lohduttaa tieto siitä, että
minulla on Herra, joka on kurjien ystävä. Heidän ryhmäänsä minäkin
kuulun.
Minua vastaan on monesti hyökätty siksi, että lainaan joskus
apokryfikirjoja. Tiedän luonnollisesti, etteivät apokryfikirjat yllä Vanhan ja
Uuden Testamentin ilmoituksen tasolle. Mutta niistäkin löytää silloin
tällöin helmiä.
Kurjien toivo
Nöyrän rukous menee pilvien läpi, eikä hän ole lohdutettu, ennenkuin se
on tullut perille, eikä lakkaa, ennenkuin Korkein hänestä huolen pitää.
Siirak 35:21
Sinä kuulet nöyrien halajamisen, Herra.
Psalmi 10:17
Herra kaunistaa nöyrät pelastuksella. Psalmi 149:4
Herra armahtaa kurjiansa. Jesaja 49:13
Kurjien toivo ei huku ainiaaksi. Psalmi 9:19
b) Demonien todellinen paluu
Tältä alueelta saamamme kokemukset paljastavat
avuttomuutemme kokonaisuudessaan. Jokainen, joka on taistellut
demonien rasittaman ihmisen puolesta, tuntee oman voimattomuutensa
ja samalla Jeesuksesta säteilevän voiman.
Esimerkki 89. Muuan nainen ystävystyi toisen maailmansodan aikana
erään upseerin kanssa. Kumpikin vihkiytyi omalla verellään paholaisen
omaksi. Sodan päättyessä tappioon upseeri riisti itseltään hengen. Hän
näyttäytyi kuolemansa jälkeen entiselle ystävättärelleen ja vaati tätäkin
tekemään itsemurhan. Nainen kieltäytyi. Hän haki apua kristityiltä. Hänen
puolestaan rukoiltiin paljon. Nainen tunnusti syntinsä ja päätti ryhtyä
seuramaan Jeesusta. Siitä lähtien pimeyden voimien hyökkäykset
pahenivat. Ne ahdistivat naista yötä päivää. Hän löysi sielunhoitajan, jolla
oli kokemusta tältä alueelta. Tämä rukoili hänen kanssaan

luopumisrukouksen ja julisti hänet vapaaksi. Kaikki näytti sujuvan hyvin.
Nainen sai olla rauhassa muutaman kuukauden, hän saattoi rukoilla ja
uskoa: Sitten aivan yllättäen hyökkäykset alkoivat uudestaan. Nainen
palasi sielunhoitajansa luo, ja tämä muodosti heti rukouspiirin
rukoilemaan naisen puolesta. Kamppailu jatkuu yhä. Voimien paluun
jälkeen se on jopa kiivaampi kuin aikaisemmin.
Pimeyden voimien paluuta tapahtuu varsinkin silloin, kun ihmiset
vapautuvat kristillisessä ympäristössä mutta joutuvat sen jälkeen
palaamaan noituuden kyllästämään ympäristöön. Näin on usein laita
silloin, kun nuoret ovat tulleet spiritismiä harjoitta-vasta kodista,
kääntyneet kodin ulkopuolella ja kääntymyksensä jälkeen joutuvat
menemään takaisin vanhempiensa luo. Tästä esimerkki, joka on peräisin
Hollannista:
Esimerkki 90. Eräs poika kuului perheeseen, joka harjoitti noituutta.
Uudessa kristillisessä ympäristössä hänessä ilmeni niin .harvinaisia
häiriöitä, että lääkäri arveli hänellä olevan kasvaimen. Sielunhoidossa
nämä erikoiset oireet kuitenkin katosivat. Poika vapautui, mikä oli
osoituksena siitä, ettei häntä ollut vaivannut kasvain vaan vanhempien
demoninen rasitus. Kun poika meni loman ajaksi muutamaksi kuukaudeksi
vanhempiensa luo, entiset vaikeudet palasivat. Taistelu alkoi uudestaan.
Ihmiset, jotka ovat vapautuneet, mutta joiden yhä uudestaan täytyy palata
maagiseen tai spiritistiseen ympäristöön, eivät saa milloinkaan rauhaa.
Annan tällaisille, nuorille tavallisesti neuvon: "Pysykää poissa
vanhempienne tai sukulaistenne luota, elleivät he ole halukkaita
luopumaan noituuden harjoittamisesta." Aina tätä neuvoa ei ymmärretä.
Siitä voi jopa saada aikamoisia moitteitakin.
Ellemme noudata kaikkea sitä, mitä Raamattu sanoo meidän
varjelukseksemme, olemme alituisesti vaarassa joutua uudestaan jo
torjuttujen henkien vaikutuksen alaisiksi.
14. Aseistus
Näkymättömässä maailmassa käydään taisteluita, joiden olemassaolosta
ja kiivaudesta meillä ei ole aavistustakaan. Raamattu osoittaa tämän asian
monessa kohdin.
Niinpä esimerkiksi Mooseksen ruumiista syntyi näkymättömässä

maailmassa taistelu (Juudas 9). '
Danielin kirjan 10:13:ssa kerrotaan meille Mikaelin taistelusta Persian
enkeliruhtinasta vastaa; tämä muuten viittaa myös siihen, ettei
suojelusenkeleitä ole vain ihmisillä, vaan mahdollisesti myös kokonaisilla
kansoilla.
Matteuksen evankeliumin 4. luvussa kerrotaan Jeesuksen
maailmanlaajuisesta taistelusta saatanaa vastaan. Enkelit seurasivat sitä ja
odottivat, että pääsisivät palvelemaan ja vahvistamaan Herraa Jeesusta
(Matt. 4:11).
Ilmoissa käydään kamppailuja, joita ahdistuneet ihmiset joskus pääsevät
näkemään. Ajatelkaamme Elisan palvelijan hätää, kun hän syyrialaisten
tähden huudahti: "Voi, herrani, mitä me nyt teemme?" Elisa lausui
kuuluisiksi tulleet sanat: "Niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on
enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa." Elisa rukoili. Silloin
hänen palvelijansa silmät aukenivat. Profeetan ympärillä oli paljon tulisia
hevosia ja tulisia vaunuja.
Nämä taistelut ovat nykyisin kiivaampia kuin koskaan. Loppukamppailu on
alkanut. Ilmoissa kaikuu jälleen pahojen henkien aseiden kalske. Mutta
meitä ei ole annettu niille alttiiksi.
Yksi on rinnallamme.
Esimerkki 91. Peter Oktavian kertoi minulle Indonesiassa,
Surnbawansaarella, tapahtuneesta hyökkäyksestä, jota oli suorittamassa
suuri joukko muhamettilaisia. Oktavianin ystävät kertoivat, että suuri,
vihamielinen muhamettilaisjoukko oli lähestymässä heiltä. Peter vastasi
ystävilleen: "Älkää pelätkö. Niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on
enemmän."
Uskovien ryhmän avuksi tuli silloin odottamatta korkea-arvoinen upseeri,
joka oli kuulijoiden joukossa siviiliasuisena. Herra huolehti omistaan.
Esimerkki 92. Kun olin esitelmämatkalla Brasiliassa, Curitibassa, paholainen
suunnitteli häirintätoimia, joissa hän ei kuitenkaan onnistunut. Kirkossa
istui kolme naista, jotka olivat vaikeasti salaoppien rasittamia. Yksi heistä,
joka oli käynyt kristillisessä piirissä jo 30- vuotta, kuuli koko ajan sisäisen
käskyn: "Huuda kovalla äänellä kirkossa: se on vale." Toinen naisista, joka
oli ennustajan tytär, vaipui puheeni aikana kirkossa transsiin. Kolmas
nainen kuuli sananjulistuksen aikana käskyn: "Herjaa Jumalaa! Kiroa

hänet!" Yksikään näistä kolmesta naisesta ei voinut tehdä mitään. Herra
hillitsi heidät. Saatoin lopettaa jumalanpalveluksen häiriöittä.
Ensimmäinen nainen tunnusti jälkeenpäin tekonsa. Tietämättäni Herra oli
estänyt näkymättömän maailman hyökkäykset.
Näissä taisteluissa tarvitsemme kuitenkin ehdottomasti aseistuksen, jota
ilman emme selviydy taistelusta. Paavali mainitsee Ef. 6:16-17:ssä uskon
kilven, pelastuksen kypärin ja hengen miekan. Aseeton ihminen joutuu
vihollisen saaliiksi.
Miten kannamme uskon kilpeä? Minun periaatteeni rukoillessani on: On
parempi uskoa etukäteen ja pettyä Jumalaan — sitä ei sitten kuitenkaan
tapahdu — kuin olla uskomatta ja pettää siten etukäteen Jumala.
Miten suojaudumme pelastuksen kypäriin? Saatana pakenee nähdessään
meidät ristin luona. Jos jätämme asemamme ristin luona, joudumme ristin.
ympärillä vaaniskelevan vihollisen uhreiksi.
Miten kannamme hengen miekkaa? Alleviivaan värikynällä Raamatun
lauseita, opettelen ne ulkoa ja palautan ne mieleeni päivän kuluessa.
Mariasta on sanottu: "Hän kätki kaikki nämä sanat sydämeensä." Pyhä
Henki valaisee yhä uudelleen niitä sanoja, joita toistamme ja harkitsemme
sydämessämme, ja valmistaa niistä meille voiman lähteen. Luther on
sanonut asian nasevasti: "Meidän on hierottava Jumalan lupauksia hänen
korviinsa, kunnes hän kuulee meitä."
Okkulttisesta rasituksesta vapautuneen ihmisen on otettava huolellisesti
vastaan kaikki, mitä Jumalan sana meille tarjoaa.
Esimerkki 93. Kun espanjalaiset vuonna 1519 hyökkäsivät Ferninand
Cortezin johdolla atsteekkien valtakuntaan, atsteekit olivat aluksi
masentuneita, koska heidän nuolensa kimposivat takaisin espanjalaisten
rintavarustuksista. Sitten he huomasivat, ettei rautavarustus suojannut
hyökkääjien jalkoja. He alkoivat ampua vain jalkoihin ja tappoivat lukuisia
espanjalaisia.
Paholainen tuntee haavoittuvat kohtamme. Meidän on varottava hänen
laukauksiaan. Hän tähtää aina heikoimpaan kohtaamme, olkoon se sitten
vaikkapa ylimielisyys, raha, epäpuhtaus, velttous, kiivaus tai mikä muu
tahansa. Meidän ei ole helppo saavuttaa voittoa. Jumalan valtakunnassa
on taisteltava. Emme kuitenkaan selviydy omin voimin, vaan yksinomaan
hänen avullaan, jolle on annettu kaikki valta.

15. Voiton käyttäminen
Eräässä amerikkalaisessa kirkossa laulettiin laulua, jonka kertosäe kuuluu:
Realise the victory. Toteuta voittoa.
Raamatun perussävy ei ole väsyneen alistunut, vaan voitokas. Paavali
riemuitsee 1 Kor. 15:57:ssä: "Kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille
voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!"
Voitto on saavutettu, loppuun suoritettuna tosiasiana.
Meidän voittomme perustuu tänäkin päivänä Jeesuksen suureen voittoon
ristillä. Sielunhoito okkulttisesti rasitettujen ja jopa riivattujen parissa voi
olla vaikka kuinka vaikeaa, vaikka kuinka uuvuttavaa, mutta voitto on silti
meidän.
Otamme tähän esimerkin Raamatusta. 2 Mooseksen kirjan 14. luvussa on
rohkaiseva kertomus siitä, kuinka egyptiläiset joukot uhkasivat Israelia:
Kansa oli neuvoton, se hyökkäsi Moosesta vastaan ja syytti Jumalaa.
Heidän edessään oli meri. Heidän takanaan olivat vihollisen sotavaunut.
Pako näytti mahdottomalta. Mooses vei Israelia uhkaavan kuoleman
rukouksessa Jumalan eteen. Hän ei varmaankaan vain rukoillut Jumalaa
vaan suorastaan huusi häntä avuksi. Hän rukoili suuressa hädässä, kun
avun tarve oli valtava. Silloin Herra vastasi (2 Moos. 14:15) t "Miksi huudat
minulle? Sano israelilaisille, että he lähtevät liikkeelle."
Voitto oli jo valmistettu, vaikkakaan Israelin lapset eivät sitä tienneet.
Kuinka usein onkaan kamppailujen vuosina korvissani kaikunut kehoitus:
Miksi huudat? Toimi!
Herra odottaa meidän toimivan. Milloin?
Toivottomilta näyttävissä tilanteissa!
Olen usein joutunut aivan toivottomalta tuntuvaan tilanteeseen. Mitään
poispääsyä, pienintäkään valonpilkahdusta ei ole ollut näkyvissä. "Miksi
huudat aivan kuin ei olisi jumalaa, joka on jo valmistanut ratkaisun?"
Toteuta voittoa ja kirkasta siten Herraa!
Esimerkki 94. Olen matkustanut Afrikan halki jo kuusi kertaa. Minulle on
matkoillani kerrottu monista vaikeista kiistoista kristillisen sanoman ja
murtumattoman pakanuuden välillä. Kongossa eräs ylinoita ahdisti
vuosikausia muuatta lähetyssaarnaajaa. Lähetysseurakunta rukoili paljon
tämän asian takia. Vähitellen ratkaisu kypsyi. Eräänä sunnuntaina

lähetyssaarnaaja kokosi seurakuntansa erityiseen rukouskokoukseen
kirkkoonsa. Ylinoita oli uhannut antaa tuona päivänä kristityille raskaan
iskun. Seurakunnalle oli ilmoitettu uhkauksesta. Noita oli koonnut
kannattajansa eräälle kukkulalle. Nousi raju ukonilma. Salama iski vain
kerran. Pian sen jälkeen sanantuoja tuli ilmoittamaan, että salama oli
tappanut ylinoidan. Voitto oli valmistettu. Lähetysseurakunta sai nähdä
sen toteutuvan.
Esimerkki 95. Sielunhoidossani oli nuori mies. Kun hän oli pikku poika,
hänet oli parannettu sairaudesta noituuden avulla. Rukoillessani hänen
kanssaan hän alkoi herjata ja kirota. Huomasin, etten saisi rukouksella
mitään aikaan. Katsahdin hengessä Herraan ja käskin: "Jeesuksen nimeen
käsken sinun vaieta." Hän vaikeni samassa silmänräpäyksessä ja alkoi
sitten itse kiittää ja ylistää Herraa. Mikä yllättävä käänne! Ylösnousseen
Herran voitto!
16. Täydellinen luovutus
Kauhistuttavimmassa riivaustapauksessa, mitä minulla milloinkaan on ollut
sielunhoidossa, kysyin miehen suulla puhuvilta äänillä: "Miksi ette jätä
häntä rauhaan?" Demonit vastasivat: "We posses him because he did not
make a full surrender." "Me omistamme hänet, koska hän ei luovuttanut
elämäänsä kokonaan Herralle."
Tämä on varoituksen sana uskoville. Pimeyden vallat ovat valmiina
tarttumaan pienimpäänkin käden-sijaan. Niille riittää portiksi jokainen
alue, jota ei ole annettu Herralle.
Kun ihminen vapautuu okkulttisesta rasituksesta. hänen elämästään ei saa
jäädä pienintäkään osaa luovuttamatta Herralle. Ne alueet, joita ei ole
luovutettu Herralle, joutuvat vihollisen valtaan.
Ero on suuri, jos olemme vain asenteeltamme valmiit antamaan kaiken
Jeesukselle tai jos todella annamme Herralle kaiken vallan. Hän odottaa
sitä, että luovutamme kaiken komentovallan hänelle. Hän haluaa olla
aikamme, voimiemme, tahtomme, omaisuutemme, suunnitelmiemme ja
päätöstemme Herra.
Jeesus sanoi (Matt. 11:27): "Kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni."
Olemmeko me mukana sanassa kaikki?
Vain silloin, kun Jeeäus on Herramme, varjellumme muilta herroilta.

Esimerkki. 96. Erään ystäväni kokema innostava tapaus selventää asiaa. Tämä ystäväni oli työskennellyt monta vuotta okkulttisesti rasitettujen
parissa. Puhuessaan hän varoitti aina noituudesta. Eräänä päivänä muuan
lääkäri soitti hänelle ja sanoi: "Minulla on maagisia kirjoja ja käytän niitä.
Teidän varoituksena harmittivat minua. Siksi kohdistin maagiset voimani
teihin. 'Ne eivät tepsineet. Teitä ympäröi ja suojelee voima, joka on
suurempi kuin minun voimani. Minun on nyt kannettava toimieni
seuraukset."
Seuraukset olivat järkyttävät. Sen sijaan että lääkäri olisi kääntynyt
Jeesuksen puoleen hän eräänä päivänä tämän puhelun jälkeen riisti
itseltään hengen. Maagikon pelottavan lopun lisäksi voimme oppia tästä
tapauksesta muutakin. Ystäväni ei tiennyt maagikon hyökkäysyrityksistä
mitään. Hän, joka oli voimakkaampi, oli laskenut kätensä ystäväni päälle.
Kaikkien taistelujen ja vaikeuksien keskellä tämä tieto on ilosanoma.
Voimakkaampi on meidän puolellamme.
Apostoli Johannes todistaa (1 Joh. 4:4): "Hän, joka teissä on, on suurempi
kuin se, joka on maailmassa."
Raamatullinen asenne
Näissä 16 kohdassa olemme tarkastelleet okkulttisesti rasitettujen parissa
tehtävän sielunhoidon eri vaiheita. Emme ole kehittäneet minkäänlaista
menetelmää. Emme oppineet mitään kaavoja. Herra on kaikkivaltias, ja
hän voi sivuuttaa kaikki vaiheet yhdellä kertaa, kuten kävi esimerkissä 95
kerrotussa tapauksessa. Tämän esityksen tarkoituksena on ollut vain
teroittaa aseita, jotta kaikki olisi valmista taistelua varten. Olemme
antaneet monia viitteitä, jotka on koeteltu monivuotisessa käytännön
toiminnassa. Yksi tärkeä rajoitus on kuitenkin vielä tehtävä.
Kertomuksia riivatuista on kaikissa uskonnoissa, niin pakanallisissa
luonnonuskonnoissa kuin islamissa, buddhismissa, juutalaisuudessa ja
kristinuskossakin. Riivauksen parantamismenetelmät eroavat yhtä paljon
kuin nämä uskonnot. Aidon vapautuksen, joka ei ole vain
asenteenmuutos, voi antaa vain Kristus. Yksin hänellä on siihen todellinen
valta.
Ihmisen Pojalla on valta.
(Mark. 2:10)

Ahdistuneiden ihmisten hoidossa on myös eräällä toisella seikalla
olennainen merkitys. Sielunhoito tuottaa tuloksia vain oikeassa
hengellisessä ilmapiirissä. Ihminen ja hänen hätänsä ei milloinkaan ole
'tapaus', 'sensaatio' tai 'tutkimuskohde'. Herra ei lahjoita vapautuksia
epäraamatullisessa, hälisevässä ilmapiirissä, — vaikkakin taistelusta
riivattujen parantamiseksi usein. tulee dramaattinen. Varokaamme kaikkia
metkuja, ennen kaikkea suurieleistä näyttelemistä.
Meidän on oltava terveitä uskossa, maltillisia ajattelussamme,
raittiita ja raamatullisia asenteiltamme.
III Hänen on kaikki valta
Lopuksi vielä yksi tärkeä asia. Elämme aikaa, jonka sekaannuksen ja
kaaoksen vertaista lienee tuskin koskaan nähty. Vain Antikristus saa asiat
vielä pahemmiksi. Antakaamme valonheittimen kiertää.
New Yorkin suurimman radioaseman, Long John Nebel Shown studiossa
keskustelukumppaninani ja intohimoisena vastustajanani oli eräs
maailmanparantaja. Hän vastusti kantaani, kun sanoin, että maailma on
suistunut raiteiltaan. Hän sanoi: "Elämä on ihanaa. Maailma on niin kaunis.
Tuomionprofeetat vain pilaavat kaiken." Samana päivänä, jona hän sen
sanoi, New Yorkissa pidätettiin salakuljettajajoukko, jolla oli hallussaan
kolme kiloa LSD:tä. Sen arvo oli noin 600 000 000 markkaa. Se riittää
toimittamaan 30 miljoonaa amerikkalaista 'unien maahan' muutamaksi
tunniksi.
Katso, millainen maailma!
Erään toisen kerran, toukokuussa 1969, istuin 50 nuoren seurassa. Heidän
majapaikkansa — joka oli koristettu Leninin kuvin ja kommunistisin
tunnuslausein — katolla liehui punalippu. Kaupunkilaiset kutsuvat heidän
taloaan yksinkertaisesti "Punaiseksi torniksi". Meidän välillämme kehkeytyi
kiivas keskustelu. Nuoret tiesivät kaiken. Heihin on jo monta vuotta
lukeutunut eräs teologiaa opiskellut, jo loppututkintonsa suorittanut tyttö.
Hän antoi keskustelulle uuden käänteen selittäessään: "Jeesus oli
homoseksuaali." Ponnahdin seisomaan ja huudahdin: "Tuo on Jumalan
pilkkaamista! En voi enää jäädä teidän luoksenne." Kun lähdin heti
huoneesta, eräs nuorukainen huusi vielä perääni: "Ja Maria oli huora!"
Katso, millainen teologia!

Vielä kolmas vilkaisu meidän aikamme maailmaan. Tämä tapahtui PohjoisKoreassa. Monet kristityt olivat jo vuosia aikaisemmin paenneet EteläKoreaan. Mutta kaikilla kristityillä . ei ollut tilaisuutta paeta pelastavaan
etelään. Siksi. Pohjois-Koreassa on ollut suuri joukko marttyyrejä.
Kerrottakoon tässä yksi kauhistuttavimmista vainoista, jotta voisimme
rukoilla silvottujen uhrien puolesta. Poliittiset ilmiantajat paljastivat
salaisesti järjestetyn pyhäkoulun; jossa kävi kymmenvuotiaita .lapsia.
Kommunistien pyövelit järjestivät tälle pyhäkoululuokalle hirvittävän
lopun. He työnsivät lasten korviin riisipuikkoja, tuhosivat heidän kuulonsa
ja tekivät heistä näin kuuroja. Nämä lapset eivät enää koskaan elämässään
saa kuulla Jumalan sanaa.
Katso, millainen politiikka!
Hän oli korkea-arvoinen virkamies. Pilatus oli hänen nimensä. Hän tahtoi
olla hyvissä väleissä' Vaikutusvaltaisten juutalaisjohtajien kanssa. Siksi hän
antoi vastoin parempaa tietoaan ja vastoin omatuntoansa alttiiksi
halveksitun miehen. Uhria lyötiin. Hänen päähänsä pantiin
orjantappurakruunu. Sitten sotilaat veivät hänet kansan. eteen. Ja ylpeästä,
pelokkaasta roomalaisesta tuli tietämättään ennustaja, kun hän sanoi:
Katso, millainen ihminen!
- Mädän maailman, saatanallisen inspiraation teologian, demonisoidun
politiikan keskellä seisoo ihminen, joka taipuu kaikkeen, joka kantaa
kaiken, joka sietää kaiken. Ihminen, erilainen kuin muut
Onko tämä ihminen päätynyt pimeyteen? Joutuiko hän ajatuksineen
vararikkoon? Oliko hän toivoton uneksija?
Ei, hän on ihminen, jolle ei löydy vertaista. Alhaisimpien vaatteissa hän on
ylhäisin. Voimattomuuden asuun hän kätkee voiman täyteyden. Hän on
Ihminen, Jumalan Poika, joka tuli ihmiseksi, joka lähti taivaasta avatakseen
meille ihmisille taivaan.
Hän lopettaa ja uudistaa rappeutuneen maailman. Hän murtaa
saatanallisen teologian, pimeyden väärän profeetan. Hän lyö poliittisen
pedon. Hän lopettaa pohjiaan myöten rappeutuneen länsimaisen
sivistyksen. Hän ori sen tekevä, sillä Jumala ori antanut hänelle kaiken
vallan. Lopun hävityksen yllä on HÄN ja hänen lupauksensa: Katso,
uudeksi minä teen kaikki!

