
”Jeesus, Pahan vallan voittaja.” 
 

”ARMO TEILLE JA RAUHA, JUMALALTA MEIDÄN ISÄLTÄMME JA 

HERRALTA JEESUKSELTA KRISTUKSELTA.” 

 

Tänään kolmantena paastonajan sunnuntain on aiheena: ”Jeesus, Pahan vallan 

voittaja” 

Ja evankeliumiteksti on otettu Luukkaan evankeliumin 11.luvusta, jakeet 14-23. 

Nousemme näitä jakeita kuulemaan. (lue) 

Niin, Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi, sinun sanasi on totuus, Jeesuksen nimessä. 

Aamen. 

 

Päivän aihe liittyy hyvin läheisesti evankeliumitekstiimme. Pahan valtahan on 

lähtöisin saatanasta. Saatana on itse paha, joka saa herkästi ihmisessä myöskin tilaa, 

jos ihminen ei valvo tilaansa niin, että hän eläisi uskossa Jeesukseen Kristukseen. 

 

Paha riivaa meitä suomalaisiakin hyvin monella tavalla. Paha on liitoksissa 

perisyntiimme. Se saa epäuskoisessa sydämessä herkästi vallan. 

Paha eli paholainen, on myöskin hyvin moni-ilmeinen. Sitä sanotaankin, että se on 

tuhanten juonten mestari. Se yhdellä ja toisella tavalla houkuttelee ihmisiä poispäin 

Jumalasta. Sen ensimmäinen tehtävä on pysyttää ihminen epäuskossa ja sitä kautta 

muissa suurissa synneissä. 

 

Jo paratiisissa paholainen tuli esille käärmeen muodossa, joka houkutteli Eevan ja 

Aadamin syömään siitä puusta, josta Jumala oli kieltänyt syömästä. Hän laittoi 

epäilemään Jumalan sanaa: ”Onko Jumala todella sanonut.” 

 

Pahan valta oli saanut sijan myös evankeliumitekstimme miehessä. Tämä paha tuli 

esiin tekstimme miehessä mykkänä henkenä. 

Mykkä henki piti tätä miestä sidottuna. Hän ei siis puhunut mitään. 

Mutta kun Jeesus ajoi tämän mykän hengen pois, Sanalla, niin tapahtui ihme. Mykkä 

alkoi puhumaan. 

 

Eikö tämä mykkä henki vaivaa myöskin tämän ajan ihmisiä. 

Erityisesti epäusko Jeesukseen ja Kolmiyhteiseen Jumalaan pitää ihmisen mykän 

hengen vallassa. 

Siellä missä epäusko tai jokin muu synti saa pitää ihmistä vankinaan, siellä ei kuulla 

ylistystä Herrallemme Jeesukselle Kristukselle. 

Ei kuulla myöskään sitä todistusta, mitä kaikkea Herramme merkitsee. 

 

Epäusko ja muukin synti tukkii meidän suumme, niin ettemme voi kertoa 

Vapahtajastamme emmekä Hänen voimateoistaan. 

Mutta vastaavasti siellä, missä Jeesus saa vapauttaa epäuskon ja muun synnin 

vallasta, ihminen alkaa ylistää tapettua Karitsaa. 

Kiitos ja ylistys tulee ikäänkuin itsestään armahdetun syntisen suusta. Pyhä Henki 



vaikuttaa tämän. 

Sanoihan kerran Jeesus: ”Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin 

Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." Joh.7:38. 

Ja seuraavassa jakeessa , jakeessa 39 sanotaan: ”Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka 

niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska 

Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.” 

 

Pyhä Henki avaa armahdetun syntisen sydämen ja suun tunnustamaan Jeesuksen 

Herrakseen. 

Sanoohan Jeesus Mar.12:34: ”sydämen kyllyydestä suu puhuu.” 

Ja jakeessa 35 Hän jatkaa: ”Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja 

paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. 

36. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, 

pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. 

37. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan 

syylliseksi." 

 

Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, sanoo Jeesus. 

Onko niin, että ihminen on luonnostaan hyvä? Ei suinkaan, vaikka joku saattaa niin 

ajatelle. 

Mehän olemme luonnollisen syntymämme kautta perineet perisynnin, niinkuin jo 

edellä olemme kuulleet. 

Hyväksi ihmisen tekee Jeesus Kristus, kun hän antaa meille syntimme anteeksi. 

 

Ja kun Hän saa antaa meille syntimme anteeksi ja täyttää meidät Pyhällä Hengellään, 

niin silloin me alamme tehdä niitä hyviä tekoja, jotka ovat Raamatun mukaan niitä 

uskon ja Hengen hedelmiä. 

 

Siitä alkaa myöskin se Hengen johdatus meidän elämässämme. Pyhä Henki haluaa 

Jeesuksen oman johdattaa kaikkeen totuuteen. Totuuteen ihmisestä itsestään ja 

totuuteen Jumalasta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa tullut tähän maailmaan meidän 

avuksemme. 

Joh.16:13-14 sanotaan tästä asiasta: ”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa 

hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan 

minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. 

Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.” 

 

Pyhä Henki alkaa myös armahdetun suun kautta kirkastamaan Jeesusta Kristusta. 

Hän ottaa Jeesuksen omasta sanasta ja julistaa meille juuri sitä sanaa, mitä me 

kulloinkin tarvitsemme. 

Tästä Pyhän Hengen työstä näemme selvästi mm. Saulus tarsolaisen elämässä. 

Siitä kertoo meille Apostolien tekojen 9.luku. 

Saulus tarsolainenhan oli ennen kääntymystään kristityksi kiivas juutalainen, joka 

vainosi Jeesukseen Kristukseen uskovia. Hän pidätti heitä ja sulki heitä ylipappien 

valtuudella vankiloihin. Hän oli siis pahan vallassa, vaikka hän itse luuli olevansa 



Jumalan johdatuksessa. 

Otan muutamia katkelman Saulus tarsolaisen matkasta Ap.t.9.luvusta, jakeesta 3, 

jakeeseen 20 väliltä. 

”Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä 

valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; 

4. ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi 

vainoat minua?" 

5. Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. 

6. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän." 

7. Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: he kuulivat 

kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. 

8. Niin Saulus nousi maasta; mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, 

vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. 

9. Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut.” 

 

Saulus tarsolainen sai todellakin kovan herätyksen. Taivaasta laskettu kirkkaus teki 

hänestä sokean miehen. Samalla hän kuuli Jeesuksen nuhtelevan äänen. ”Saul, Saul, 

miksi vainoat minua.” 

Näin raju elämän kokemus vasta herätti seurakunnan vainoojan etsimään taluttajaa ja 

rukoilemaan sitä Herraa, jota hän vihasi. 

 

Näinhän monesti meidänkin kohdalla tapahtuu. Kun tulee riittävästi vaikeuksia 

elämäämme, niin silloin voi sydämissämme herätä rukous ja kääntyminen Jumalan ja 

Vapahtajamme puoleen. Hyvinä, helppoina aikoina, me herkästi  porskuttelemme 

oman voimamme varassa. 

 

Katekismuskin opettaa, että Jumala vetää meitä puoleensa hyvyydellään, vaikeilla 

elämän kohtaloilla, mutta erityisesti Sanansa kautta. 

Saulus tarsolaisella oli nyt vaikea elämän kohtalo. Sokeus oli saavuttanut hänet. Nyt 

hän oli kypsä ottamaan Jeesuksen, Pahan vallan voittajan, avun vastaan. 

 

Niinpä Herra lähetti opetuslapsi Ananiaan välittämään armon ja anteeksiantamuksen   

sanaa Saulukselle. 

Ananias aluksi pelkäsi mennä Sauluksen luo, mutta Jeesus rohkasi häntä sanomalla:  

"Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja 

kuningasten ja Israelin lasten eteen. 

16. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun 

nimeni tähden." 

Jeesuksen sanan rohkaisemana Ananias meni uskovien vainoojan luo ja sanoi: 

"Veljeni Saul, Herra lähetti minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit - että 

saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä." 

18. Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja 

nousi ja otti kasteen. 

19. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa 

Damaskossa jonkun aikaa. 20. Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, 



julistaen, että hän on Jumalan Poika.” 

 

Näin Sauluksestakin tuli Jeesukseen uskova, armahdettu syntinen. 

Suomukset tippuvat hänen silmiltään. 

Hän sai inhimillisen näkökyvyn takaisin, mutta samalla hengellisen näkökyvyn. 

 

Kun hän oli opetuslasten joukossa jonkun aikaa, niin hänkin pian alkoi julistamaan 

Jeesusta, että Hän on Jumalan Poika. 

Pahan valta väistyi vainoojan sydämestä ja hän sai toisen Hengen, Hengen, joka alkoi 

kirkastamaan Jeesusta. 

Jeesuksen sana myöskin toteutui siitä, että hän joutuu Jeesuksen nimen tähden 

myöskin paljon kärsimään. 

 

Kääntymyksensä jälkeen hänestä tuli väkevä Jeesuksen apostoli, jonka me tunnemme 

nyt nimeltä, Paavali.   

Apostoli Paavalin tie ei ollut  helppo, niin kuin Jeesus oli jo edeltä ilmoittanut. 

Monet vastoinkäymiset hänen täytyi käydä lävitse. 

Hän niitti paljon kärsimystä. Johtuikohan se siitä, että hän oli aikoinaan paljon 

kylvänyt kärsimystä Jeesukseen uskoville? 

 

Otan esille pienen katkelman Paavalin elämästä 2Kor.11.luvusta. Hän puolustautuu 

isoisia apostoleja vastaan ja kirjoittaa myöskin kärsimyksistään. 

Hän todistaa: 

”Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu 

ylen paljon, olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. 

24. Juutalaisilta olen viidesti saanut neljäkymmentä lyöntiä, yhtä vaille; 

25. kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut 

haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut; 

26. olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, 

vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, 

vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä; 

27. ollut työssä ja vaivassa; paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon 

paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta. 

28. Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista 

seurakunnista. 

29. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua 

polttaisi? 

30. Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani.” 

Huomaamme, ettei apostoli Paavalin tie ollut helppo. 

 

Vaikka hän oli paljon vastustettu ja kärsinyt mies, niin siitä huolimatta hän oli 

kokosydäminen uskova. Hän eli täysillä Jeesukselle antautuneena ja sai lopulta 

kirkastaa Herraansa marttyyrikuoleman kautta. 

Ja kun ajattelemme omaa elämäämme uskovina, niin pienet ovat useamman meidän 

kärsimykset apostolin kärsimyksiin verrattuna. Me emme tahdo kestää kunnialla 



pieniäkään vastoinkäymisiä ja Pahan vallan riepotuksia. 

 

Menemme jälleen evankeliumitekstiimme. 

Kun Jeesus vapautti riivatun miehen mykän hengen vallasta, niin muutamat sanoivat, 

että hän Beelsebulin, riivaajain päämiehen voimalla ajaa niitä ulos. 

Toiset taas kiusasivat häntä ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta. 

 

Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: ”Jokainen valtakunta, joka riitautuu 

itsensä kanssa, joutuu autioksi, ja talo kaatuu talon päälle. 

18. Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa 

pysyy pystyssä?” 

Puolustuspuheessaan Jeesus sanoo ajavan ulos riivaajia Jumalan sormella. Jumalan 

sormeksi hän ilmeisesti nimitti sitä Sanaa, minkä voimalla Hän niitä karkottaa 

ihmisistä. Hänellä oli myöskin se valta, jonka hän oli saanut Isältään. Hän myös itse 

oli Jumalan sormi, lihaksi tullut Sana. 

Hänen opetustaan kansanjoukko suuresti hämmästeli, ”sillä hän opetti heitä niinkuin 

se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa”, sanotaan Matt.7:29. 

 

Kun Jeesus puhuu siitä, että jos valtakunta riitautuu itsensä kanssa, niin talo joutuu 

autioksi ja kaatuu. 

 

Nämä ovat Jeesukselta hyvin opettavaisia sanoja. 

Riita ei koskaa rakenna muutoin kuin sen kautta, että riita sovitaan ja viedään jopa 

Pahan vallan voittajan Jeesuksen ristin juurelle yhdessä. Silloin voimme elämäämme 

jatkaa eteenpäin. 

Jos riitelevät ihmiset eivät suostu sovintoon, niin siitä on luonnollisena seurauksena 

ero tai sitten mykkä hengen valtaan joutuminen. 

Jos esimerkisi mykkä henki saa sijaa vaikkapa perheen sisällä, niin siinä perheessä on 

suomeksi sanottuna ”saatanallista” elää. 

 

Mykän hengen voi murtaa vain se, että mennään itseemme. Tunnustetaan itselle ja 

myöskin puolisolle tai muulle asuntokaverille, että minä tässä oli väärässä. Pyydetään 

siis anteeksi ja tehdään sovinto. 

Silloin taas elämä hymyilee. Eikä sovittuja ja anteeksi pyydettyjä ja anteeksiannettuja 

asioita tarvitse sen koommin muistella. Ne saamme jättää selkämme taa. 

 

Minulla on sellainen näkemys, että jos me osaisimme perheissämme sopia 

erimielisyyksiä ja antaa anteeksi, niin vähemmän olisi avioeroja. 

Avioerot tuovat ylimääräistä tuskaa erityisesti heikoimmille perheen jäsenille eli 

lapsille. 

Jos me oppisimme pyytämään ja antamaan anteeksi toistemme virheitä ja vikoja, niin 

meillä olisi paljon helpompi ja mukavampi elää. Rakkaus ja toisista välittäminen 

kukoistaisivat eri tavalla. Myös lapsemme saisivat turvallisemmat elämän eväät. 

Jospa me olisimme niitä, jotka hajottamisen sijasta voisimme koota ja yhdessä 

rakentaa niin perheissämme kuin seurakunnissammekin. 



Sanoohan Jeesus evankeliumimme viimeisessä jakeessa: ”Joka ei ole minun 

kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. ” 

 

Jeesus antaa ymmärtää, että jos me olemme ja elämme Hänen kanssaan, niin siitä 

seuraan Hengen hedelmänä kokoava ja rakentava ilmapiiri, niin koteihimme, 

työpaikoille, kuin seurakuntiimmekin ja kaikkialle sinne, missä Herramme meitä 

kuljettaa. 

Saakoon Herramme Jeesus Kristus ja Hänen sanansa ohjata ja opettaa meitä tuon 

jalon taidon käytössä Pyhän Henkensä kautta. 

 

 

Saarna pidetty Merikarvian kirkossa su 07.03.2010 

 


