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Teksti
Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkä mies alkoi puhua, ja
kaikki hämmästyivät. 15. Muutamat kuitenkin sanoivat: "Belsebulin*, itsensä pääpaholaisen, avulla
hän pahoja henkiä karkottaa." 16. Toiset taas halusivat panna hänet koetukselle ja vaativat häneltä
merkkiä taivaasta.
17. Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä, ja sanoi: "Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja
taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, ja talot sortuvat toinen toisensa päälle. 18. Jos nyt Saatana
taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa? Tehän sanotte, että minä ajan
pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla. 19. Mutta jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä
Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne
tuomarit. 20. Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan
Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne.
21. "Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä, hänen omaisuutensa on turvassa. 22. Mutta
jos toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa
häneltä aseet ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa saaliin. 23. Joka ei ole minun
puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa.
24. "Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla seuduilla ja etsii
lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se päättää: 'Minä palaan kotiini, josta lähdin.' 25. Kun se sitten
tulee ja löytää huoneensa lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, 26. se hakee seitsemän vielä
pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa
pahempi kuin alussa."
Jeesuksen näin puhuessa eräs nainen väkijoukosta sanoi kuuluvalla äänellä: "Autuas se kohtu, joka
on sinua kantanut! Autuaat ne rinnat, joita sinä olet imenyt!" 28. Siihen Jeesus sanoi: "Niin,
autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä." (Lk 11:14-28.)

JOHDANTO
Vanhan Kristinopin (1948) alussa kirkkomme Katekismuksessa sanotaan, että ”Jumalan ja
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme
kallein asia”.
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Myös Jumalan vastustajan tuntemisesta on jossakin määrin hyötyä, koska hän on samalla myös
Jumalan omien vastustaja.
Tämän päivän teksti puhuu Jumalan valtakunnan ja Saatanan valtakunnan välisestä taistelusta.
Kolmeen asiaan kiinnitämme tekstissämme tänään huomion: kahteen hallitsijaan, heidän väliseen
taisteluunsa ja taivaalliseen onnitteluun.

1. KAKSI HALLITSIJAA
On olemassa kaski suurta hallitsijaa ja todellista supervaltaa: Jumala ja Jumalan valtakunta sekä
Saatana ja Saatanan valtakunta.
Raamattu ilmoittaa Jumalan kolminaisuutena: Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä.
Raamattu ilmoittaa myös Saatanan kolminaisuutena joskaan ei yhtä syvässä merkityksessä kuin
Jumala, nimittäin: Lohikäärmeenä, Petona ja Vääränä profeettana.
Vertaamme seuraavassa kolmiyhteistä Jumalaa ja kolminaista Saatanaa toisiinsa ja saamme samalla
hätkähdyttävän kuvan siitä, miten ovela Pimeyden ruhtinas on.
1.1 Jumala ja Antijumala
Lohikäärme on saatanallisen kolminaisuuden ensimmäisenä persoonana Antijumala. Raamattu
kutsuu häntä myös Perkeleeksi ja Saatanaksi. Lohikäärme on Petoon ja Väärään profeettaan
samassa suhteessa kuin Isä Jumala on Poikaan ja Pyhään Henkeen:
Kuten Isä lähetti Pojan maailmaan, niin Saatana lähettää Antikristuksen. – Kuten Isä on antanut
kaiken vallan Pojalle, niin Lohikäärme antaa valtansa Pedolle. – Kuten Isä saa kaiken kunnian
Pojan kautta herätettyään hänet kuolleista, niin Lohikäärmekin saa ihmiskunnan palvonnan
osakseen Pedon kautta tämän kuolinhaavan parannuttua.
1.2. Poika ja Antipoika
Peto on saatanallisen kolminaisuuden toinen persoona, Antipoika eli Antikristus. Hän on Kristuksen
jäljittelijä.
Kristus tuli taivaasta. Antikristus tulee syvyydestä. – Kristus tuli Isän nimessä. Antikristus tulee
omassa nimessään. – Kristus on Jumalan pyhä ja totuuden ruumiillistuma. Antikristus on laiton ja
valheen ruumiillistuma. – Kristus, jumalisuuden salaisuus, on Lunastaja. Antikristus, laittomuuden
salaisuus on hävittäjä. – Kristus toimi kolme ja puoli vuotta Israelissa. Antikristus hallitsee
maailmaa samoin kolme ja puoli vuotta. – Kristus herätettiin kuolleista. Antikristuksen kuolinhaava
paranee. – Kristuksella on kirkko, Jerusalem ja seurakuntamorsian. Antikristuksella on maailma,
suuri Babylon ja portto. – Kristus rakentaa elävästä materiaalista organismin. Antikristus rakentaa
kuolleesta materiaalista organisaation. – Kristuksen kirkossa on siunauksen malja, jolla me
siunaamme. Antikristuksen maailman kaupungilla on vihan malja. – Kristus johtaa omansa
iankaikkiseen elämään. Antikristus vie seuraajansa tuhoon ja tuomioon. – Kristus korotettiin ylös
taivaaseen. Antikristus heitetään alas syvyyteen, helvetin tulijärveen.
1.3. Pyhä Henki ja Antihenki
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Väärä profeetta on saatanallisen kolminaisuuden kolmantena persoonana Antipyhä henki. Raamattu
kutsuu väärää profeettaa myös Toiseksi pedoksi.
Väärä profeetta saa kaiken Antipojalta eli Antikristukselta eli ensimmäiseltä Pedolta, kuten Pyhä
Henki saa kaiken Jumalan Pojalta. Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä, että ”Hän ottaa minun omastani
ja julistaa teille”. – Väärä profeetta kirkastaa Antikristusta, kuten Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. –
Väärä profeetta antaa hengen Pedon eli Antikristuksen kuvalle, kuten Pyhä Henki antaa elämän
uskoville, jotka ovat Jumalan kuvia ja Kristuksen kaltaisia. – Väärä profeetta saa ihmiset
sinetöimään itsensä Pedon merkillä, kuten Pyhä Henki on meidän pelastuksemme sinetti ja
perintömme vakuus. – Väärä profeetta saa kaikki kumartamaan ja palvomaan ensimmäistä Petoa eli
Antikristusta, kuten Pyhä Henki saa uskovat kumartamaan ja palvomaan Jumalan Pyhää eli
Jeesusta.

2. JUMALAN VALTAKUNNAN TAISTELU
2.1. Jumalan valtakunta
Ylienkeli Luciferin lankeemuksesta saakka on käyty taistelua Jumalan valtakunnan ja Pahuuden
valtakunnan välillä. Ensin sitä käytiin taivaassa, jonka tuloksena Saatana voitti puolelleen 1/3
Jumalan enkeleistä. Pian ihmisen luomisen jälkeen taistelu siirtyi maan päälle. Kumman he
valitsevat, Jumalan vai Saatanan? Tuloksen me tiedämme. Saatanasta tuli tämän maailman ruhtinas.
Jeesuksessa ensimmäisenä jouluna 2000 vuotta sitten myös Jumalan valtakunta tuli maan päälle.
Väkevä oli aseellisena vartioinut kartanoaan. Mutta nyt tuli Jeesuksessa väkevää väkevämpi maan
päälle. Hän kävi väkevän kimppuun ja voitti hänet. Hän otti Saatanalta aseet, joihin tämä luotti.
Jeesus riisti saalista Saatanalta. Tekstissämme kerrotaan eräästä, jonka Jeesus vapautti Saatanan
vallasta.
Vaikka ratkaiseva voitto on saavutettu, taistelu jatkuu yhä. Tämä maailma on suurelta osalta
käytännössä vielä Saatanan vallassa. Siitä voitte ajan säästämiseksi vakuuttautua kotona
seuraamalla yleisiä tiedotusvälineitä. Mentyään itse Isän luo Jeesus jatkaa taistelua nyt
seurakuntansa välityksellä.
Raamatun mukaan jokainen kääntymätön ihminen taistelee Pahan joukoissa. Ihminen ei voi omin
voimin vapautua itse eikä myöskään vapauttaa ketään toista Paholaisen vallasta. ”Ilman minua te
ette voi mitään tehdä”, sanoi Jeesus opetuslapsilleen. Siksi hän viimeisinä sanoinaan ennen
taivaaseen astumistaan kehotti ystäviään: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen
lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. … Teidät kastetaan Pyhällä Hengellä” (Apt
1:4–5).
Kysymme, miksi Raamattu puhuu Pyhästä Hengestä ikään kuin hän olisi nestettä, vaikka hänhän on
Raamatun mukaan elävä persoona. Siksi että Pyhä Henki saadaan kristillisessä kasteessa. Sinutkin
on kastettu Pyhällä Hengellä kasteessasi.
Pyhä Henki voidaan kuitenkin menettää Jeesuksen ja uskon hylkäämisen seurauksena. Näinhän on
käynyt suurimmalle osalle kirkkomme jäsenistä. Sen tähden Suomessa on tehtävä
evankelioimistyötä. Ihmisiä on kutsuttava parannukseen eli syntiensä tunnustamisen ja
anteeksiuskomisen kautta palaamaan takaisin Jeesuksen yhteyteen ja kasteen liittoon. Tässä työssä
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Jeesus tarvitsee jokaista meitä työtoverikseen, sillä kokousevankelioiminen ja henkilökohtainen
kutsutyö ja evankelioiminen tarvitsevat toisiaan.
2.2. Saatanan valtakunta
Sielun vihollinen tekee työtään kahdella tavalla: välillisesti ja välittömästi. Edellisestä on kysymys
silloin, kun sielun vihollinen houkuttelee meitä syntiin asuessaan itse meidän ulkopuolellamme.
Ihmiset eivät aina tiedosta, että jokaisen kiusauksen taustalla on aina sielun vihollinen eikä vain
meidän oma vanha luontomme. Sen tähden meidän on kiusausten tullen aina käännyttävä Jeesuksen
puoleen pyytäen häntä avuksi, sillä yksin me emme Saatanaa selätä.
Välittömästä Saatanan työstä on kysymys silloin, kun hän asettuu demonina asumaan johonkin
ihmiseen, kuten tekstimme kertomassa tapauksessa. Tällainen riivattu ihminenkään ei voi itse
itseänsä auttaa. Häntä voi auttaa vain Jeesus. Tämän armotalouskauden aikana Jeesus ajaa riivaajia
ulos opetuslastensa välityksellä.
Jeesuksen ajaessa tekstissämme mainitusta miehestä riivaajat ulos syntyi Saatanan päämajassa
levottomuutta. Hän tiesi, minkä vaikutuksen kyseisen mykän saama apu tekee niissä ihmisissä,
jotka lähtevät todistamaan Jeesuksesta toisille ihmisille. Hämätäkseen heidät Paholainen panee osan
kannattajistaan leimaamaan Jumalan työn Perkeleen työksi, osan taas pilkaten anomaan Jeesukselta
lisää merkkejä taivaasta.
Sama menetelmä hänellä näyttää olevan vieläkin. Herran omat, älkää pelätkö, vaikka Saatana on
lähivuosina suorastaan raivoava Jumalan valtakuntaa ja hänen omiansa vastaan, koska hän näkee,
että hänellä on enää vain vähän aikaa jäljellä.
2.3. Raja selvänä
Edelleen Herra sanoo Jumalan valtakunnan ja Saatanan valtakunnan välisestä taistelusta
tekstissämme: ”Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se
hajottaa.” Raja on selvä! Sitä tämä sana tarkoittaa. Raja on selvä Jumalan valtakunnan ja maailman
välillä, raja on selvä pimeyden valtojen ja valkeuden välillä, raja on selvä kuoleman ja elämän
välillä! Jokainen meistä on jommallakummalla puolella rajaa. Petämme itseämme ja muita, jos
kuvittelemme, että Jumalan ja Saatanan valtakuntien välillä on jonkinlaista ei-kenkään maata. Niin
ei ole. Ja sen tähden se, joka ei lähde esimerkiksi tästä messusta Jeesuksen ystävänä, lähtee
Jeesuksen vastustajana; joka ei kokoa hänen kanssaan, se hajottaa. Kumpaa itse kukin meistä tekee?
Sitä Ylösnoussut Herramme kysyy tämän päivän tekstin välityksellä.
Puolueettomia emme siis voi olla. Vain niin voidaan ymmärtää Jeesuksen seuraavat sanat: ”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 tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset.”
Ei onnistu siis se, että sanoudumme irti Saatanasta, mutta emme liity myöskään Jeesukseen. Ellei
Jeesus saa tulla ihmisen sisimpään, Saatana tulee takaisin puhdistettuun, tyhjään sydämeen tuoden
seitsemän muuta demonista henkeä työtovereikseen. Seitsemän on Raamatussa täydellisyyden luku.
Toisin sanoen tällainen ihminen joutuu täydellisesti Saatanan valtaan. Hänestä tulee Jeesuksen ajan
fariseusten tavoin kaikkein järkyttävin Jumalan työn vastustaja. Hänellä on otsaa ryhtyä vaikka
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ammattivastustajaksi. Hän asettuu Jumalan valtakunnan ovelle, josta hän ei itse suostu menemään
sisälle, eikä salli meneväistenkään mennä.

3. TAIVAS ONNITTELEE
3.1. Naisen sana Jeesukselle
Mutta tekstissämme on ihmeellisen kaunis loppu. Kansanjoukossa oli eräs nainen, joka korotti
äänensä ja sanoi Jeesukselle: ”Autuas on se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet
imenyt”. Nähtävästi nainen oli itsekin äiti. Hänen mieleensä tuli se äiti, joka saa tuommoista poikaa
sanoa omakseen. Hän olisi halunnut onnitella Jeesuksen äitiä pojan tähden. Sana autas merkitsee
nimittäin onniteltavaa.
Kysymys ei ole mistään Marian palvonnasta. Tekstimme nainen yksinkertaisesti sanoo vain sen,
minkä moni tämän päivän äitikin sanoisi eli että kyllä tuollaisen pojan äidillä on iloa pojastaan.
3.2. Jeesuksen sana naiselle
Mitä Jeesus vastasi naiselle: ”Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä
noudattavat”.
Tässä Jeesus vuorostaan onnittelee niitä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat. Näin
Jeesus ojentaa nyt myös sinulle kätensä ja onnittelee sinua. Miksi? Siksi, että Jumalan valtakunta on
tullut Jeesuksessa maan päälle ja hän on voittanut orjuuttajamme, Saatanan. Jeesuksessa Saatanan ja
synnin orjat pääsivät silloin vapaiksi ja pääsevät myös tänään. Kaikki ongelmamme ovat hänessä
potentiaalisesti jo saaneet ratkaisunsa. Hänessä sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaaliset
puhdistuvat ja kuurot kuulevat ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia.
Sen tähden, omistakaa Herran sana! Ken ei sitä tee, hänellä ei ole muuta mahdollisuutta kuin olla
toisella puolella rajaa hajottamassa ja sanomassa tekstissämme mainittujen kanssa Jeesukselle:
”Sinussa on Beelsebul, sinussa on Saatana. Ei, älkää tehkö niin! Ottakaamme vastaan Herran sana
ja kootkaamme yhdessä hänen kanssaan aarteita taivaaseen.
Aamen.
Virret: 273: 385:1-5; 326:1- ; (Eht. 848; 853; 855); 335

