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ESIPUHE 
Paholainen on monipuolinen ja vaelluskykyinen kansanvillitsijä. Se lupaa 
antaa psykologille uutta tietoa, ja salatieteilijöille se haluaa ojentaa avaimen, 
jolla voi paljastaa luomakunnan syvimmät salaisuudet. Uskonnollisen 
henkilön ja moralistin edessä se sitä vastoin käyttää "kunnon miehen" 
naamaria ja lupaa heille taivaan avun. Rationalismille ja liberaali-teologille se 
taas vakuuttaa, ettei sitä ole edes olemassa. 
Paholainen on taitava strategi, jonka hallussa on koko hyökkäystaktiikka. Se 
hämää ihmiset niin syvästi, etteivät he huomaakaan olevansa 
taistelurintamalla. Se käyttää apunaan hurskasta jaaritusta ja operoi 
mielellään tieteen uusimmilla metodeilla. Todisteensa se osaa taitavasti 
keinotella ihmisystävällisyyteen ja sosiaaliseen kenttään. Paholaisen ainoa 
päämäärä on pettää uhrinsa, houkutella heidät syöttiin ja saada heidät 
saaliikseen. 
Kenellä sitten on riittävästi voimia vastustaa tällaista strategia ja taktikkoa? 
On olemassa ainoastaan yksi, joka on kyennyt kohtaamaan pimeyden 
ruhtinaan. Se on Hän, Golgatan voittaja, joka torjui paholaisen erämaassa ja 
repi pimeyden sumuverhon, Hän, joka on kukistanut kaikki pimeyden vallat. 
Paavali riemuitsee Hänestä: "Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti 
heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton 
riemun." (Kol. 2:15) 
Me katsomme Kristukseen, jolle on annettu kaikki valta. ". .. Hän on kaikessa 
ensimmäinen." (Kol. 1:18) 
Kun luette tätä kirjaa, huomaatte, että teksti on usein varustettu 
esimerkkitapauksilla. Näin on helpompi kuvata taikauskon ja salaoppien 
ilmiöt ja vaikutukset. Ne todistavat myös niiden olemassaolon. Haluan 
korostaa, että esimerkkitapaukset ovat peräisin oman sielunhoitoni piiristä. 
Olen itse keskustellut niiden henkilöiden kanssa, joista esimerkit kertovat, 
vaikka en olekaan maininnut sitä tekstissä. 
Tri K. Koch 
 

Suomennos on laadittu saksankielisen laitoksen neljännestä painoksesta, 
joka on varustettu viidellä uudella luvulla: Kielillä puhuminen, Telepatia, 



Tulella kävely, Väriterapia ja Umbanda ja Macumba. 
Nykyajan maailmassa kasvava salaoppisten liikkeiden virta yrittää tuhota 
Kristuksen seurakunnan. Me elämme lopun aikoja. Meidän on siis 
kohotettava katseemme tulevaan Herraan, jolle on annettu kaikki valta 
taivaassa, maan päällä ja maan alla. Taistelu on voitettu. Voitto on hänen. 
Tämän tosiasian nojalla me uskallamme kohdata kaikki hävinneen vihollisen 
juonet. 
Tekijä 
 

I. LÄHTÖKOHTA SALAOPILLISTEN JA TAIKAUSKOISTEN MENOJEN 
TARKASTELUUN 
 

Taikausko on kaikkien aikojen suurin pelon ja vallanhimon aiheuttama 
sielunsaaste. "Taikauskolla me ymmärrämme sielun riippuvaisuuden 
selittämistä ilmiöistä ja voimista, jotka eivät ole luonnonlakien alaisia, ja 
uskon myös, että niilläkin tapahtumilla ja asioilla, joilla ei todellisuudessa ole 
mitään tekemistä keskenään, on syyn ja seurauksen mukainen yhteys." 
Tähän tapaan määrittelee ylilääkäri, tohtori Schrank taikauskon olemuksen. 
(Taikauskon psykologia, Riedel-arkistossa). Taikausko ja usko ovat jyrkästi 
vastakkaisia käsitteitä, jotka mukautuvat myös sisällöllisesti tutkijan sen 
hetkiseen maailmankatsomukseen ja uskonnolliseen asenteeseen. 
Kristinusko on esimerkiksi buddhalaisen ja muhamettilaisen mielestä 
harhakäsitystä ja taikauskoa. Lähtökohta taikauskon arvioimiseen on siis 
tehtävä alusta saakka selväksi. 
Me tunnemme Kristuksen kautta sen, mitä kristillinen seurakunta ymmärtää 
taikauskolla. Jeesus Kristus on käsityksemme mukaan henkien erottaja. Hän 
on järkkymätön kallio maailmankatsomuksellisten ristiriitojen keskellä. Kaikki 
se, mikä on Kristuksen motivoimaa, on uskoa; kaikki se, mitä vastaan Kristus 
taistelee, on taikauskoa. 
Tämä on laajin mitta, jolla voimme tarkastella taikauskoisia kuvitelmia. 
Osviittamme eivät siis ole ainoastaan lähtöisin luonnontieteellisistä 
perusteista vaan myös Jumalan Sanasta. 
Tämä toteamus johtaa meidät tärkeälle rajaviivalle. Kun tarkastellaan 



taikauskoa vastaan julkaistua tieteellistä kirjallisuutta, voidaan huomata sen 
ja kristillisen näkökannan välinen suuri ero.  
Tiede myöntää ainoastaan luonnonlakien ja puhtaan humaanisen mielikuvan 
olemassaolon. Luonnontieteellisen maailmankuvan piirissä tämä on täysin 
oikeutettua, koska se perustuu ymmärtämiseen järjen avulla. Tiede kiinnittyy 
lujasti materiaaliseen maailmaan. Tiede ei tutki yliluonnollista eikä 
tuonpuoleista.  
Demoninen ja jumalallinen jäävät myös tutkimuksen ulkopuolelle, sillä tiede 
voi ymmärtää vain niitä asioita, jotka voidaan saattaa sen omien 
rationaalisten rajojen lähelle. Tämän vuoksi demoninen on usein viety järjen 
tasolle, ja selitetty siten olemattomaksi. Luonnontiede ei saavuta tästä syystä 
taikauskon todellista olemusta. Sen yritykset taikauskon torjumiseksi ovat 
siksi riittämättömät. Tästä on hyvä esimerkki Johann Krusen kirjassa "Hexen 
unter uns?" Sen tarjoama materiaali on antoisimpia nykyaikaista taikauskoa 
käsittelevistä teoksista. Kruse keskittyy kirjassaan myös 
"humpuukkiteoriaan". Hän sivuuttaa taikauskon monimuotoisen reaalisen 
taustan, sillä muuten hän ei voisi väittää, että loitsujen lukeminen on 
pelkästään vaaratonta talonpoikaista touhua. 
Tiede ei ole niinkään kiinnostunut selittämään taikauskoa olemattomaksi 
(humpuukiteoria) kuin etsimään vastausta syvyys-psykologiasta. Tri Schrank 
pitää kummitusilmiöitä ihmisen alitajunnan heijastumina. Hän vetoaa myös 
siihen, että useista henkilöistä muodostettu koeryhmä saattaa kokea 
kummituksen audiovisuaalisesti.  
Tätä voitaisiin kutsua kollektiiviseksi hallusinaatioksi. Tämä selitys voi olla 
pätevä useissa tapauksissa. Jänschin oppi eidetiikasta ja Jugin 
archetyypistä osoittavat tällaisen olettamuksen oikeutuksen. Mutta 
kristillinen teologia tuntee sellaisia tosiasioita ja ulottuvaisuuksia, joihin 
puhdas luonnontieteellinen ajattelu ei ulotu. 
Taikausko ei ole ainoastaan merkki tyhmyydestä, herkkäuskoisuudesta, 
tiedon ja valistuksen puutteesta, vaan se merkitsee pohjimmiltaan 
joutumista Jumalaa vastustavien voimien valtaan. Ihmiskunta on 
kahden keskenään taistelevan voiman välisellä taistelukentällä. Se on liian 
heikko voidakseen väittää olevansa puolueeton. On hyvä muistaa E. Geibelin 



lentävä lause:  
"Kun sulkee oven uskolta, avaa sen taikauskolle."  
Toisin sanoen kun hylkäämme Jumalan, alkaa saatana kiusata meitä. Paavali 
ilmaisee tämän selvästi Efesolaiskirjeessä (6:12):  
"Meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan ..." Kristittyinä me tunnemme 
näiden voimien reaalisuuden. Meidän ei kuitenkaan pidä mennä toiseen 
äärimmäisyyteen ja nähdä demoneita kaikissa niissä ilmiöissä, joita emme 
ymmärrä. Kristittyinä meidän täytyy ottaa huomioon luonnontieteelliset 
saavutukset, sillä se sisältyy Jumalan alkuperäiseen käskyyn, jonka mukaan 
ihminen on luonnon herra (1 Moos. 1:28). Mutta tieteellä ei ole kuitenkaan 
oikeutta sanoa viimeistä sanaa. Jos luonnontieteilijät tekevät niin, on se 
ylimielisyyttä. 
Kun me puhumme kahdesta vastakkaisesta voimasta tässä maailmassa, se ei 
merkitse sitä, että meitä avuttomina kiskottaisiin edestakaisin näiden 
voimien välillä. Päin vastoin se merkitsee sitä, että Arkhimedeen toive löytää 
kiinteä piste maapallon ulkopuolelta, johon sisältyy toive murtautua myös 
luonnontieteellisten rajojen läpi, on täyttynyt.  
Jeesuksen risti on maan päällä. Se on merkkinä siitä, että Jeesus on voittanut 
kaikki pimeyden voimat. Psalmilaulajan riemulaulu on täyttynyt: "Riemun ja 
pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa: Herran oikea käsi tekee 
väkeviä tekoja." (Ps. 118:15).  
Kristus on alistanut kaikki kuoleman ja helvetin voimat valtansa alle. Tämän 
voiton perusteella voidaan turvallisesti tutkia demonisia voimia, koska 
Kristus on ottanut pois niiden voimien viimeisetkin rippeet. Me tunnemme 
saatanan valtojen voiman, mutta me tiedämme, että ne eivät voi 
vahingoittaa meitä Jeesuksen tähden. Tämä Herran Sana on annettu meille 
suojaksi: "Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja 
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä 
vahingoittava." (Luuk. 10:19). Niinpä me voimme silmät lujasti Jeesukseen 
kiinnittyneinä tutkia taikauskon saatanallisia aakkosia. Jumalanpelko voittaa 
saatanan pelon. 
 
 



II PAHOLAISEN AAKKOSET 
 

Amuletin kantaminen. (arabiaksi: hamalet = liite, riippukoriste). Amuletin 
kantaminen on tuhansia vuosia vanha tapa, joka on levinnyt kaikkialle 
maailmaan. Primitiivinen ihminen kantaa kaulassaan tiikerin kynttä 
omistaakseen tämän eläimen voiman. Eurooppalainen naulaa 
hevosenkengän ovensa yläpuolelle onnea tuottamaan. Monilla ihmisillä on 
onnenmerkki kellonhihnassa.  
Sveitsissä pitävät muutamat miehet pieniä kultaisia korvarenkaita 
välttääkseen pahansilmän. Autonajajilla on usein mukanaan maskotti tai 
talismani (arabiaksi: tilsam, maagillinen kuva), kun taas lentäjät ottavat 
mukaansa pienen koiran tai kanarialinnun. Sotilailla oli tapana pitää kirjeitä 
povitaskussaan suojana kuulla vastaan. Kaikki nämä tavat ovat valitettavasti 
korvikkeita, jotka osoittavat luottamuksen puutetta Jumalaan. 
 

A n t r o p o s o f i a. Antroposofian on perustanut Rudolf Steiner. Se tutkii 
ihmisolemusta. Metodeinaan se käyttää keskittymisharjoituksia, joiden avulla 
pitäisi päästä ajattelun ja tahdon herraksi, jotta ihmisessä piilevät salaiset 
voimavarat heräisivät. Selvänäkemisen kautta pitäisi ihmisen päästä 
katsomaan tuonpuoleista maailmaa ja olemassaolonsa varhaisempia 
muotoja. Mystillisten näkyjen tie on asetettu raamatullisen pelastustien 
sijaan, jonka muodostaa usko Vapahtajaan. Yksi antroposofian pääopeista 
on usko uudelleensyntymiseen. Se väittää, että 
ihmisen täytyy syntyä uudelleen joka 800:s vuosi. Annan kaksi esimerkkiä 
tästä ideasta. 
1. Eräs ruotsalainen professori teki seuraavan kokeen käyttämällä hypnoosia. 
Hän pyysi koehenkilöä kertomaan nuoruusvuosistaan ja lapsuudestaan. 
Lopulta hän teki kysymyksiä, jotka koskivat koehenkilön syntymää 
edeltänyttä elämää. Hypnotisoitu henkilö antoi tarkkoja tietoja, joiden 
todettiin pitävän paikkansa virallisten asiakirjojen mukaan. 
Uudelleensyntymisopin kannattajat näkevät tässä todistuksen 
reinkarnaatiosta. 
2. Kun ajoin 'autobahnia' pitkin Münchenistä Karlsruheen, minut pysäytti 



eräs mies ja pyysi kyytiä. Otin hänet mukaan, ja aloimme keskustella. Minä 
tiedustelin hänen ammattiaan. Hän kertoi olevansa antroposofinen pappi. 
Kysyin häneltä antroposofian keskeisintä ydintä. Hän selitti sen olevan 
reinkarnaatio ja sanoi, että heidän uskontonsa mukaan ihminen syntyy 
uudelleen joka 800 :s vuosi. Tiettyjen taipumusten, lahjojen ja tendenssien 
perusteella on mahdollista päätellä mikä ihminen on ollut 800 vuotta 
aikaisemmin. Sanoin hänelle, että minua kiinnostaisi tietää mitä minä olin 
puuhaillut 800 vuotta sitten. Silloin hän tiedusteli ammattiani ja 
taipumuksiani. Halusin johtaa hänet harhaan, joten sanoin inhoavani 
kaikkia hengen miehiä. Tähän hän vastasi heti: "Teidän on täytynyt olla 
teologianprofessori 800 vuotta sitten." Minä en vielä tänäkään päivänä 
ymmärrä hänen loogista johtopäätöstään. 
Olen täysin selvillä siitä, ettei antroposofista oppia voi selittää tyhjentävästi 
muutamalla lauseella.  
Jos joku haluaa siitä enemmän tietoja, suosittelen luettavaksi Huttenin kirjaa 
"Seher Grübler und Enthusiasten" (Ennustajat, Ajattelijat ja Intoilijat). Tämä 
pieni taikauskoa käsittelevä kirjanen on vain luonnosmainen esitys. On 
näytetty toteen, että Steinerin oppi on sekoitus intialaista, gnostista, 
okkultista, teosofista, idealistista ja kristillistä ajattelua. Se on kiehtovaa, 
mutta vaarallista harhaoppia. 
Tämän kirjan ensimmäisen painoksen julkaisemisen jälkeen tapasin Rudolf 
Steinerin entisen ystävän, joka sanoi: "Minulla on muutamia Steinerin 
kiertokirjeitä, joissa hän antaa neuvoja ja käskyjä pöydän kohottamisesta. 
Minä jätin koko liikkeen, koska tämä alkoi jo olla spiritismiä." Tämän 
laatuisen kokemuksen pitäisi avata antroposofisen liikkeen jäsenten silmät. 
 
 

A s t r o l o g i a. Astrologialla on nyt vuoronsa tässä kirjavassa taikauskon 
piirileikissä. Tohtori Schrank kirjoittaa kirjassaan "Psychologie des 
Aberglaubens": "Kun johtava astrologi Werle kuvaa astrologiaa mantiikaksi 
tai ennustamistaidoksi, hän jättää tietoisesti tieteen lujan pohjan ja lähtee 
taikauskon pettävälle suolle. Herkistä ihmisistä voimme havaita tämän opin 
vaarallisuuden, sillä se synnyttää heissä vaikeita psyykkisiä häiriöitä: 



esimerkiksi elämänpelkoa, epätoivoa ja luhistumista. Astrologia heikentää 
aloitekykyä ja arvostelukykyä. Se tylsistyttää ihmisen ja tekee hänestä 
pintapuolisen. Se muokkaa persoonallisuuden halukkaaksi hyväksymään 
maanalaisen liikkeen, jonka kasvualustana on tyhjänpäiväisyys." Jos kerran 
luonnontieteilijä ja lääkäri on todennut nämä seuraukset, ei minun tarvitse 
niitä enää tässä todistella. 
3. Sen jälkeen kun olin pitänyt kaksi esitelmää Strassburgissa, kertoi eräs 
ranskalainen pappi minulle seuraavan tapauksen. Eräs Pariisissa Sorbonnen 
yliopistossa opiskeleva psykologian ylioppilas halusi tehdä väitöskirjan 
taikauskon psykologiasta. Helpottaakseen työtään hän ilmoitti lehdessä 
olevansa astrologi.  
Hän lupasi laatia yksityiskohtaisen horoskoopin jokaiselle halukkaalle 2000 
frangia vastaan. Ylioppilas sai niin paljon vastauksia, että hän kykeni 
rahoittamaan opiskelunsa niistä saamillaan tuloilla. Hän laati jokaiselle 
asiakkaalleen vain yhden horoskoopin, erään kuuluisan ohjeen mukaan, 
siten, että jokainen ennustus oli niin kaksimielinen kuin mahdollista. Kunnon 
astrologin tapaan hän kertoi asiakkailleen heidän positiivisista 
luonteenominaisuuksistaan, sillä niihin jokainen uskoo mielellään. Hän antoi 
jokaiselle asiakkaalleen saman horoskoopin. Jälkeen päin tämä ylioppilas sai 
heiltä kiitoskirjeitä. Tätä materiaalia hän sitten käytti tohtorinväitöskirjassaan. 
Hänen kokeilunsa oli täydellinen menestys. 
4. Eräs nuori mies meni astrologin luokse. Tämä laati hänelle 
yksityiskohtaisen, kirjallisen horoskoopin, jossa sanottiin, että hän solmisi 
avioliiton nuorena. Mutta hänen ensimmäinen vaimonsa ei kuitenkaan olisi 
se, jonka kohtalo oli hänelle määrännyt. Vasta toinen vaimo tekisi hänet 
onnelliseksi. Tapahtui todellakin niin, että hän meni nuorena naimisiin. 
Hääpäivänään hän sanoi vanhemmalle veljelleen: "Tuo tyttö, jonka tänään 
vien vihille, ei ole se oikea. Vasta toinen vaimo tekee minut onnelliseksi. Ja 
minun on naitava tämä tyttö, jotta saisin sen toisen." Ei liene vaikea kuvitella 
millaisin edellytyksin tämä nuori mies aloitti avioliittonsa. Kävi ilmi, että tämä 
ensimmäinen vaimo oli hyvä elämänkumppani, joka voitti pian 
appivanhempiensa luottamuksen. Kolmena ensimmäisenä 
avioliittovuotenaan he saivat kolme lasta. Mutta kolmannen lapsen 



syntymän jälkeen mies jätti vaimonsa. Hän pyysi avioeroa ottaen kaiken syyn 
omille niskoilleen. Sitten hän löysi toisen vaimon, jonka oli määrä tehdä 
hänet onnelliseksi horoskoopin mukaan. He olivat onnellisia vain muutaman 
kuukauden, sillä toisesta vaimosta tuli fanaattinen Jehovan todistajien 
kannattaja. Tämä yritti saada miehensä mukaan uskonlahkoon, mutta mies 
vastusti jyrkästi vaimonsa fanaattista käyttäytymistä. Seurauksena oli jälleen 
avioero. Mies oli joutunut astrologisen ennustuksen uhriksi, joka oli 
vaikuttanut häneen suggestiivisesti. 
Katsokaamme vielä mitä Astronominen Seura sanoi julkisesti astrologiasta 
vuonna 1949: 
"Bonnissa koolla oleva Astronominen Seura on päättänyt varoittaa ihmisiä 
astrologian aiheuttamien vahinkojen jatkuvasta leviämisestä. Sillä uskolla, 
että tähtien asento ihmisen syntymähetkellä vaikuttaisi hänen elämäänsä ja 
sillä, että tähdiltä voi kysyä neuvoa yksityisissä ja julkisissa pulmissa on 
hylättävä. Astronomisen maailmankuvan mukaan maa ihmisineen 
muodostaa kosmoksen ytimen. Tämä maailmankuva on jo kauan sitten 
hylätty. Tämän päivän astrologia ei sisällä muuta kuin taikauskoa, huijausta 
ja taloudellisen hyödyn tavoittelua." 
Tosin on totta, että on olemassa sellaisia astrologisia piirejä, jotka ovat 
sanoutuneet irti standardisoiduista, painetuista luonneanalyyseistä ja 
kieltäytyneet neuvomasta ihmisiä heidän elämänsä ongelmissa. Kuitenkin 
nämä henkilöt harrastavat omaa "tieteellistä" astrologiaansa, joka on heidän 
mielestään vakavasti otettavaa. Mutta ei ole voitu näyttää toteen, että 
näiden uusien astrologien harrastelu olisi tiedettä tai että he käyttäisivät 
tieteellisiä metodeja. Astrologisten ennustusten jokunen satunnainen 
toteutuminen ei voi muuttaa tätä asiaa. Astrologia on vain omavaltaisesti 
valittujen pelisääntöjen systeemi. Sellaiselta systeemiltä ei voi odottaa 
tieteellistä tulkintaa, eikä ratkaisuja yksityisissä ja julkisissa asioissa. 
Yksityishenkilöt ja julkiset laitokset tiedustelevat alituisesti observatorioilta ja 
niissä työskenteleviltä astronomeilta astrologian paikkansapitävyyttä. Heidän 
antamansa lausunnot eivät eroa tässä nyt annetusta Astronomisen Seuran 
julkilausumasta." 
 



A t e i s m i. Ateismi on suuri taikauskon linnoitus. Useimmat ateistit eivät ole 
johdonmukaisia. He ovat heittäneet uskon Jumalaan yli laidan, sen sijaan 
heistä on usein tullut taikauskon orjia. Suuren kyynikon, Voltairen elämä on 
tästä hyvänä esimerkkinä. Kiihkeitten jumalankieltäjien ja heidän 
perheittensä elämässä on tavallisesti lohduttomia lukuja. 
5. Eräs nuori mies tuli luokseni purkamaan huoliaan. Hänen suvussaan oli 
tapahtunut useita vaikeita onnettomuuksia, eikä myöskään psyykkisesti 
epänormaaleista ilmiöistä ollut puutetta. Kun kysyin häneltä oliko perheessä 
esiintynyt mielisairautta tai taikauskon harjoitusta, hän vastasi kieltävästi. 
Lopulta tulivat kuitenkin seuraavat tosiasiat ilmi. Hänen isoisänsä oli ollut 
suurliikemies Hampurissa. Hän oli ollut pöyristyttävä kiroilija ja Jumalan 
pilkkaaja. Aina tilaisuuden tarjoutuessa hän oli puhunut halventavasti 
kristillisestä uskosta ja laatinut häväistyskirjoituksia. Isoisän henkinen perintö 
vaikutti kauhistuttavalla tavalla hänen jälkeläisissään.  
6. Eräs ateisti kirjoitti kristinuskoa herjaavan kirjan. Ei yksikään hänen 
jälkeläisistään ole normaali. Hänen lapsensa olivat raajarikkoja joko 
syntymästään saakka tai myöhempien sairauksien aiheuttamana. Muutamat 
lapsista ovat myös vajaamielisiä. Lapasenlapsissa ilmenee samaa ruumiillista 
epämuodostumaa. Lisäksi sekä lapset että lapsenlapset kärsivät 
synkkämielisyydestä, ja ovat kaikki tyynni jumalattomia ihmisiä. — "Älkää 
eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata" (Gal. 6:7). 
Tämän tarinan kertoi minulle Sveitsissä edellä mainitun ateistin lapsenlapsi. 
Jumalattomuus ja taikausko merkitsevät aina kääntymistä Jumalaa 
vastustavien voimien puoleen, ja nämä voimat käyttävät ihmisen elämää 
omien tarkoitustensa ponnahduslautana. 
 

E n n u s t a m i n e n. Olen kirjoittanut ennustamisesta kirjassani 
"Wahrsagen aus der Sicht der Seelsorge". Sen tähden en käsittele sitä tässä 
yhteydessä kovin seikkaperäisesti. Ennustamisen tärkeimmät alueet ovat 
astrologia, povaaminen, kädestäennustaminen, taikavarpu ja heiluri, peilistä 
heijastaminen, psykometria ynnä muut. Ennustamisessa voidaan erottaa 
kaksi muotoa, intuitiivinen ja suggestiivinen. Vaikutus ja toteutuminen ovat 
ennustamisen kaksi komponenttia. Noin 95 % tai enemmänkin siitä on 



huijausta, petosta ja rahantekemistä. Mutta myös huijaus on vaarallista 
suggestiivisen voimansa vuoksi. Loput 5 % on yliaistillisten voimien alaisia, 
jonka eettisestä luonteesta parapsykologit ja teologit ovat eri mieltä. 
Raamatussa on kuitenkin ehdottoman selvä kanta näihin asioihin. Profetia 
on Pyhän Hengen synnyttämää, ja lähtöisin Jumalasta. Ennustaminen on 
saatanan hengen synnyttämää, ja on kotoisin helvetistä. Ennustamisen 
vaikutukset puhuvat selvää kieltä. Raamatun mukaan ennustaminen on 
Jumalan pilkkaamista. Kerron tässä nyt muutaman esimerkkitapauksen, 
joiden kaltaisia on olemassa tuhansia. 
7. Muuan 42-vuotias nainen oli usein kysynyt neuvoa astrologilta ja antanut 
laatia horoskoopin elämäänsä varten. Lopulta hän tuli hyvin masentuneeksi 
ja yritti tappaa itsensä unipillereillä. Häntä vaivasivat myös äkilliset 
vihanpuuskat. Sielunhoidossa hän kertoi kaikki elämänsä asiat, mutta ei 
voinut todella uskoa. Hänen oli taisteltava kuukausia saadakseen rauhan ja 
pelastusvarmuuden. 
8. Eräs tunnettu kristitty työntekijä luki sattumalta hotellissa ollessaan päivän 
horoskoopin. Hän ei suinkaan ollut kiinnostunut astrologiasta, mutta hän 
luki horoskoopin, koska oli hänen syntymäpäivänsä. Horoskoopissa sanottiin 
muun muassa: "Autonajajien on syytä noudattaa suurta varovaisuutta 
tänään." Lähtiessään ajamaan hän huomasi, että hän hidasti vauhtia 
tahtomattaan. Myöhemmin hän nauraen selitti, että hän oli astrologin 
vaikutuksesta ajanut tavallista hitaammin. 
9. Muuan nainen antoi ennustaa itselleen. Hän antoi myös astrologin laatia 
itselleen perusteellisen horoskoopin useita kertoja. Lisäksi hän osti turva- ja 
ennustamiskirjeitä. Hän alkoi hautoa itsemurha-ajatuksia. Jumalan 
ajatteleminen oli hänelle vastenmielistä. Hermolääkäri totesi hänen 
sairastuneen hysteriaan. 
10. Eräs nuori nainen halusi oppia ennustamaan. 
Hänen salaoppeja harrastava sisarensa ryhtyi opettamaan häntä. Kerran 
heidän seurakunnassaan oli evankelioimispäivät, jonne molemmat sisarukset 
menivät. Toinen sisarista kääntyi ja tuli kristityksi.  
Heti tämän jälkeen hän alkoi kokea vainoamista öisin. Näkymättömät voimat 
runtelivat hänet veriseksi. Tämä tila sai hänet tulemaan sielunhoitoon. 



11. Muuan tyttö oli harjoittanut vuosikausia ennustamista. Lopulta hänen 
molempiin käsiinsä ilmestyi vaikea ihottuma. Hän halusi tulla Kristuksen luo, 
mutta ei voinut uskoa. 
Eikö olekin Jumalan armoa, ettemme näe tulevaisuuteen? Jos me 
tietäisimme kaiken edessä olevan, meidän olisi mahdotonta tehdä päätöksiä, 
aloitekykymme lamaantuisi, ja menettäisimme elämän ilon. Jumala on 
kaikessa vaikenemisessaan paljon armahtavaisempi kuin ennustajien 
paljastukset, vaikka he yrittävät palvella niillä ihmisiä. Sitä paitsi nämä 
paljastukset ovat useimmiten epäilyttäviä ja ne aiheuttavat ahdistusta ja 
tuovat mukanaan kuormia. 
 
 

E n t e e t. On olemassa monia merkkejä ja enteitä, joiden arvellaan olevan 
merkityksellisiä jokapäiväisessä elämässämme määräten ja vaikuttaen 
tekemisiimme. Aloitamme muutamalla esimerkillä. 
12. Eräs 80-vuotias kirkonvanhin kertoi minulle seuraavan tarinan. Hänen 
vaimonsa oli kuollut 25 vuotta sitten. Heitä oli varoitettu tästä etukäteen. 
Pyysin häntä kertomaan enemmän varoituksen sisällöstä. Hän kertoikin, että 
sinä vuonna varhain keväällä oli pieni taimi kasvanut nopeasti maasta heidän 
puutarhassaan. Tämä merkitsi aina kuolemantapausta perheessä. Väitin 
tuollaisen olevan pelkkää taikauskoa, mutta mies pysyi järkkymättömänä. 
13. Eräs nainen kertoi, että kello oli pysähtynyt yöllä kolmen aikaan, joten 
joku hänen perheenjäsenistään kuolisi. Kuitenkaan mitään sellaista ei 
tapahtunut. 
Hyvän onnen merkkejä ovat: hevosenkengät, helttasienet, nelilehtiset apilat, 
leppäkertut, lemmikinkukat, jouluinen mistelinoksa, hämähäkinverkko 
huoneessa, marjakuuset, monet hämähäkit, kanervanoksat, tähdenlennot 
jne. On myös olemassa sananlasku: "Jos löytää neulan ja poimii sen ylös, on 
se onnenpäivä", ja "Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua, jotain sinistä" 
— tuomaan onnea morsiamelle. 
Onnettomuutta tuottavat: kyttyräselkä tai vanha akka, joka kulkee polun 
poikki varhain aamulla, käsivarsien ristiminen ja ravisteleminen, kahden 
taikavarvun palaminen puutarhassa, vihkisormuksen kadottaminen, kaksi 



lusikkaa kastikkeessa, tyhjän kehdon keinuttaminen, harakan näkeminen, 
suolan kaataminen, veitsen ja haarukan ristiin asettaminen, pataykkönen ja 
neljä ristiä (korttipelissä), helminauha, jne. Onnettomuutta tuottaa myös 
hautajaiskulkueen kohtaaminen hääpäivänä, pyykkipadan ylikiehuminen, 
jonkin tärkeän esineen luovuttaminen, kirkkoherran oleminen laivassa, 
sateenvarjon avaaminen sisällä ja niin edelleen. 
On olemassa laajalle levinnyt usko, että tietyt merkit enteilevät 
yksityiskohtaisia tapahtumia. Esimerkiksi: syyhyävä nenä tarkoittaa jotakin 
uutta, korviaan pesevä kissa tarkoittaa vierasta, ruohoa syövä koira ennustaa 
sadetta, pataykkönen ja kuningatar merkitsevät kuolemaa, lattiata lävistävä 
veitsi on tuhon tuoja, korvien soiminen merkitsee joko huonoja uutisia tai 
sitä, että joku puhuu jostakin pahaa. 
Tähän tapaan voisimme jatkaa vaikka kuinka pitkälle. 
Lintujen äänillä niitä kuultaessa on oma merkityksensä. Niinpä latopöllön 
huuto on kuoleman merkki, käen kukunta merkitsee toiveiden täyttymistä, 
vihertikan ääni ennustaa sadetta, jne. Myös korppi katolla tuottaa huonoa 
onnea, kurmitsan tappaminen aiheuttaa rakastetun menettämisen, ja niin 
kuin jo mainitsimme, harakan näkeminen enteilee tulevaa surua. 
Huonoa onnea tuottaa myös unen kertominen ennen aamiaista; ja unilla 
sinänsä on monia tulkintoja. Tulvan näkeminen unessa ennustaa huonoa 
onnea; kanojen, kalojen, lasten tai sateen näkeminen tarkoittaa hyvää onnea; 
pöllön näkeminen unessa merkitsee tulevaa onnettomuutta; uni murtuvasta 
jäästä merkitsee liikkeellelähtöä jne. Salatieteellisessä kirjallisuudessa on 
monia nk. egyptiläisiä unikirjoja, joissa annetaan selitys kaikenlaisille unille. 
Ennen kaikkea pyhissä kirjoituksissa on ennustajien aiheuttama melu 
kuultavissa, "Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja 
lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen... niin älä kuuntele sen profeetan 
puhetta tai sitä unennäkijää ..." (5 Moos. 13:1-3), ja "Tämä paha ja 
avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä ..." (Matt. 12:39). Jeesus itse 
varoitti aikalaisiaan sanoen, "Te ulkokullatut, maan ja taivaan muodon te 
osaatte arvioida; mutta kuinka ette arvioitte tätä aikaa?" (Luuk. 12: 56). Sama 
kysymys on ajankohtainen tänään. 
 



F e t i s i s m i Fetisismi samoin kuin muutkin taikauskoiset tavat on peräisin 
pakanuudesta. Latinankielinen sana "factitius" merkitse maagillista ja 
voimakasta. Fetii on eräänlainen voimaa antava esine, jota kannetaan 
mukana suojaa antamassa. Amuletit, talismanit ja fetissit muistuttavat hyvin 
paljon toisiaan. 
Katolisen kirkon pyhäinjäännösten palvonta on usein vaipunut fetisismin 
tasolle. Tuore esimerkki. 
14. Erään esitelmäni johdosta Münchenissä näytti tutkijakemisti minulle 
pyhäinjäännöstä. Se oli vain paidan pala pienessä arkussa. Päällykseen oli 
kirjoitettu: "Ex veste P. R. Mayer S. J." Kääntöpuolelle oli kirjoitettu: "St. 
Michael JHS München." Mitä tämä pyhäinjäännös tarkoitti? 1945 
Münchenissä kuoli jesuiittapater R. Mayer, joka oli uhrannut koko elämänsä 
kirkon palvelukseen. Vatikaani on jo ryhtynyt toimenpiteisiin julistaakseen 
hänet pyhimykseksi. Emme halua väheksyä tämän miehen työtä. Mutta mitä 
tarkoittanee se, että katolinen kirkko julkaisi kirjoituksen, joka sisälsi ne 
rukousvastaukset, jotka oli saatu vetoamalla pater Maueriin. Ketä katolinen 
kirkko rukoilee Kristusta vai isä Mayeria? Onko tämä kysymys liioiteltu? 
Edellä mainitussa kirjoituksessa, jolla on kirkon painolupa, on seuraava 
kirjoitus: "Pater Mayer on elämäni suojelusherra. Olen kääntynyt 
luottamuksellisesti P. M:n puoleen. Matkarahaa sisältävä laukkuni 
palautettiin, kun olin hartaasti rukoillut P. M:ää" jne. Tämä on vielä 
selvemmin esitetty "Es wird nicht still um diesen Toten"-nimisessä 
kirjoituksessa. Sivulla 13 kerrotaan seuraavaa "Hänestä on julkaistu jo 6000 
000 valokuvaa, 40000 suurta elämänkertaa ja 2000 000 pientä elämänkertaa, 
5000 000 vihkosta, joihin on koottu rukousvastaukset, ja yli 2000 000 
pyhäinjäännöstä on pyydetty! Yhden sellaisen omistan minä, palasen 
paitakangasta! Kemisti, joka sen minulle antoi, sanoi, että siinä oli vielä 
voimaa jäljellä. Mitä hyvää pyhäinjäännökset oikein pystyvät antamaan? 
Olettakaamme, että katolisella kirkolla on vain hyvä tarkoitus, ja että 
pyhäinjäännökset oli tarkoitettu ainoastaan muistoesineiksi, niin 
ymmärtäisikö yksinkertainen kansa tätä samalla tavalla? On olemassa 
todisteita siitä, ettei se ymmärrä. Müncheniläinen, katolinen nainen antoi 
yhden tällaisen pyhäinjäännöksen protestanttiselle naiselle. Hän kehotti 



naista asettamaan sen minkä tahansa ruumiissaan olevan haavan tai kipeän 
kohdan päälle, jolloin ne paranisivat. Käsittelemämme tapaus on 
uskonnolliseen valepukuun verhoutunutta fetisismiä. Tällaista tapahtuu 20. 
vuosisadalla, eikä yksikään protestantti uskalla sanoa sanaakaan sitä vastaan 
seurauksien pelosta. Eihän yhteyttä suureen sisarkirkkoon sovi turmella! 
 
 

H a r h a o p p i s u u s. Nykyään esiintyvien harhaoppien määrä on niin 
suuri, että sitä on vaikea arvioida. Mainitsen tässä ne harhaopit, joiden 
kanssa olen joutunut tekemisiin sielunhoidossa: Adventistit, Antroposofia, 
Bahai-uskonto, Kristillinen tiede, Vapaamuurarit, Graalilaiset (Herbert W. 
Armstrongin seuraajat), Jacob Lorberin opetuslapset, Jehovan todistajat, 
Masdasnan-oppi, Liberaaliteologia, Mormonit, Uusapostolinen kirkko, 
Spiritualismi, Teosofia ja monet muut. Näille uskonlahkoille on 
tunnusomaista fanaattisuus ja epäraamatulliset opit. Mutta näiden 
lahkolaisten voimakas yhteenkuuluvaisuuden tunne ja keskinäinen, 
veljellinen vastuuntunto saa meidät kristityt häpeämään. Totisesti meillä on 
oppimista näissä asioissa! Esitän tapauksen Saksan uusapostolisesta kirkosta 
esimerkkinä siitä kuinka pitkälle vahingolliset hengelliset voimat voivat 
päästä uskonlahkoissa. 
15. Anoppini luokse saapui eräs uusapostolisen kirkon jäsen, joka kertoi 
seuraavaa: "Teidän miehenne ilmestyi meille kuolleitten valtakunnasta. Hän 
halusi liittyä kirkkomme jäseneksi ja tulla konfirmoiduksi. Miehenne toivoi 
myös, että hänen kaikki sukulaisensa tekisivät samoin." Anoppini vastasi 
hänelle: "Mieheni oli eläessään terve, tasapainoinen kristitty. Se mitä te nyt 
selititte, ei tule kysymykseenkään. Mieheni ei ollut koskaan missään 
tekemisissä harhaopin kanssa." 
Ajatelkaapa kuinka pitkälle tämä liike meni kietoakseen ihmisiä pauloihinsa. 
Se lavasti kuolleista ilmestymisen! Ja sitä paitsi, mitä muuta kuolleitten 
konfirmoiminen on kuin spiritismiä? Sielunhoitotyössäni olen kokenut samaa 
kuin anoppini. Nämä kuolleista ilmestymiset ovat uusapostolien tehokasta 
mainostusta. 
Ehkä eniten hämminkiä aiheuttava harhaoppi on liberaaliteologia. Läntisessä 



maailmassa tätä teologiaa kutsutaan uudeksi rationaaliseksi teologiaksi. Sen 
kannattajat väittävät, että kristitty voi hyväksyä vain sen, minkä hän käsittää 
järjellään. Meidän pitäisi siis kieltää se, että Kristus on Jumalan Poika ja 
meidän Vapahtajamme. He eivät myöskään usko ruumiin ylösnousemiseen, 
eivätkä Kristuksen toiseen tulemiseen. He kieltävät ihmeiden olemassaolon, 
rukousvastaukset, saatanan, riivaajahenget, ja jopa persoonallisen Jumalan. 
Voimme vain kysyä onko liberaaliteologiassa enää mitään raamatullista 
jäljellä? 
Mutta liberaaliteologia on kehittynyt yhä kauhistuttavampaan suuntaan. 
Saatana on alkanut opettaa kuinka uskovia saadaan satimeen. Nykyään 
teologit käyttävät edelleen vanhoja sanoja, esimerkiksi "ristiä", 
"anteeksiantamusta", "uudestisyntymistä" ja niin edelleen. Mutta he eivät 
käytä näitä sanoja niiden alkuperäisessä merkityksessään, vaan he käyttävät 
niitä mestaroidessaan uusilla rationalistisilla ideoillaan. 
Siitä huolimatta rukoilen näiden radikaalien puolesta ja toivon heidän 
parastaan. Tulen näkemään pelon heidän silmissään, kun he huomaavat, että 
Raamatun Sana on kirjaimellisesti toteutunut. Kuinka ihanaa onkaan se, että 
meidän uskomme perustana on Raamatun Jumala, eivätkä mitkään tällaisen 
typistetyn teologian ideat. 
 
 

H e i l u r i ja taikavarpu. Muutamia vuosia sitten kehitettiin heilurin ja 
taikavarvun käytöstä radiestesia-niminen tiede. Sen arvosteleminen ei ole 
niinkään helppoa, koska siihen sisältyy määrättyjä fysikaalisia olettamuksia ja 
edellytyksiä. Olen kirjoittanut kirjoissani "Seelsorge und Okkultismus" 
(Sielunhoito ja salaopit) ja "Wahrsagen (Ennustaminen) näiden ilmiöiden niin 
sanotusta tieteellisestä perustasta. Siksi tyydyn käsittelemään tässä vain 
muutamia esimerkkejä. 
16. Ystäväni, pastori D., kertoi minulle seuraavan tapauksen: "Pidin Zürichin 
lähellä evankelioimiskokousta. Sielunhoitotilaisuuksiin tuli yllättävän 
runsaasti väkeä. Hämmästyttävää oli, että yli puolet kaikesta 
sielunhoidollisesta keskustelusta liikkui salaoppien alueella. Sielunhoitoon 
saapui myös eräs taitava heilurin käyttäjä. Hän oli ällistyttävän lahjakas. Hän 



vetosi Abbe Mermet'n kirjaan, mutta hän esitti myös omia kykyjään. Hän 
pystyi heilurin avulla tekemään diagnooseja sairauksista ja määräämään 
hoitoon tarvittavat lääkeyrtit. Lisäksi hän kykeni määrittelemään 
Zürich-järveen vaipuneiden ihmisten hukkumispaikan ja antamaan tietoja 
kadonneista henkilöistä. 
Heilurin käyttäjä perusteli asiansa niin tieteellisesti ja täsmällisesti, että se 
teki minut hiljaiseksi. En ollut silloin kylliksi perehtynyt näihin asioihin, jotta 
olisin voinut väittää vastaan. Miehen todistelut vaikuttivat hyvin 
johdonmukaisilta, kunnes Jumala asetti suuhuni kysymyksen, joka selvitti 
kaiken. Kysyin häneltä oliko hän koskaan epäonnistunut näissä puuhissaan. 
Silloin hän kertoi minulle, että kun hän oli ollut etsimässä kadonnutta 
kultaista rannerengasta heilurinsa avulla, hän oli tullut kaltevalle 
vuorenrinteelle. Siinä tapahtui maanvyörymä. Hän oli viime hetkellä 
pelastautunut paikoilleen jääneelle kivelle. Seuraavana yönä hänet oli 
herättänyt tumma hahmo, jonka kanssa hän oli joutunut painimaan. 
Peloissaan hän oli huutanut avuksi Jeesuksen nimeä, jolloin tumma hahmo 
oli heti kadonnut." 
17. Eräs zürichiläinen Jumalan valtakunnan työntekijä kertoi minulle 
kokemaansa. Eräs 50-vuotias nainen oli ollut kauan sairaana. Hänen 
tuttavansa kehottivat häntä kääntymään taikavarvun käyttäjän puoleen. Mies 
etsi varvullaan eri teelajeista yhden sortin, jonka hän antoi naiselle mukaan 
kotiin. Hänen mieleensä ei juolahtanutkaan, että hän oli joutunut tekemisiin 
noituuden kanssa. Vasta sitten kun hän oli kuullut taikavarpua käsittelevän 
esitelmän, hän tuli levottomana sielunhoitoon. Tosin hän arveli, ettei se ollut 
vahingoittanut häntä millään tavalla. Sielunhoitaja, joka oli tämän tarinan 
kertoja, rukoili hänen kanssaan. Muutamia kuukausia myöhemmin nainen 
ilmestyi jälleen sielunhoitajan luo. Hän kertoi siitä mitä hänelle oli 
tapahtunut heidän edellisen tapaamisensa jälkeen. Hänen silmistään olivat 
pudonneet ikään kuin suomukset, ja hän oli todennut, että hän oli ollut 
noituuden lumouksessa. Hän oli vapautunut siitä käytyään sielunhoidossa, 
jolloin hän oli oivaltanut kuinka rasittunut hän oli todella ollut. Mutta sumu 
oli hälvennyt hänen ympäriltään ja hänen uskonelämänsä oli täydellisesti 
muuttunut. 



18. Eräs odottava äiti antoi tutkia taikavarvulla syntymättömän lapsensa 
sukupuolen. Naisen molemmat lapset oli käsitelty tällä tavoin, ja sen 
seurauksena heistä tuli ahdistuneita ja rasittuneita. 
19. B:ssä sijaitsevassa suolakaivoksessa räjähti putki. Taikavarvun heiluttaja 
noudettiin paikalle etsimään räjähdyspaikkaa. Hän pyysi tuomaan 
rakennelman pohjapiirroksen, jonka päällä hän sitten heilutti varpua 
määritelläkseen paikan. Hänen todettiin olleen oikeassa. Heiluttaja selitti 
myöhemmin: "Olisitte voineet säästää minut tältä matkalta, sillä 
pohjapiirroksen lähettäminen olisi riittänyt." 
20. Sveitsiläinen saarnaaja H. oli käyttänyt taikavarpua useita vuosia. Hänen 
kollegansa varoittivat häntä useita kertoja. Eräänä päivänä hän jäi junan alle, 
ja hänen molemmat jalkansa oli amputoitava reisiluita myöten. 
Amputoimishaavat eivät tahtoneet parantua. Jonkin ajan kuluttua molempiin 
haavoihin puhkesivat suuret reiät, joista ryömi ulos yli sata matoa. Tässä 
tilassa hän kuoli. 
21. Erästä 56-vuotiasta naista oli usein käsitelty taikavarvulla hänen ollessaan 
lapsi. Hän oli käynyt tuon tuostakin myös selvänäkijän luona. Hän on jo 
vuosikausia ollut ilkeäluonteinen ja depressiivinen. 
22. Eräs nuori mies käsiteltiin taikavarvulla sairauden vuoksi. Käsittely johti 
paranemiseen, mutta samanaikaisesti hänessä puhkesi pakkoneuroosi. Se 
pani hänet kiroilemaan ja pilkkaamaan Jumalaa. Tämä hätä toi hänet 
sielunhoitoon. Hän otti Kristuksen vastaan elämäänsä, ja hänen 
pakkomielteensä katosivat. 
23. Taikavarvun ja heilurin käyttö ovat pohjimmiltaan meedionomaisia 
kohdistuvatpa ne sitten fyysisiin tai mielenterveydellisiin tarpeisiin — sitä ne 
ovat silloinkin, kun ne näyttävät viattomalta harrastukselta, tieteellisesti 
perustellulta toiminnalta tai kätkeytyessään kristinuskon fasadin taakse. Jos 
taikavarvun käyttö voitaisiin todeta tieteellisesti, se olisi tehty jo kauan sitten, 
koska varpu on ollut käytössä jo tuhansia vuosia. Mitään niin primitiivistä ei 
meidän tieteemme pitäisi enää sisältää. Sielunhoito-työ paljastaa sen 
vahingollisuuden, joka ilmenee kaikkialla, missä on meediomaista ja 
maagista harrastusta. Siksi radiestesia-niminen tiede on samalla tasolla kuin 
muutkin salatieteet. "Heidän hedelmistään sinä tunnet heidät" (Matt. 7:20). 



H u r m a h e n k i s y y s. Hurmahenkisyys on nykyajan kristityn kirkon 
suurimpia pulmia. Hurmahenkisiä suuntia on ollut kaikkina aikoina 
jokaisessa kristillisessä liikkeessä. Ne muodostavat vaahdon, joka on tuonut 
alkuperäisten liikkeiden lian pinnalle. Hurmahenkisyydellä ja salatieteillä on 
paljon yhteisiä piirteitä. Tämä tulee esille ensinnäkin niiden vaikutuksessa. 
Hurmahenkisellä kädenkohottamisella on usein samoja seurausilmiöitä kuin 
salatieteellisellä toiminnalla. Ja toiseksi niillä on samat oireet. 
Hurmahenkisyys tarttuu helpoimmin niihin, joiden uskonelämä on 
voimakkaasti psyykkistä (sielullista) laatua, tai jopa spiritistisesti 
suuntautunutta. Seuraavat kolme esimerkkiä koskevat näitä huomioita. 
24. Karlsruhessa tuli entinen spiritistinen meedio useita kertoja 
sielunhoidolliseen keskusteluun. Hän halusi seurata Kristusta ja olikin 
luopunut kokonaan spiritismin harjoittamisesta. Hänen oli silti kamppailtava 
jatkuvasti spiritistisiä taipumuksiaan vastaan. Hän kertoi: "Olen ollut 
kuuntelemassa kaikkia kolmea ihmeparantajaa, Branhamia, Hicksiä ja Zaisia. 
Sain heti spiritistisen kontaktin kaikkiin kolmeen, nopeimmin Branhamiin." 
Sitten hän sanoi vielä: "Teihin en saa spiritististä kontaktia." Vastasin siihen: 
"Jumalan kiitos, ettette saa sitä." — Täsmälleen sama kokemus toistui 
Münchenissä. Olin siellä esitelmöimässä salatieteen vaaroista, kun eräs 
nainen tuli luokseni kertomaan, että hänkin oli saanut välittömästi 
spiritistisen kontaktin samoihin parantajiin. 
25. Eräs pappi, joka työskenteli Schleswig-Holsteinissa sellaisessa kylässä, 
joka oli kokonaan noituuden tartuttama, huomasi, että ne seurakuntalaiset, 
jotka olivat luopuneet noituuden harjoittamisesta, joutuivat oitis 
hurmahenkien pauloihin. Tämä on merkittävä huomio, koska se osoittaa 
kuinka paljon hurmahenkisyydellä ja salatieteillä on yhteisiä piirteitä. 
26. Eräs sveitsiläinen pappi kertoi minulle seuraavan tapauksen: Hänellä oli 
ollut vuosikausia oikeassa kädessään ja jalassaan halvausilmiöitä. 
Lääketieteellinen hoito ei tuottanut tuloksia. Niinpä hän olikin käynyt 
kaikissa Tommy Hicksin kokouksissa ja osallistunut myös 
parantamiskokouksiin. Tommy Hicksillä ei ollut tilaisuutta rukoilla kaikkien 
sairaiden puolesta henkilökohtaisesti, joten hän oli pyytänyt kaikkia sairaita 
nousemaan ylös ja asettamaan kätensä kipeän kohdan päälle. Sitten hän 



rukoili kaikkien niiden sairaiden puolesta, jotka olivat nousseet seisomaan. 
Pappi oli tehnyt myös näin. Sen jälkeen hän tunsi parantuvansa. Hän tunsi 
sairauden lähtevän kädestä sormenpäitä myöten. Sama ilmiö oli puoliksi 
halvaantuneessa jalassa. Paraneminen jatkui toukokuusta 1955 joulukuuhun 
1956 saakka. Kysyin häneltä oliko hän ollut aikaisemmin tekemisissä 
manaamisen kanssa. Hän myönsi, että hänet oli kerran manattu syyliä 
vastaan. 
Molemmat viimeiset esimerkit osoittavat hurmahenkisyyden ja magian 
läheisen yhteyden. Salatie-teitten pauloissa oleminen on samalla tasolla kuin 
hurmahenkinen, sielullinen suhtautuminen. Se, joka harjoittaa salatieteitä tai 
kärsii esi-isiensä tähden niiden vaikutuksesta, on täysin altis 
hurmahenkisyydelle.  
Tämä oli syynä tiedusteluuni, joka koski papin mahdollisia aikaisempia 
kontakteja manaamiseen. Halusin nimittäin saada selville oliko hän 
spiritistinen vai ei. Arveluni osui oikeaan. Spiritistisenä ilmiönä on pidettävä 
sitä, että pappi oli tuntenut kihelmöintiä ja sairauden poistumisen käden ja 
sormenpäiden kautta. Tämä on luonteenomaista sellaiselle paranemiselle, 
jonka maagillisena perustana on magnetismi (Heilmagnetismus). En jää yksin 
väittäessäni, että hurmahenkiset liikkeet edustavat usein salatieteitä. 
Teichwolframsdorfista kotoisin oleva Johannes Seitz, jolle Jumala oli antanut 
monia armolahjoja, kuvaa vuosisadan vaihteen hurmahenkistä 
helluntailaisuutta helvetin valiojoukon esiintymiseksi. Muutamat 
amerikkalaiset kristilliset työntekijät pitivät Branhamia meediona. Branham 
oli kuitenkin baptisti, eikä helluntailainen. Tämä pitää paikkansa pinnallisesti 
katsoen; hänen kannattajansa lukeutuvat hurmahenkisiin helluntailaisiin. 
Saksan baptistit eivät tunnusta hänen kuuluvan heihin. 
On välttämätöntä suorittaa pieni selvennys, koska tekstissä on käytetty 
useaan otteeseen nimitystä "helluntailainen". En halua ollenkaan väittää, että 
kaikki helluntailaiset olisivat hurmahenkisiä, sillä helluntaiseurakunnissa on 
myös terveitä, uskovia ihmisiä. Tunnen itse muutamia ihastuttavia 
helluntailaisia uskovia Uudessa Seelannissa ja Amerikassa. Muutamien 
tunnettujen sveitsiläisten helluntaikirkon johtajien kunniaksi on mainittava, 
että he sanoutuivat irti Branhamin liikkeestä sen väärän hengen vuoksi. 



Tämä on varteenotettava todistus niille helluntaiveljille, joista on tullut 
Branhamin opin kannattajia. 
Haluan vielä kerran korostaa, että on olemassa myös terveitä helluntailaisia. 
Kerron kuitenkin vielä muutamasta tapauksesta, jotka tulivat esille 
sielunhoitotyössäni. 
27. Voimakkaista kivuista kärsivä nainen kävi Hicksin kokouksessa. Hän 
osallistui myös jälkikokoukseen, jossa parannettiin sairaita. Hicks pyysi 
sairaita nousemaan ylös ja pitämään toisiaan kädestä kiinni 
ketjumuodostelmassa. Kertojani, sairas nainen totteli kehotusta. Eräs Hicksin 
apulainen tarttui hänen käteensä. Silloin hän lysähti kasaan ja oli kolme 
viikkoa vuoteenomana. Nainen kärsii yhä depressioista ja kummallisesta 
levottomuudesta. Hän on menettänyt kokonaan pelastusvarmuutensa. 
28. Betlehem-nimisen diakonissalaitoksen sairaanhoitajalla oli tilaisuus 
seurata Hicksin käsittelemien sairaiden väitettyä paranemista. Hän sanoi, 
että Hicksin työn seuraukset olivat katastrofaalisia. 
29. Ihmeparantaja Hicks oli kerran asettanut kätensä kieroon katsovan pojan 
päälle. Hänen vanhempansa tulivat sen jälkeen luokseni ja selittivät, ettei 
heidän lapsensa enää saanut unta. Hän saattoi maata vuoteessaan koko yön 
silmät auki. Vanhemmat sanoivat, että Hicksin käsien asettaminen pojan 
päälle oli tämän merkillisen ilmiön aiheuttaja. 
30. Eräs sveitsiläinen pappi meni Hicksin kokoukseen. Hicks sanoi 
parannusta toivoville: "Se, joka uskoo, että Kristus voi hänet parantaa, 
asettakoon kätensä kipeän ruumiinosan päälle. Parannuksen virta kulkisi 
sitten heidän lävitsensä." Pappi teki työtä käskettyä. Kolme viikkoa 
myöhemmin hän tuli luokseni pyytämään neuvoa. Hän kertoi, että hän oli 
ollut kokouksesta lähtien tavattoman ahdistunut ja oli välillä menettänyt 
pelastusvarmuutensa. Hänelle oli täydellisesti selvinnyt, ettei sillä mitä 
hänelle oli tapahtunut, ollut minkäänlaista raamatullista pohjaa. Nämä 
seuraukset, jotka hänen oli itse kannettava, tekivät hänet epäluuloiseksi 
tuollaista kummallista parannusvoimaa kohtaan. 
31. Eräs nainen meni Branhamin sairaiden parantamiskokoukseen Zürichiin. 
Branham selitti hänelle: "Näen valon yllänne. Enkeli on tulossa teitä kohti. Te 
paranette." Nainen oli myös rukoillut Branhamin kanssa tässä kokouksessa. 



Mutta hän ei tullut terveeksi, vaan hänen tilansa kävi suorastaan 
huonommaksi. Raskaat epäilykset uskon suhteen kiusasivat häntä 
viikkokausia. Lopulta erittäin tuskallinen epäilyksen tila ajoi hänet luokseni 
sielunhoitoon. 
32. Kerran kun Branham piti kokousta Zürichissä, meni poliota sairastava 
mies häntä kuuntelemaan. Hän huomasi, että Branhamin tulkki katseli häntä 
terävästi. Samassa silmänräpäyksessä hän tunsi jalkansa jäykkyyden 
vähenevän. Kokouksen jälkeen hän kykeni kohottamaan jalkaansa 15 senttiä 
korkeammalle kuin aikaisemmin. Hän arveli tämän johtuneen niistä 
suggeroivista ajatuksista, joiden kohteeksi hän oli kokouksen aikana 
joutunut. Kolmen viikon kuluttua hänen liikuntakykynsä elpyminen lakkasi. 
Sielunhoidollisen keskustelun aikana hän kertoi minulle harjoittaneensa 
itsesuggestioita jo kauan Coue'n metodin mukaisesti. Branhamin saarna oli 
antanut hänelle suggestiivisen kiihokkeen, jonka vaikutus oli kadonnut 
kolmen viikon kuluttua. 
33. Eräässä toisessa kokouksessa B. sanoi yleisölle: "Jos te uskotte, että minä 
olen Jumalan profeetta, sanokaa "kyllä". Muuan pappi sanoi yhdessä toisten 
kanssa "kyllä". Kotimatkallaan hän tuli huonovointiseksi ja sai verensyöksyn. 
Sairaalassa ei löydetty sen syytä. Pappi alkoi kärsiä myös depressioista ja 
psyykkisistä häiriöistä. Hän kärsi sielunhädästä ja ahdistuksesta useita 
kuukausia. 
34. Pastori St. kertoi minulle seuraavan tarinan eräästä seurakuntansa 
jäsenestä. Tämä nainen oli antanut helluntailaispapin, pastori W:n, asettaa 
kätensä hänen päälleen. Sen jälkeen nainen alkoi nähdä näkyjä. Hän väitti 
nousevansa piakkoin taivaaseen. Kun tuo ajankohta läheni, hän kutsui 
sukulaisensa koolla ja valmistautui odottamaansa tapahtumaan. Hän kävi 
kylvyssä, pukeutui kuolinpaitaan ja asettui onnesta säteillen vuoteeseen. 
Hänen miehensä lähti hakemaan pappia, tämän kertojaa, lopettamaan koko 
hölynpölyn. Kun pastori St. saapui, pysyi nainen yhä väitteessään ja sanoi 
läsnä oleville: "Tänään keskiyöllä Herra noutaa minut."  
Määrähetki lähestyi. Kaikki sukulaiset odottivat jännittyneinä mitä tapahtuisi. 
Mutta pastori St. käski pysäyttää kaikki talon kellot ja kielsi sukulaisia 
ilmoittamasta naiselle oikeata kellonaikaa. Kun kello oli jo puoli yksi, nainen 



sanoi: "Sen täytyy olla jo 12." Pastori St. vastasi: "Se on jo puoli yksi." 
Kuultuaan tämän nainen menetti viimeisetkin voimansa. Hän oli syvästi 
pettynyt, koska taivaaseen nousemisesta ei tullutkaan mitään. Jälkeen päin 
tämän kertoja, pastori St. oli keskustellut naisesta helluntailaispapin, pastori 
W:n, kanssa. Tämä selitti: "Kun ihmiset saavat Pyhän Hengen kasteen kätten 
päälle panemisen kautta, saattavat pahat helposti livahtaa sisään." Nainen oli 
kokenut tämän henkikasteessa, ja oli joutunut pahojen henkien 
viettelemäksi. 
35. Muuan nainen kutsuttiin helluntailaisten kokoukseen. Hän kuuli siellä 
hyvin selvä-äänistä kielillä puhumista. Kiinnostuneena hän merkitsi 
muutamia lauseita foneettisesti muistiin. Myöhemmin hän näytti 
muistiinpanojaan eräälle lähetyssaarnaajalle. Kävi ilmi, että sillä seudulla, 
jolla lähetyssaarnaaja oli työskennellyt, puhuttiin tätä kieltä. Niinpä hän osasi 
kääntää muistiinpanot hämmästyneelle naiselle. Sanoma sisälsi runsaasti 
pilkkasanoja Kolminaisuutta vastaan eikä epäsiveellisistä ilmaisuista ollut 
puutetta. 
36. Tyttö tuli uskoon. Nuorena kristittynä hän ei ollut selvillä kristillisistä 
piireistä, vaan joutui mukaan kiihkohelluntailaiseen seurakuntaan. Sen 
molemmat papit asettivat kätensä hänen päälleen. Sen jälkeen hänellä oli 
spiritistisiä lahjoja. Hän vaipui transsitilaan ja sai yhteyden vainajiin. 
Tajuisessa tilassaan hän kuitenkin rukoili paljon. Niinpä hänen 
rukouselämänsä ja meediona olemisensa välille syntyi syvä ristiriita. Hän 
vaipui depressioon ja hautoi itsemurha-ajatuksia. Aavenäyt pelottelivat 
häntä öisin. Seurakunnan toisillakin jäsenillä oli samanlaisia kokemuksia. 
Viimein tyttö kohtasi erään aidon, terveen kristityn. Hän huomasi heti suuren 
eron tämän kristityn ja hurmahenkisen helluntailaisuuden välillä. Hän 
irrottautui liikkeestä ja vapautui siitä kokonaan vaikeiden sisäisten 
taisteluiden jälkeen. 
37. Eräs mies, joka oli kärsinyt vuosikausia migreenistä, antoi erään 
"alkukristityn" asettaa kätensä hänen päälleen. Migreeni katosi sen tien, 
mutta sen sijaan hän alkoi kärsiä kuu- ja tuuliherkkyydestä. Hän ei kyennyt 
enää rukoilemaan, hän kärsi depressioista ja alkoi mieltyä alkoholiin. Hän tuli 
täysin kylmäksi Jumalan sanalle, eikä mikään merkinnyt hänelle enää mitään. 



38. Eräs helluntailaisseurakunnan evankelista piti evankeliomiskokouksen, 
jonka päätyttyä hän sanoi: "Jos joku haluaa tänä iltana Pyhän Hengen 
kasteen, jääköön jälkikokoukseen." Sinne jäi koko joukko tyttöjä ja naisia. 
Evankelista selitti näille: "Täällä on nyt läsnä 50 enkeliä todistamassa." Sitten 
hän 
asetti kätensä läsnä olevien päälle ja rukoili heidän kanssaan. Tämän 
tapauksen kertoja, eräs nainen, joka oli itse ottanut osaa tähän, sanoi, että 
käsien päälle asettamisessa hän menetti tajuntansa. Tultuaan tajuihinsa hän 
huomasi olevansa huoneessa, jonka ikkunat oli varustettu ristikoilla. Hoitaja 
kertoi, että hänet oli tuotu tajuttomana kolme vuorokautta aikaisemmin 
hermoparantolaan. Hänen henkinen tilansa tutkittiin ja hänet päästettiin pois 
heti sen jälkeen.  
Nainen kertoi, että hän oli ollut kätten päälle asettamisesta lähtien ikään 
kuin riivattu. Hän oli alkanut nähdä öisin henkiä ja tummia hahmoja ja kuulla 
niiden ääniä. Hänen naapurinsa ja muut talon asukkaat olivat myös kuulleet 
kummallisia ääniä. Nainen kertoi, että hän ei kyennyt enää rukoilemaan, 
vaan hänen suustaan pyrki ulos eläinten ja pahojen henkien ääniä. Hän oli 
tutkinut Raamattua jo 20 vuoden ajan, joten hän kuvasi oman tilansa 
riivatuksi. Hän oli tullut vakuuttuneeksi siitä, että kyseessä oleva 
helluntailaisevankelista ei ollut Jumalan, vaan saatanan palvelija. Erään toisen 
naisen kertomus vahvisti saman asian. 
Tämä henkikastaja oli hankkinut itselleen 400 puntaa (5000 frangia, sveits.) 
hypnoosin avulla. Hän oli asettanut kätensä naisten ja tyttöjen paljaiden 
rintojen päälle, samoin heidän alaruumiilleen, väittäen, että sillä tavalla 
Jumalan Henki täyttäisi koko ruumiin. 
39. Eräs kiihkohelluntailainen naissaarnaaja kertoi liikkeen naispuolisille 
jäsenille, että Kristuksen tuleminen oli hyvin lähellä. Kokouksessa naiset ja 
tytöt riisuutuivat ja odottivat alastomina taivaaseen tempaamisen hurmiota. 
Mutta Jeesuksen sijasta tulikin poliisi, joka vangitsi naissaarnaajan. Hän sai 
vankeusrangaistuksen puuhistaan. 
40. Eräs virtsarakkosyöpään sairastunut nuori mies oli saanut kuulla, että 
eräällä helluntailaispapilla oli parantamisen lahja. Nuorella miehellä oli 
niukasti toivoa paranemisesta, siksi hän meni tämän evankelistan luo. 



Parantaja rukoili hänen kanssaan ja asetti sitten kätensä hänen päälleen. 
Miehen piti olla terve siitä hetkestä lähtien, ja parantaja kielsi häntä 
epäilemästä sitä, olkoot olosuhteet mitkä tahansa. Jos joku väittäisi jotain 
muuta, täytyisi parannetun pitää sellaista henkilöä saatanan oppipoikana. 
Potilas palasi takaisin sairaalaan ja selitti niille, jotka kävivät häntä 
katsomassa, että hän oli parantunut kätten päälle asettamisen kautta.  
Eräs hänen kotiseutunsa pappi kävi myös häntä katsomassa, 
keskustellakseen hänen kanssaan hengellisistä asioista.  
Mies oli täysin kylmä näille asioille. Pappi kävi hänen luonaan kymmenen 
kertaa, koska "parantunut" makasi yhä vuoteessaan, eikä kyennyt 
nousemaan ylös. Viimeisellä käynnillään pappi sanoi hänelle päättäväisesti: 
"Jos olet todella terve, niin sinä nouset ylös tai muutoin sinä myönnät, ettet 
ole parantunut." Vasta silloin syöpäpotilas myönsi, että hän kärsi suurista 
tuskista, eikä kyennyt liikkumaan. Lopultakin hän oli valmis keskustelemaan 
hengellisistä asioistaan. Kävi ilmi, että "paranemisestaan" lähtien hän oli 
kokenut kauhistuttavaa hengellistä lamautuneisuutta. Seuraavana päivänä 
hän kuoli. 
41. Eräs kristitty nainen liittyi hurmahenkiseen helluntailaisseurakuntaan. 
Siellä hänelle selitettiin, etteivät kääntyminen ja uudestisyntyminen vielä 
riitä, vaan hänen pitäisi saada henkikaste kätten päälle panemisen kautta. 
Hieman epäröityään hän suostui tähän toimenpiteeseen.  
Henkikasteen jälkeen hän huomasi olevansa muutamien henkien erikoisessa 
johdatuksessa. Nämä henget antoivat hänelle määräyksiä, jotka koskivat 
hänen elintapojaan. Esimerkiksi ne kielsivät häntä syömästä sianlihaa ja 
elämään pidättyväisesti avioliitossaan ja muuta samantapaista. Näiden 
henkien johdatus kiusasi naista niin kovasti, ettei hän kyennyt hallitsemaan 
ajatuksiaan. Sen tähden hän päätti erota hurmahenkisestä helluntaikirkosta. 
Mutta se oli helpommin sanottu kuin tehty. Tämä päätös oli hengille kuin 
tulta tappuroihin. Ne eivät jättäneet häntä rauhaan päivällä eikä yöllä. Ne 
yrittivät kaikkensa saadakseen hänet jäämään kirkkoon. Jopa vainajien 
henget ilmestyivät hänelle ja osallistuivat tähän taisteluun. Vasta kovan 
kamppailun jälkeen hän oli vapaa. Pakkomielteet lakkasivat, eivätkä henget 
enää ilmestyneet hänelle. 



42. Eräs opettaja meni vaimonsa kanssa hurmahenkiseen 
helluntailaiskokoukseen. Rukouskokous oli niin melskeinen, että sen 
osanottajat vaipuivat ikään kuin ekstaasiin; he huusivat ja riehuivat ja 
kieriskelivät pitkin pöytiä.  
Opettajan vaimo odotti lasta, ja kun kokouksen osanottajat olivat 
ekstaasitilassa, makasi tämä odottava äiti lattialla täysin jäykkänä. Lapsi 
syntyi epänormaalina. Kuitenkin hänen toiset viisi lastaan olivat täysin 
terveitä. Mutta synnyttäessään ensimmäiset viisi lastaan opettajan rouva ei 
vielä ollut osallistunut hurmahenkiseen kokoukseen. 
Näiden hurmahenkisten ja fanaattisten ryhmien ja niistä otettujen 
esimerkkien esittelyn motiivina ei ole ollut pahansuopa kritiikki. Ei suinkaan, 
sillä Raamatussa sanotaan: "Koetelkaa henget ovatko ne Jumalasta." Elämme 
sellaista aikaa, jolloin raivokkaat sudet ovat murtautuneet sisään Jeesuksen 
seurakuntaan eksyttäen monia ylihengellisessä valepuvussaan. Tämä 
harhaan johtaminen toteutetaan keskustelutilaisuuksissa ja julkaisemalla 
aikakausilehtiä ja kirjoja. 
Totuudenmukaisesti on kuitenkin sanottava, että ihmisiä on tullut uskoon 
niiden pappien kautta, jotka ovat julkaisseet hurmahenkisiä aikakausilehtiä ja 
kirjoja. Mutta tämä olkoon ainoastaan todistuksena siitä, että Jumala voi 
pelastaa ihmisen jopa harhaoppisten liikkeiden välityksellä. Jumalan 
pelastava armo ulottuu helvetin porteille saakka. Sen tähden se onkin 
osoitus Jumalan armon äärettömyydestä ja valtasuuruudesta.  
Olen kuitenkin sielunhoitotyössäni surukseni todennut, että ne ihmiset, jotka 
ovat kääntyneet hurmahenkisten liikkeiden kautta, haluavat säilyttää 
persoonallisen kosketuksen niihin. Heidän on vaikea hyväksyä muita 
kristittyjä, eivätkä he halua kuunnella kritiikkiä omasta liikkeestään. Onneksi 
tunnen sellaisia ihmisiä, jotka ovat todenneet tämän ja vetäytyneet pois 
näistä liikkeistä. 
Tätä hurmahenkisyyttä käsittelevää lukua ei sovi päättää ennen kuin me itse 
käännymme Jumalan puoleen ja tunnustamme syntimme. Yksi tämän päivän 
kristittyjen suurimmista puutteista on Jumalan voiman ja Hänen 
armolahjojensa harvinaisuus. Hurmahenkiset liikkeet ovat usein kristillisen 
kirkon puutostautia. Tehokkain puolustuskeino tällaisia liikkeitä vastaan olisi 



katumuksen liike omassa keskuudessamme ja yksimielinen pyyntö 
Herrallemme, että Hän lahjoittaisi meille aidon herätyksen. Jeesuksen 
seurakunnan pitäisi myös valppaammin odottaa Herran paluuta, sillä Hän 
tekee lopun myös seurakuntansa jakautuneisuudesta ja rikkinäisyydestä. 
 
 

H y p n o o s i. Hypnoosi ja suggestio ovat sellaista aluetta, jolla lääkärien ja 
psykologien lisäksi liikkuvat myös maallikot ja puoskarit. Lääketiede käyttää 
hypnoosia hyväkseen diagnooseissa ja terapiassa. Kristillisissä piireissä 
arvostetun uskovaisen psykiatrin, tri Lechlerin mielestä hypnoosin käyttö on 
oikeutettua ainoastaan taudinmäärittelyssä eli diagnoosissa. Kuuluisa 
geneveläinen tohtori Paul Tournier menee pitemmälle sanoessaan, että 
jokainen hypnoosin muoto on hyökkäys ihmisen persoonallisuuteen. Mutta 
useat lääkärit käyttävät hypnoosia hoitomenetelmänä. Tämä pieni esitys ei 
käsittele lainkaan ammatti-ihmisten harjoittamaa hypnoosia. Tarkoitukseni 
on esittää muutamilla esimerkeillä puoskarien ja loitsijoiden harjoittaman 
suggestion ja hypnoosin vaarallisuus. 
43. Pappi kertoi minulle tapauksen sielunhoitotyöstään. Hänet oli kutsuttu 
sairaan seurakunnan jäsenen luo. Nainen kertoi selvänäkijän sanoneen, että 
hän kuolisi muutaman päivän kuluttua. Pappi oli keskustellut hänen 
kanssaan ja yrittänyt saada häntä luopumaan siitä ajatuksesta. Hän lupasi 
olla naisen luona koko sen päivän, jona naisen oli määrä kuolla. Kotilääkäri ei 
voinut todeta minkäänlaista elimellistä sairautta. Pappi kävi naisen luona 
useita kertoja antamassa sielunhoitoa. Määräpäivänä ei tapahtunut mitään 
erityistä. Nainen oli täysin terve. 
44. Eräs äiti meni aina jonkun perheenjäsenen sairastaessa naisen luo, joka 
rukoili heidät terveiksi. Tämä nainen teki kolme ristinmerkkiä sairaan yli ja 
siveli kipeää paikkaa kolme kertaa. Sen jälkeen potilas alkoi toipua. Kerran 
äiti meni katsomaan sveitsiläistä taikuria. Tämä sanoi hänelle, että hän voisi 
vaikuttaa häneen sillä tavalla, ettei löytäisi tietä kotiin. Ja näin tapahtuikin. 
Hän vaelsi tuntikaupalla etsien kotiaan. Yöllä hän heräsi jääkylmän käden 
kosketukseen. Hän huomasi, että huoneessa oli pieni partainen ja 
teräväkatseinen mies. Tämä magian kanssa usein kosketuksissa ollut rouva 



kärsi kauhean kuoleman. Hänen molemmat lapsensa ovat epänormaaleja. 
Poika on luonteeltaan pahanilkinen ja seksuaalisesti hillitön. Hän on joutunut 
psykiatriselle klinikalle skitsofrenian vuoksi. Tyttärellä on veljensä 
taipumukset. 
Seuraavat kaksi esimerkkiä osoittavat filmien ja kouluopetuksen 
suggestiivista vaikutusta. 
45. Eräs äiti kertoi minulle itkien, että hänen poikansa oli surmannut itsensä 
tultuaan kotiin elokuvista. Hän oli nähnyt villin lännen filmin ja oli matkinut 
näkemäänsä kahlehtimiskonstia. 
46. 14-vuotiaan pojan äiti kertoi minulle, että koulussa oli puhuttu 
vallankumousajasta. Opettaja oli kuvaillut monia hirttämistapoja. Poika oli 
tullut kotiin ja tappanut itsensä kokeillessaan näitä tapoja. 
Toisinaan, kun lääkäri käyttää hypnoosia, voi tapahtua tunteensiirto. 
Seuraava esimerkki kuvaa sen vaarallisuutta. 
47. Uskovainen nainen kertoi minulle kokemuksesta, joka oli sattunut 
hänelle ja hänen äidilleen. Äidillä oli sappikiviä ja hän kärsi vaikeista 
kohtauksista. Kerran kun hänellä oli sellainen, kutsuttiin kotilääkäri. Hän ei 
antanut potilaalle kipuja lievittävää ruisketta, vaan hypnotisoi hänet. Kivut 
hävisivät muutamassa minuutissa, mutta hypnoosikäsittelyn jälkeen äidin 
luonne muuttui täydellisesti. Hän käyttäytyi välillä mielipuolen tavoin. 
Vihoissaan hän saattoi heittää lautasen seinään. Kerran hän kiskoi 
sähköjohdon irti seinästä. Hänen täysikasvuiset lapsensa vastustavat nyt 
hypnoosia hoitokeinona. Tämä esimerkki ei ole minulle mikään erityistapaus. 
Sielunhoitotyössäni olen usein tavannut vastaavanlaisia tunteensiirtoja. 
 
 

J o o g a. Joogan alkuperä on Kaukoidässä ja intialaisessa 
filosofis-psykologisessa järjestelmässä. Lähdeteoksena olen käyttänyt 
Mishran Patanjali-joogaa käsittelevää laajaa teosta, jonka nimi on The 
Textbook of Yoga Psychology (Julian Press, New York). Olen saanut tietoja 
myös intialaiselta professori de Roylta. Kuitenkin suurin osa materiaalistani 
on peräisin Intiaan, Thaimaahan ja muihin Kaukoidän osiin tekemiltäni 
matkoilta. Väheksyttäviä eivät ole myöskään ne tiedot, joita olen saanut 



sielun-hoitotyössäni, kun olen keskustellut joogaa harrastaneiden kristittyjen 
kanssa. Joogaharjoitukset olivat vahingoittaneet heidän uskonelämäänsä. 
Näissä puitteissa ei ole mahdollista kuvata joogaa seikkaperäisesti. Toivon 
voivani tehdä sen myöhemmin. 
Aluksi esitän muutamia selventäviä muistiinpanoja Mishran kirjasta. 
Sana jooga merkitsee melkein samaa kuin saksalaisen mystiikan unio 
mystica, joka tarkoittaa mystillistä liittoa maailmansielun kanssa. Ne eroavat 
toisistaan siinä että saksalainen mystikko on Jumalan etsijä, kun taas joogan 
harjoittaja on ateisti. Niiden samankaltaisuus on itsensä vapauttamisessa. 
Ihmisen on määrä saavuttaa korkeampi minänsä useiden puhdistavien 
harjoitusten avulla. Tämä korkeampi eli todellinen minä on korkeimman tai 
kosmisen minän osa. Jooga nimittää tätä ilmiötä selfrealisaatioksi (itsensä 
toteuttamiseksi). Voimme havaita jo näistä pienistä reunahuomautuksista, 
ettei joogaa ja kristinuskoa voida koskaan sovittaa yhteen. 
Lisävalaistusta saamme muutamista Mishran teoksen ydinlauseista: 
Jokaisella elimellä on suhde sieluun. Jokaisella ihmisellä on fyysinen ja 
hengellinen luonne, jotka taistelevat vallasta. Molempien luonteiden 
harmonia ja yhtenäisyys saavutetaan psykologisilla harjoituksilla. 
Ihmisen korkeampi minä on kaikkivaltias, kaikkialla läsnä oleva ja 
kaikkitietävä. 
Ihmisen korkeampi minä on ylimaallinen ja läsnäoleva, sillä ei ole alkua eikä 
loppua, ei syntymää eikä kuolemaa. Kaikki materiaalinen rakentuu atomeista, 
mutta äly, henki ja minä sisältävät paljon kallisarvoisempia rakennusaineita 
kuin atomit. 
Joogaan sisältyvät kaikki fysiikan ja metafysiikan haarat. Jooga on fyysisen ja 
metafyysisen universumin synteesi. 
Taivas ja helvetti ovat vain ihmishengen tuotetta. Jooga-järjestelmä on 
takana myös magiassa, mystiikassa ja salaopeissa. 
Tällaisia lauseita on olemassa sadoittain. Ne osoittavat, että jooga on 
täydellinen Raamatun sanoman vastakohta. Sen tähden on vaarallista, että 
kristityt ovat alkaneet harrastaa joogaa kuin muotivillitystä. Monet ovat 
saaneet siitä tartunnan aivan kuin viimeisimmästä influenssaepidemiasta. 
Länsimaiseen joogaan kuuluu neljä astetta. Ensimmäinen aste käsittää 



voimistelua, hengitysharjoituksia, rentoutumista, keskittymistä ja mietiskelyä. 
Siihen kuuluu myös niin kutsuttu autogenous training. Tavallisesti sanotaan, 
että kristityt voivat empimättä ottaa osaa ensimmäiseen asteeseen. 
Muutamat lääkärit jopa suosittelevat sitä potilailleen. 
Toinen aste käsittää alitajunnan hallinnan. Toisen asteen mestari pystyy 
kontrolloimaan esimerkiksi sisäistä hermojärjestelmää. Olen tavannut toisen 
asteen mestareita, joilla on hämmästyttäviä taitoja. He kykenivät 
yksinkertaisen keskittymisen avulla kiihdyttämään tai hidastamaan 
verenkiertoaan. He kykenivät saamaan toisen korvanlehtensä punaiseksi 
toisen jäädessä valkoiseksi. Eräs pystyi suggeroimaan Kristuksen haavat 
käsiinsä. Tämän kaltainen Jeesuksen haavojen jäljittely ei ole mikään 
uskonnollinen ihme. Eräs toinen joogan harjoittaja työnsi veitsen 
käsivartensa tai poskensa läpi, eikä haavoista vuotanut verta. Veitsen pois 
vetämisen jälkeen haavat sulkeutuivat nopeasti ja paranivat noin kahdessa 
tunnissa. 
Joogan kolmas aste käsittää luonnonvoimien hallitsemisen. Olen kuullut 
eräiden tiibettiläisten joogan harjoittajien ajatusten keskittämisen avulla 
vapauttavan niin paljon lämpöenergiaa, että jää sulaa. Toiset joogan 
harjoittajat saavat aikaan tulenlieskoja ilman tulenlähdettä tai 
sytytysvälineitä. Tässä on kysymys tulen demoneista. Minulle on kerrottu 
näistä asioista sielunhoidossa.  
Muuan eteläafrikkalainen "tulimestari" Port Elisabethista oli luonani ja pyysi 
apuani. Hän halusi vapautua taidoistaan, mutta ei pystynyt siihen omin 
voimin. 
Joogan neljäs aste käsittää magian ja kosmisten voimien hallitsemisen. Siinä 
on kysymys kaikkien spiritististen ja maagisten ilmiöiden harjoittamisesta. 
Tältä alueelta sain käsiini eniten materiaalia. Hyvän katsauksen tähän asiaan 
sain erään miehen avulla, jota magian mestari oli opettanut Tiibetissä 
kymmenen vuotta. Mies matkusti luokseni Australiaan sielunhoitoa saamaan. 
Hän sanoi aivan suoraan, että hän haluaa päästä vapaaksi niistä demonisista 
voimista, jotka ovat mukana joogan neljännessä asteessa. Nämä joogan 
korkeimman asteen mestarit kykenevät saamaan aikaan materialisaation 
(aineellistumisen), sielunvaelluksen, telekineesin, leviaation, transsitilan ja 



useita muita spiritistisiä taitoja. 
Mitä sanottavaa on kristillisyyden edustajalla joogasta? Valitettavasti on 
ensiksi todettava, että kaikkialla maailmassa kristikunnan keskuudessa on 
vallalla myönteinen suhtautuminen joogaan. Sen filosofiaa ja oppeja 
halutaan käyttää hyväksi. Usein voi kuulla tällaisen mielipiteen: "Joogan 
ensimmäinen aste ei ole vaarallinen kristitylle, ainoastaan sitä seuraavista 
hänen on pysyteltävä erossa." Onko tämä oikein? 
Länsimaalaisten ei pidä kuvitella, että he yksin ovat saavuttaneet viisauden ja 
tiedon huipun. Itämaalaiset nauravat meille, koska rationalismi on sokaissut 
silmämme niin, ettemme näe kuin puolet totuudesta. Itämaalaisilla on 
kokemusta sellaisissa asioissa, joiden olemassaolon länsimaalaiset 
yksinkertaisesti kieltävät uskomattomassa lyhytnäköisyydessään. Joskin tässä 
annetaan tunnustusta itämaalaisille niissä asioissa, joista länsimaalaiset 
tuskin välittävät, ei se merkitse sitä, että hyväksyisimme kokeilut 
mediumistisella kentällä.  
Jooga alkaa vaarattomasti, mutta päättyy vaarallisesti. Kuitenkaan ei edes 
ensimmäinen aste ole vaaraton, sillä sen sisältämiin harjoituksiin on liitetty 
buddhalaisia rukouksia. Tiedän, että kristityt ovat ottaneet osaa sellaisiin 
joogaharjoituksiin, joissa intialainen opettaja lausui lyhyitä intialaisia lauseita. 
Sen jälkeen oppilaat toistivat ne kuorossa. Tutkimus osoitti, että he olivat 
sanoneet: "Buddha on valaistu", tai, "Buddha on korkein". Millaisen 
vaikutuksen alaiseksi joutuvatkaan ne kristityt, jotka lausuvat tämäntapaisia 
buddhalaisia rukouksia? Lienevätkö tuollaiset keskittymisharjoitukset 
vaarattomia kristitylle? 
Nuori eteläafrikkalainen mies todellakin kertoi minulle, että aloitettuaan 
joogaharjoitukset, hän ei voinut enää rukoilla, eikä uskoa Kristukseen. 
Kehotin häntä heti lopettamaan harjoitukset. Ja sen hän myös teki. Meidän 
tulisi pitää mielessä apostoli Paavalin sanat: "Sillä kun Jumalan viisaudesta 
maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki 
hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. 
Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, 
me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta ... mutta joka niille, jotka ovat 
kutsutut ... on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus" (1 Kor. 1:21-24). 



Mitä tarvetta meillä kristityillä on saada "mielenylennystä" pakanallisesta 
itämaalaisesta järjestelmästä? Onko Raamatun sanomalla vähemmän 
tarjottavaa kuin buddhalaisuudella ja hinduilla? Me loukkaamme 
Herraamme, kun me hylkäämme Raamatun elävän lähteen ja juomme vettä 
vieraista vesisäiliöistä. Niiden sisältö joko tappaa tai lamauttaa 
uskonelämämme. 
 
 

K i e l i l l ä puhuminen. Tämä otsikko herättää ihmisissä heti kaksi 
kysymystä. Kuka tahansa kielillä puhumisilmiöön perehtynyt kysyy 
välittömästi: "Kuinka Taikauskot-kirjan kirjoittaja voi käsitellä tätä aihetta?" 
Tähän on vastaus valmiina. Tämä kappale sisältää ainoastaan 
kielilläpuhumisen väärennettyjä muotoja, eikä aitoa Pyhän Hengen lahjaa, 
josta mainitaan 1 Kor. 12:10. 
Kristittyjen piirin ulkopuolella esitetään taas tämä kysymys: "Mitä on kielillä 
puhuminen?" Se voidaan selittää lyhyesti. Kaikkialla maailmassa on nykyään 
seurakuntia ja yksityisiä ihmisiä, jotka puhuvat tai laulavat vierailla kielillä 
ekstaasitilassa. Tätä ilmiötä kutsutaan "kielillä puhumiseksi". Ihmiset yrittävät 
liittää sen tiettyihin Raamatun kohtiin. 
Miksi me haluamme keskustella vierailla kielillä puhumisesta taikauskoa 
käsittelevässä kirjassa? Emme tee sitä pahansuopaisuudesta, emmekä 
ilkeämielisen kritiikin hengessä. Ei suinkaan, vaan tarkoituksemme on 
suojella Kristuksen seurakuntaa hurmahenkien ja demonisten valtojen 
vaikutusta vastaan. 
Onko varoitus tarpeellinen? Kyllä se todella on. Tällä vuosisadalla on ollut jo 
yksi syttyminen kielillä puhumiseen. Vuosisadan vaihteessa kielillä 
puhuminen puhkesi elämään Los Angelesissa. Tämän liikkeen huonot 
vaikutukset tunnetaan melko hyvin. Siitä on kirjoitettu paljon. 
Toinen kielillä puhumisliike alkoi vuonna 1960 Los Angelesissa aiheuttaen 
paljon rauhattomuutta Kristuksen seurakunnassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 
levottomuus oli niin suuri, että hallitus asetti komitean tutkimaan näitä 
melskeisiä ilmiöitä. Komiteaan kuului psykiatri, luterilainen pappi ja 
psykologi. 



Luokaamme nopea silmäys tämän ongelman juuriin, jotka ovat Uudessa 
Testamentissa. Kielillä puhumisesta on mainittu seuraavissa kohdissa: Mark. 
16:17; Apt. 2:4,10:46, 19:6; 1 Kor. 12-14. 
Aluksi haluan vakuuttaa, että uskon vahvasti näihin kohtiin ja Pyhän Hengen 
antamaan kielillä puhumisen lahjaan. En halua ottaa mitään pois 
Raamatusta. 
Mutta on kysymys siitä ovatko nykyiset kielillä puhumisilmiöt suhteessa 
Uuden Testamentin mainitsemaan hengelliseen lahjaan. Useat, tai ehkä 
useimmat Jumalan miehet sanovat, että ne eivät ole. Miksi? Ensinnäkin 
pelastuksen historiassa on ollut useita erilaisia ilmoituksen aikakausia. 
Israelilaisten lähtö Egyptistä ja vitsausten aika muodostavat yhden 
ajanjakson. Viiriäisten ja mannan antaminen erämaassa ilmoittivat toisen 
aikakauden alkaneen. Se päättyi israelilaisten saavuttua luvattuun maahan. 
Tätä on jatkunut läpi historian tähän päivään asti. Kielillä puhumisen 
hengellisen armolahjan aika oli päättynyt siihen mennessä, kun Uuden 
Testamentin kaanon oli muodostunut. 
Kun kaanonit oli saatettu kiinteään muotoon Jamniassa ja Joppessa, oli tuo 
erityinen ilmoituksen aika päättynyt. Tänä päivänä me elämme Jumalan 
Sanan aikakaudessa. Pyhä Henki ilmoittaa itsensä Sanassaan, 
seurakunnassaan ja myös jokaisen Jumalan lapsen yksilöllisessä 
johdatuksessa. Niinpä mielestämme kypsät kristityt pysyttelevät loitolla 
nykyisestä kielillä puhumisliikkeestä, varsinkin jos he tarkkailevat sitä tietä, 
jolla se kehittyy. 
Olen käynyt useammassa kuin sadassa eri maassa. Näillä matkoillani olen 
nähnyt muutamia merkillisiä kielillä puhumisen muotoja. Voin kuvata niitä 
parhaiten parilla esimerkillä. 
48. Kalifornialainen nainen tuli San Diegossa sielunhoitoon. Hän kertoi 
käyneensä erään tietyn helluntailaisveljen kokouksissa. Tämä saarnaaja oli 
sanonut yleisölle, että vain ne, jotka ovat puhuneet kielillä, ovat kastetut 
Pyhällä Hengellä. Sitten hän kehotti niitä, jotka olivat halukkaita vastaan 
ottamaan Pyhän Hengen, jäämään jälkikokoukseen. Nainen oli tehnyt siten. 
Kun helluntailaispappi asetti kätensä hänen päälleen, hän meni tajuttomaksi. 
Herätessään hän oli täynnä hirvittävää pelkoa.  



Muutamat hänen ympärillään olevat ihmiset sanoivat kuitenkin, että hän oli 
puhunut ihanasti kielillä. Mutta hän itse oli saanut tarpeekseen tästä 
"henkikasteesta". Tämän kokemuksen vuoksi hän menetti 
pelastusvarmuutensa ja rauhansa Jumalan kanssa. Sen tähden hän olikin 
tullut sielunhoitoon. Jumalan armosta hänen uskonsa palautui ennalleen, 
mutta hän ei enää koskaan aio mennä yhteenkään 
"helluntailaisherätykseen". Jos ihminen menettää pelastusvarmuutensa 
tämän suuresti ylistetyn "henkikasteen" vuoksi, merkitsee se sitä, että tuo 
kokemus on pikemmin helvetistä kuin Pyhästä Hengestä. Sitä paitsi kun 
helluntailaiset väittävät, että kielillä puhuminen on ainoa Pyhän Hengen 
kasteen merkki, he syyllistyvät harhaoppiin. 
Se ei ole ainoa merkki, sillä kielillä puhumisen lahjasta sanoo Paavali, 1 Kor. 
12, että se on yksi vähäisimmistä lahjoista, eikä suinkaan suurin! 
49. Muuan amerikkalainen pappi sai kerran melkoisen hälinän aikaan 
Japanissa Karuizawassa, jossa oli lähetyskonferenssi. Päivää ennen 
konferenssin alkua oli Pyhä Henki käskenyt hänen mennä puhumaan sinne. 
Kuitenkin konferenssin johtaja sanoi: "Jos tuo olisi totta, olisi Pyhä Henki 
ilmoittanut siitä minullekin."  
Melkoisen hajaannuksen jälkeen pappi järjesti muutamien helluntailaisveljien 
kanssa rinnakkaiskokouksia. Muutamat uteliaat lähetyssaarnaajat menivät 
yhteen tällaiseen kokoukseen, mutta he saivat sellaisen opetuksen, ettei 
heidän tehnyt mieli mennä uudelleen. Tuo outo mies oli noussut ylös, 
rukoillut ja laulanut ja saarnannut kielillä ilman minkäänlaista tulkintaa. 
Kukaan siellä olevista ei tiennyt mitä todella oli tekeillä.  
Jälkeen päin yksi lähetyssaarnaajista kysyi papilta: "Kuinka luulette 
saaneenne tämän kielillä puhumisen lahjan?" Pappi vastasi: "Jos te lausutte 
lyhyen rukouksen, esimerkiksi Herra auta minua, viisi- tai kuusisataa kertaa, 
te huomaatte yhtäkkiä puhuvanne kielillä." Nämä olivat hänen ohjeensa! Ja 
tätä kutsutaan Pyhän Hengen lahjaksi! Sillä ei ole mitään tekemistä Pyhän 
Hengen kanssa; se on pelkästään alitajunnan harjoittamista, ja on pikemmin 
verrattavissa siihen automaattiseen puhumiseen ja kirjoittamiseen, jota 
esiintyy spiritistisissä piireissä. 
Ne huomiot, joita olen tehnyt kaikkialla maailmassa, ovat niin pelottavia, että 



en voi olla varoittamatta ihmisiä kielillä puhumisesta. Tilan puutteen vuoksi 
emme voi syventyä tämän paremmin aiheeseen. Jos joku haluaa tietää 
enemmän näistä asioista, lukekoon kirjoittamani kirjasen, The Strife of 
Tongues. 
 
 

K r i s t i l l i n e n tiede. Vaikutustensa vuoksi kristillinen tiede kuuluu 
salaopillisiin liikkeisiin. Sen perustaja, Mary Baker Eddy, oli alunperin 
spiritisti. Hän opetti, että sairaus ja kuolema ovat voitettavissa meissä 
olevien sielunvoimien mukaisesti. Mutta siitä ei ole todisteita vielä tänäkään 
päivänä. Kaikkien kristillisen tieteen kannattajien on täytynyt kuolla, myös 
sen perustajan. Sielunhoitotyössäni on huomioni kiinnittynyt erityisesti 
heidän niin kutsuttuihin lääkäreihinsä. Työnsä vaikutuksesta päätellen heidän 
joukossaan on salaoppeja harrastavia miehiä. Ihmiset ovat usein kertoneet 
minulle, että erotessaan tästä liikkeestä, nämä lääkärit ovat hätyyttäneet 
heitä. 
Muutamia vuosia sitten julkaistiin Mary Baker Eddyn päiväkirja. Hän kirjoitti 
siinä, että sielunvoimia voidaan käyttää sekä parantamiseen että ihmisen 
vahingoittamiseen. Viimeksi mainittua hän kutsui "mal-practiceksi" (pahan 
harjoittamiseksi). Tässä meillä onkin todistus siitä, että kristillisen tieteen 
lääkärit kykenevät vainoamaan liikkeestä eronneita jäseniä. 
50. Muuan mies, joka oli ollut aktiivisesti mukana Kristillisen tieteen työssä, 
huomasi erehdyksensä ja ilmoitti eroavansa. Hän sai kirjeen Bostonin 
pääkeskuksesta. Siinä sanottiin, että hän tulisi katumaan tätä päätöstään. 
Pian sen jälkeen hän sairastui tuntemattomaan tautiin. Hänen ihonsa kesi 
kuin käärmeen nahka. Tämä toistui ja kolmannella kerralla hän kuoli. 
Tällaiset tapaukset ovat minulle tuttuja magiasta. Samoin kuin ennustaja ja 
magian harjoittaja voivat parantaa sairauksia, he voivat myös aiheuttaa niitä. 
51. Eräs Kristillisen tieteen pitkäaikainen kannattaja löysi Kristuksen ja jätti 
liikkeen. Sen jälkeen häntä kiusasivat salaperäiset asiat. Hän on sitä mieltä, 
että entinen Kristillisen tieteen praktikko on kääntänyt voimansa häntä 
vastaan. 
52. Eräs kuusivuotias lapsi sairastui. Hänen isovanhempansa olivat Kristillisen 



tieteen jäseniä. He selittivät: "Me keskitymme lapseen koko yön. Hän jää 
eloon." Seuraavana aamuna isoäiti soitti lapsen kotiin ja sanoi: "Minulla on 
sellainen tunne, että lapsi voi nyt paremmin." Äiti vastasi vain: "Lapsi kuoli 
puolen yön aikaan." 
Toisinaan kristillisen tieteen jäsenet julkaisevat tarinoita jotka on koristettu 
kristillisillä ajatuksilla siten, että se valtaa yksinkertaisen kristityn. "Kristillisen 
tieteen monitori" (Christian Science Monitor) kuuluu tähän luokkaan, ja 
myös Agnes Sandfordin kirjoittama kirja, "Parantava Valo". Se on kirjoitettu 
ihastuttavasti, mutta se ei ole sopusoinnussa Jumalan Sanan kanssa. 
 
 

K u m m i t u k s e t. Samoin kuin kaikki mediumistiset ilmiöt, ovat myös 
kummitukset kiistanalaisia. On tehtävä ero ihmisiin liittyvien kummitusten ja 
erityisiin paikkoihin liittyvien kummitusten välillä. Ihmisiin liittyvät 
kummitukset ovat enemmän subjektiivisia kuin objektiivisia, ja ne ovat 
todella jonkin sairauden tai vajaamielisyyden ilmaisuja. Paikkoihin liittyvien 
kummitusten olemassaolon ovat sen sijaan useat ihmiset todistaneet 
vuosien tai vuosisatojen ajan.  
Muutamat ovat näissä asioissa parantumattomia ja huonokuuloisia 
rationalisteja, jotka haluavat löytää kaikelle luonnollisen selityksen. Niinpä he 
leimaavat kummitukset humpuukiksi. Mutta on olemassa myös "uskovia" 
salatieteilijöitä, jotka nielevät purematta kaiken, olkoon se sitten kuinka 
absurdia tahansa. Sekä rationalistien että okkultistien olisi oltava 
objektiivisempia. Tulkoon tässä mainituksi Fanny Moserin kirja, "Spuk" 
(Kummitukset), jossa on zürichiläisen professori Jungin esipuhe. Tässä 
kirjassa käsitellään kummituksia tieteen näkökulmasta. Omassa 
sielunhoitotyössäni olen usein joutunut vastakkain tämän arvoituksellisen 
asian kanssa. Olen huomannut, että se on yhteydessä kummitustalon 
entisten tai nykyisten asukkaiden salatieteellisiin puuhiin. Minulla on ollut 
myös tilaisuuksia tutustua itse kummitustaloihin. Esitän muutamia 
esimerkkejä. 
53. Eräs diakonissa näki toistuvasti öisin huoneessaan hirveän hahmon. 
Kerran se ahdisti häntä. Vihoissaan hän heitti tossunsa varjon perään. 



Samassa silmänräpäyksessä ilmestyi hänen vuoteensa viereen vihaisen 
näköinen enkeli. Hän säikähti kovasti tätä enkeliä. — Useiden 
samantapaisten sielunhoidossa tehtyjen huomioiden perusteella on 
mahdollista sanoa, että kauhistuttava pelontunne tai mielihyvän tunne on se 
mitta, jonka avulla voidaan päätellä enkelivierailun laatu — onko se valosta 
vai pimeydestä lähtöisin. Useimmilla tämän laatuisilla näyillä ei kuitenkaan 
ole objektiivista merkitystä. Tällä alueella on usein enemmän sairaalloisia 
hallusinaatioita ja näkyjä kuin todellisia ilmiöitä. 
54. Vanha rouvashenkilö tuli sielunhoidolliseen keskusteluun. Hän kertoi 
asunnossaan esiintyvistä oudoista kummitusilmiöistä. öisin hänen 
makuuhuoneessaan juoksi koiria, jotka yrittivät nuolla häntä. Näkymättömät 
kädet olivat kohottaneet hänen sänkynsä ylös, ja toisinaan hän oli nähnyt 
useita erilaisia hahmoja huoneessaan. Kun hän rukoili, hävisivät 
kummitusilmiöt välittömästi. Tätä kummittelua oli kestänyt jo vuosikausia. 
Rouva on henkisesti täysin terve, eikä kärsi mistään mielenterveydellisistä 
häiriöistä. Kysymykseeni oliko hän koskaan ollut tekemisissä salaopin kanssa, 
hän vastasi, että hänet oli parannettu mustalla magialla kurkkumädästä ja 
eräästä toisesta sairaudesta. 
55. Herisausta kotoisin olevaa Uli Ruppeineria pyydettiin käymään 
sveitsiläisen rouvan luona Toggenburgissa. Hän matkusti sinne ja sai kuulla 
seuraavanlaisen tarinan. Rouvan mies oli hirttäytynyt eräässä huoneessa. 
Siitä lähtien huoneesta oli kuulunut tömistelyä, viheltelyä ja vääntämistä. 
Hän oli ensiksi soittanut paikalliselle papille ja kertonut huolensa. Pappi oli 
arvellut, että äänet eivät olleet todellisia, vaan johtuivat rouvan 
ylirasittuneista hermoista. Kuultuaan tämän selostuksen, Uli meni 
huoneeseen ja rukoili, että Kristuksen avulla kummitukset lähtisivät pois. 
Kummitusäänet loppuivat siihen. Olivatpa ilmiöt sitten todellisia tai rouvan 
sairauden merkkejä, on Jeesuksen voitto kummassakin tapauksessa 
ilmeinen. 
Eräässä pappilassa nähtiin usean sukupolven ajan valkea hahmo. Siihen liittyi 
aina paljon melua ja epäjärjestystä. Ovelta kuului voimakkaita kirveeniskuja. 
Yksikään papinperhe ei voinut asua kauan siinä talossa. Eräällä papilla oli 
kuitenkin rohkeutta käydä kummitusta vastaan. Joka kerran kun hän rukoili 



Jeesuksen nimessä, hävisivät hahmo ja melu. 
Evankelinen pastori kertoi kerran pappeinkokouksessa, että kahdessa hänen 
seurakuntansa talossa oli lennellyt kiviä kolmena päivänä selittämättömällä 
tavalla. Kivet olivat tulleet ulkoa ikkunan kautta sisään. Ikkunat eivät olleet 
menneet rikki, vaan niissä oli ainoastaan pyöreät reiät aivan kuin 
ampuma-aseen jäljiltä. Kivet olivat tuntuneet kuumilta. Kolmantena päivänä 
ne sytyttivät tulipalon. Asukkaat ilmoittivat tästä tapauksesta poliisille. 
Virkavallan tutkimukset eivät kuitenkaan tuottaneet tuloksia. Kukaan ei 
kyennyt löytämään näkymätöntä kivien heittelijää. 
58. Eräässä talossa kuultiin öisin voimakkaita koputuksia. Siinä asuva perhe 
etsi tuloksetta melun aiheuttajaa, ja kääntyi lopulta poliisin puoleen. Poliisit 
pitivät öisin vahtia talossa ja kuulivat samaa melua. Sain lukea poliisin 
raportin. Kuitenkaan eivät talon asukkaat, eikä poliisi olleet ottaneet 
huomioon äänten ja salaopin välistä mahdollista riippuvuutta. Talossa asui 
nimittäin mies, jota oli käsitelty magialla sairauden vuoksi. 
59. Erään talon kaksi vuokralaista valitti toinen toisestaan oikeudessa, sillä 
öisin talosta kuului voimakasta koputusta. Yläkerran asukkaat syyttivät siitä 
alakertalaisia ja päin vastoin. Alakertalaiset kutsuivat erään uskovaisen 
rouvan apuun. He pyysivät häntä nukkumaan heillä öisin. Joka kerta kun hän 
vietti siellä yön, hän pyysi Jumalan suojelusta. Melua ei kuulunut niinä öinä. 
Tiedossani on melkein samanlainen tapaus Sveitsistä. Ylä- ja alakertalaiset 
syyttelivät toisiaan melusta. Kaksi poliisia tuli pitämään vahtia toinen ylä-ja 
toinen alakertaan. He kuulivat myös koputukset, mutta kumpikaan ei heistä 
kyennyt selvittämään niiden alkuperää. 
60. Eräässä talossa oli kummitellut vuosia. Asukkaiden uskovaiset ystävät 
kehottivat heitä etsimään talosta salaopillista kirjallisuutta. Etsintä tuottikin 
tuloksia. Yhdellä talon palvelijoista oli hallussaan Mooseksen 6. ja 7. kirja, 
joita hän luki säännöllisesti. Kirjat poltettiin heti, ja kummittelu lakkasi. 
61. Eräs ystäväni, kristitty työntekijä, kertoi minulle kokemuksestaan 
vanhempiensa talossa. Eräänä päivänä siellä oli alkanut kummitella 
selittämättömällä tavalla. Seiniltä kuului koputusta, ja öisin kaikki talon 
asukkaat kuulivat raskaita miehen askeleita ja muuta samantapaista meteliä. 
Meteli ei loppunut, joten perheenisä kutsui kristityn miehen apuun. Mies 



rukoili talon jokaisessa huoneessa käskien henkiä lähtemään Jeesuksen 
nimessä. Kummittelu loppui siihen. Kuitenkin oli havaittavissa eräs 
merkillinen rinnakkaisilmiö. Välittömästi henkien ulosajamisen jälkeen sai 
kaksi talon sikaa raivokohtauksen. Ne juoksivat ympäri lättiä hirvittävästi 
kiljuen. Kun isäntä oli aikansa katsellut tätä villiä menoa, hän teurasti eläimet. 
Niille, jotka katselevat näitä tapauksia psykiatrisesta näkökulmasta, täytynee 
huomauttaa, että edellä mainitut henkilöt eivät ole olleet skitsofreenejä, 
eivätkä henkisesti sairaita. Poliisihan totesi kummitusilmiöiden 
olemassaolon.  
Esimerkiksi Kielissä kummitustalo tutkittiin kahdeksan poliisin ja kahden 
papin yhteisvoimin. Kaikki kymmenen miestä pani merkille kummittelun. 
Edelleen tämänkaltaisen kummittelun kannalta on merkittävää, että ilmiöt 
lakkasivat heti Jeesuksen nimessä rukoilemisen jälkeen. Nimittäin 
skitsofreenien kuulemat äänet ja koputtelut eivät lakkaa, vaikka rukoiltaisiin 
Jeesuksen nimessä. 
Näiden kummitusjuttujen päätteeksi kerrottakoon vielä ihmeellisestä 
vapautumisesta. 
62. Kaksi miestä, isä ja poika, tulivat kertomaan minulle, että heidän 
talossaan oli jotakin hullusti. Joka yö 11 ja 12 välillä koko perhe havaitsi 
kummitusilmiöt. He heräsivät ääniin ja askeliin. Äidistä ja tyttärestä tuntui 
ikään kuin heitä olisi kuristettu kurkusta. Toisinaan muut perheenjäsenet 
tunsivat kasvojaan siliteltävän. He kaikki pelkäsivät. He yrittivät kaikkensa 
päästäkseen vapaaksi näistä ilmiöistä. He noudattivat katolisen papin 
neuvoa: he toistivat Pyhän Kolminaisuuden nimiä, käyttivät kolmea ristiä, 
kynttilää ja vihkivettä, mutta mitään ei tapahtunut.  
Sitten he etsivät apua magiasta. Heitä neuvottiin levittämään musta liina 
kolmen kynttilän yli ja sitten polttamaan liina Pyhän Kolminaisuuden 
nimessä. Edelleen heidän piti asettaa kolme tulitikkua tyynyjensä alle 
toistaen edellä mainitut asiat. Heitä neuvottiin myös varmistamaan ikkunat 
ja kynnykset asettamalla kuhunkin kaksi veistä ristin muotoon. Mutta 
yksikään näistä poppakonsteista ei tepsinyt. Eräs magian harjoittaja kehotti 
heitä pistämään kaksi ruosteista neulaa ristin muotoon sipulin sisään, ja 
asettamaan sen yöksi vuoteen alle. Tämäkin temppu epäonnistui. Perhettä 



häirittiin samoin kuin ennen.  
Molemmat miehet vaikuttivat mielestäni täysin normaaleilta, joten suuntasin 
kysymykseni asian salaopilliseen puoleen. Silloin tuli päivänvaloon muutamia 
tosiasioita. Perheellä oli ollut 15 vuoden ajan taikakirjoja. He olivat 
vedonneet kahteen vaaralliseen noitaan. He olivat kysyneet neuvoa 
ennustajilta ja magian harjoittajilta. Ja kaiken kukkuraksi heidän 
naapurissaan asuva nainen harjoitti "Hengellinen Kilpi"-nimistä mustaa 
magiaa. Sielunhoidollinen neuvonta osoitti myös, että kysymyksessä oli 
salaoppeihin sekaantuminen.  
Selitin molemmille miehille, että he olivat toimineet väärin turvautuessaan 
valkoiseen magiaan. Sen jälkeen osoitin heille vapautumisen Kristuksen 
avulla. Minun oli kuitenkin lähdettävä kaupungista, joten kerroin tapauksen 
yksityiskohdat paikalliselle papille ja pyysin häntä huolehtimaan perheestä. 
Myöhemmin kuulin, että he kaikki olivat antaneet elämänsä Kristukselle. 
Kummitusilmiöt olivat hävinneet sen tien. 
 

K u o l e m a n m a g i a. Kuolemanmagia vie meidät magian kammottavaan 
maailmaan. Monissa paikoissa on tapana antaa kuolleille mukaan elävien 
sairaudet. Eräs tapa on kirjoittaa sairaus paperilapulle ja lausua maaginen 
loitsu. Lappu heitetään sitten avoimeen hautaan tai asetetaan kuolleen 
arkkuun. Usein käytetään myös symbolista magiaa. Sairas antaa palasen 
vaatteestaan tai jonkin muun esineen kuolleen arkkuun päästäkseen eroon 
vaivoistaan. Kruse kertoo kirjassaan "Noitia keskuudessamme" (Hexen unter 
uns) seuraavaa: Mehldorfin kaupungissa minulle näytettiin juuri ennen arkun 
kiinninaulaamista viittä kultarahaa, kahta naisten alusvaatteiden palasta, 
pientä hatunpalaa ja yhtä miehen hansikkaan sormea. Sitten ne asetettiin 
arkkuun. Kysymyksessä oli "parempi ruumis", joten kaikki tavarat olivat 
poikkeuksetta peräisin hyvinvoivilta ihmisiltä. Toisinaan kuoleva henkilö 
suorastaan haluaa ottaa mukaansa sukulaisensa sairauden. Siitä yksi 
esimerkki. 
63. Eräs nainen oli sairaalassa vakavasti sairaana. Hän esitti seuraavan 
pyynnön sairaanhoitajalle: "Hoitaja, sanokaa tyttärelleni, että hän tuo yhden 
paidoistaan minulle. Tyttäreni on ollut kauan sairaana. Haluaisin viedä hänen 



vaivansa mukanani hautaan kun kuolen." Hoitaja ei nähnyt mitään outoa 
tässä toivomuksessa, koska kuolemanmagia oli siellä yleistä. Sairaan 
toivomus täytettiin. Ratkaisevaa osaa tässä noitatoimessa ei ole ainoastaan 
esineen mukaan ottaminen, vaan sen ohella lausutut loitsut. 
 
 

K u u t a i a t. Kuunlumous liittyy moniin maailman taikauskoisiin ja 
pakanallisiin tapoihin. Esimerkiksi joillakin seuduilla ei saa solmia avioliittoa 
vähenevän kuun aikana. Toisin paikoin maanviljelijät kylvävät siemenen 
suurenevan kuun jälkeen. Täysikuun öinä lausutaan mielellään loitsuja.  
Myös parantajat loihtivat homeopaattisia lääkkeitään täydenkuun aikaan. En 
sano tätä väheksyäkseni homeopatiaa. Kuitenkin täydenkuun aikana 
loihdituilla esineillä on sama vaikutus kuin magialla. Niissä kylissä, joissa 
vielä uskotaan noituuteen, suoritetaan noitamenoja vähenevän kuun aikana. 
Kaksi esimerkkiä kertoo lyhyesti kuuhun liittyvästä parantamisesta ja 
noitumisesta. 
64. Erään naisen luona kävi jatkuvasti heilurin-käyttäjä. Tämä myi hänelle 
teetä, ja neuvoi häntä juomaan kupillisen suurenevan kuun aikana ja kolme 
kupillista vähenevän kuun aikana. Nainen teki työtä käskettyä. Hänen 
vaivansa hävisivät, ehkä enemmän itsesuggestion kuin kuuntaian ansiosta. 
Jälkeen päin hän kärsi kuitenkin masennuskohtauksista, jollaisia hänellä ei 
aikaisemmin ollut esiintynyt. 
65. Muuan nainen oli loihdittu täydenkuun yönä pikkulapsena sairauden 
vuoksi. Jälkeen päin hänestä tuli mediumistinen, hän sai telepaattisia ja 
selvänäkijän kykyjä. Hänen uskonelämäänsä ilmaantui myös 
ylipääsemättömiä vaikeuksia. 
 
 

K ä d e n k a t s o m i n e n. Tästä aiheesta kiinnostunut voi lukea enemmän 
kirjastani "Onko paholainen olemassa". En halua kirjoittaa kahdesti samaa 
asiaa, joten tyydyn tässä kuvaamaan kädestäennustamisen vaikutuksesta 
yhdellä esimerkillä. 
66. Eräs nainen oli harrastanut vuosikausia kädenkatsomista. Hänellä oli 
myös kyky parantaa ihmisiä mesmerismin avulla. Vuosien kuluttua hän halusi 



tulla kristityksi, mutta hän huomasi itsessään voimakkaan sisäisen 
vastarinnan. Joka kerran kun hän oli kosketuksissa kristinuskon kanssa, hän 
tunsi voimakasta painetta ja sisäistä torjuntaa. 

M a a g i l l i s e t parannusmetodit. Maagisia parannusmetodeja on käsitelty 
osittain otsikoissa Loihtiminen ja Musta ja valkoinen magia. Maaginen 
parantaminen on luonnontieteilijälle täysin käsittämätöntä, koska se ei 
perustu järjellä käsitettäviin tosiasioihin. Magia kuuluu mediumistiseen 
luonnonjärjestykseen, jossa vallitsevat aivan toiset lait kuin tavallisessa. 
Maaginen parantaminen on levinnyt paljon laajemmalle kuin on osattu 
olettaa. 
Saksalainen pappi kertoi minulle, että hänen seurakunnassaan on ainoastaan 
kymmenkunta perhettä, jotka eivät ole harjoittaneet magiaa. Muuan lääkäri 
kertoi pappeinkokouksessa, että Lüneburgin nummella, hänen 
praktiikka-alueellaan, ei ollut ainuttakaan perhettä, jossa magialla 
parantaminen ei olisi tunnettu. Sveitsiläinen pappi kertoi minulle, että joka 
toisessa talossa hänen seurakunnassaan käytettiin Mooseksen kuudetta ja 
seitsemättä kirjaa (mustan magian kirja). Esimerkkejä maagisista 
parannusmetodeista löytää otsikoista Loihtiminen ja Musta ja valkoinen 
magia. 

M a a s ä t e i l y. Asuinrakennusten ja karjasuojien suojaaminen 
maasäteilyltä on monin paikoin tullut suorastaan kansantaudiksi. 
Radiesteetikkomme, taikavarvun ja heilurin käyttäjät, selittävät, että on 
olemassa epäterveellisiä maasäteitä, joita vastaan voi suojautua pienten 
rasioiden avulla. Olen itse avannut tuollaisia rasioita. Niiden sisällä on 
tavallisesti kuparilangan tai -levyn pala. Ne ovat yhden tai kahden Saksan 
markan arvoisia, mutta niiden myyntihinta on noin 80-120 Saksan markkaa. 
Jo tämä väärinkäyttö osoittaa mistä on kysymys. 
Tähän saakka niin sanottuja maasäteitä ei ole voitu todeta fysikaalisesti. Ne 
eivät ole yhteydessä maapallon radioaktiivisuuteen, eivätkä maan 
sähkökenttään. Helmholtz kiisti jo 1800-luvulla maasäteiden olemassaolon. 
Nykyään tunnetut geologit ja fyysikot, esimerkiksi professorit: Pump, 



Erlangen, Kirchheimer, Freiburg ja Paskual Jordan kieltävät niiden 
olemassaolon. Tosin jäljellä on vielä kaksi mahdollisuutta. On olemassa 
herkkiä ihmisiä ja eläimiä, jotka reagoivat maan magneettikenttään. 
Tällaisissa tapauksissa mitataan häirintäkentät kuitenkin fysikaalisilla 
mittausvälineillä, eikä varvulla tai heilurilla. Toinen mahdollisuus on otaksua, 
että maalla on mediumistinen kenttä, jonka taikavarvun-ja heilurin-käyttäjät 
havaitsevat mediumistisilla voimillaan. 
Mutta tämä mystiikan kätköissä oleva olettamus on perustelua vailla, ja olisi 
toteennäytettävä. Joka tapauksessa suojalaitteiden asettaminen 
radiesteetikkojen avulla on vaarallista. Jos ihminen tuntee itsensä uhatuksi, 
miksi hän ei turvaudu Jumalan suojelukseen? "Joka Korkeimman suojassa 
istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: Herra on minun turvani ja 
linnani, Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan" (Ps. 91). 
 
 

M e n t a a l i s u g g e s t i o. Mentaalisuggestio on yksi magian synkimpiä 
lukuja. Olen syventynyt siihen kirjassani "Seelsorge und Okkultimus". Siksi 
tyydyn esittämään tässä vain muutamia esimerkkejä mentaalisuggestion 
haitallisista vaikutuksista. 
75. Eräs keuhkotuberkuloosia sairastava mies meni keuhkospesialistin 
hoitoon. Röntgenkuvasta näkyi, että keuhkossa oli kananmunan kokoinen 
reikä. Potilas lähetettiin heti Sveitsiin, Davosin parantolaan. Lääkärit eivät 
antaneet miehen vaimolle toivoa paranemisesta. Silloin miehen äiti meni 
salaoppisen parantajan, Grätzerin luo Maria Einsiedelniin. Suurta 
rahasummaa vastaan Grätzer suostui käsittelemään potilasta 
mentaalisuggestion menetelmillä. Vastoin lääkärien ja potilaan odotusta 
tuotti mentaalisuggestio täydellisen paranemisen.  
Paranemisesta lähtien potilas muuttui luonteensa ja uskonelämänsä 
puolesta. Hän erosi kirkosta ja vetäytyi pois kaikesta hengellisestä elämästä. 
Hän halusi nauttia elämästään ja tyydytti seksuaaliset tarpeensa vapaasti. 
Samaan aikaan sukelsivat itsemurha-ajatukset esille. Hänen psyykkiset ja 
hermostolliset häiriönsä toivat hänet lopulta sielunhoitoon. Joka kerran, kun 
hänen kanssaan rukoiltiin, olivat hänen keskittymiskykynsä ja muistinsa 



tipotiessään. Hän tunsi aina olevansa jossakin kaukana. Poissaolon tunne, 
joka tulee esille rukoukseen ryhdyttäessä, on oire siitä, että henkilö on 
maagisesti loihdittu. 
76. Joissakin Sveitsin osissa lääkärit lähettävät vaikeimmat tapauksensa 
mentaalisuggestion harjoittajien luo. Eräs pappi, joka käy säännöllisesti 
katsomassa St.G:n sairaalan potilaita, kertoi: "Ne potilaat, jotka ovat kerran 
olleet tekemisissä mentaalisuggestion kanssa, torjuvat Jumalan Sanan ja 
hengellisen lohdutuksen. He suhtautuvat välinpitämättömästi ja 
vastustavasti Jumalan Sanaan. 
77. Muuan 19-vuotias nuori mies sai ihottuman. Hän meni parantajan luo, 
joka käytti sekä mentaalisuggestiota että mustaa magiaa. 
Mentaalisuggestion ansiosta ihottuma hävisi heti. Mutta potilaan sisäinen 
asennoituminen muuttui välittömästi tämän jälkeen. Hän oli lukenut 
aikaisemmin säännöllisesti Raamattua ja rukoillut ahkerasti. Hänestä tuli 
masentunut ja hän menetti kaiken halunsa lukea Raamattua ja rukoilla. 
Mentaalisuggestio on raamatullisen esirukouksen demoninen vastakohta. 
Jokainen Kristuksessa elävä ja rukoileva kristitty käsittää saatanan 
petollisuuden. Paholainen palvelee myös kannattajiaan — niin pitkälle kuin 
Jumala sallii. 
 
 

M e s m e r i s m i. Mesmerismi ja magnetismi ovat olleet väittelyn aiheena 
yhtä paljon kuin muutkin salaopit. Lääkärit ja luonnontieteilijät kieltävät 
tämän ilmiön olemassaolon. Salaopin harrastajat puolustavat kuitenkin sen 
käyttöä. Sielunhoitotyöni on osoittanut minulle, että mesmerismi on 
yhteydessä magiaan. Se on siis yksi mediumistiseen luonnonjärjestykseen 
kuuluva valta. Olen löytänyt tätä kykyä niissä perheissä, joiden esi-isät ovat 
harrastaneet salaoppeja, ja varsinkin loihtimista. Samalla tavalla kuin on 
olemassa Pyhän Hengen antamia karismaattisia lahjoja, joista mainitaan 
Uudessa Testamentissa (1 Kor. 12:9-10), on olemassa myös demonisia, 
paholaisen antamia lahjoja. Loihtijaperheiden jälkeläisillä on seuraavia 
kykyjä: selvänäköisyys, kuudes aisti, yliherkkyys, voimakas suggestiivisuus, 
transsitila, telepatia, mesmerismi, taikavarvun-ja heilurin käyttö ja niin 



edelleen. Jälkeläisten keskuudessa on magian käyttö saattanut vähentyä, 
mutta sen seurauksena olevat lahjat ovat yhä jäljellä. Nämä lahjat voivat 
todella heikentyä, ja joissakin tapauksissa jopa neutralisoitua, mutta niissä 
on silti jäljellä magian epäilyttävä tuoksu. On parasta olla käyttämättä 
sellaisia lahjoja, eikä rakennella mitään niiden varaan. Niiden ihmisten, joilla 
on mediumistisia lahjoja, pitäisi pyytää Kristusta ottamaan ne pois. Ja tässä 
muutamia esimerkkejä. 
78. Eräs nainen meni tohtori Tr:n luo Müncheniin. Tämä hoiti häntä 
noidannuolen takia. Naisen täytyi pitää kaikkia kymmentä sormeaan 
pystyssä ikään kuin kosmisten voimien antenneina. Kun nainen palasi kotiin, 
oli hän fyysisesti terve, mutta hän tunsi uskonsa kahlehdituksi. Hän ei voinut 
enää rukoilla, sillä hän tunsi ylitsepääsemättömän seinän Jumalan ja itsensä 
välillä. 
80. Ystäväni, uskovainen opettaja, antoi mesmeristin käsitellä itseään. 
Mesmeristiä pidettiin kristittynä, muuten ystäväni ei olisi kääntynyt hänen 
puoleensa. Tähän luottaen opettaja kysyi: "Ettehän te käytä demonisia 
voimia?" Mesmeristi vastasi: "Demoniset voimat ovat hyviä, demonit 
auttavat meitä." Silloin potilas luopui hoidosta. 
81. Eräs mesmeristi osasi hoitaa monenlaisia tauteja. Hänen isänsä oli 
osannut manata sairauksia ja loihtia eläimiä. 
82. Kristityltä parantajalta tiedusteltiin hänen parantamiskykyään koskevia 
asioita. Hän sanoi: "Luonnollinen mesmerismi riittää kahdelle potilaalle 
päivässä. Jos joku käsittelee useampia potilaita, hän ei saa mitään aikaan tai 
sitten hän on liitossa paholaisen kanssa." 
83. Ystäväni, evankelinen pappi, kertoi minulle kokemuksestaan erään 
mesmeristin kanssa. Mesmeristi oli saavuttanut hämmästyttäviä tuloksia jo 
vuosien ajan. Ystäväni näki itse kuinka eräs syntymästään saakka raajarikko 
tyttö parani, kun häntä oli sivelty magneettisesti. Pappi ja hänen poikansa 
sairastuivat, jolloin hän päätti mennä saman mesmeristin puheille. Ensiksi 
pappi kysyi häneltä: "Onko teidän lahjanne Jumalalta?" Mies myönsi asian. 
Sen jälkeen pappi salli hänen käsitellä itsensä ja poikansa. Mesmeristi ei 
koskettanut kumpaakaan; hän teki vain sivelemisliikkeitä 15 cm:n 
etäisyydeltä heidän selkärangastaan. Samalla kun tämä toimitus oli 



meneillään, pappi rukoili: "Herra, jos tämän miehen voimat ovat Sinulta, niin 
siunaa hänen työnsä. Mutta jos ne eivät ole Sinulta, niin varjele meitä 
molempia." Magneettinen hoito ei tuottanut minkäänlaisia tuloksia. 
Muutaman päivän kuluttua he menivät jatkokäsittelyyn miehen luo. Hän 
kieltäytyi kuitenkin siitä ja sanoi: "Teillä on toinen henki." Tämä lausunto 
ilmaisi papille parantajan voimien laadun. Hän ei enää koskaan antautunut 
sellaiseen käsittelyyn. 
Pastori Modersohn, joka on hyvin perehtynyt salaopillisiin metodeihin, sanoi: 
"90 % kaikista parantajista ja mesmeristeistä, käyttää demonisia ja 
salaopillisia voimia. Ihmisten täytyy olla ehdottoman varmoja parantajan 
voimien alkuperästä, ennenkuin he menevät käsittelyyn. Ihmisten ei pitäisi 
olla sokeita uskonnollisille koristeille." 
 
 

M u s t a ja valkoinen magia. Mustaa ja valkoista magiaa on harjoitettu 
vuosituhansia. Niissä on paholaisen oma, selvä leima. Magia, sen alkuperä ja 
vaikutukset ovat eri tasolla kuin luonnontieteelliset lait. Ne kuuluvat 
mediumistisen maailman struktuuriin. Magian demonista luonnetta ei 
useinkaan havaita viattoman valepuvun takaa. Tässä ovat paikallaan 
Raamatun sanat: "Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. 
Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden 
palvelijoiksi." (2 Kor. 11:14-15).  
Kuinka usein minulle onkaan sanottu: "Niin, musta magiahan on paholaisen 
työtä, mutta valkoinen magia käyttää hyviä voimia." Tämän sekasotkun laaja 
levinneisyys käy ilmi jopa eräästä lähetyslääkäreille kirjoitetusta kirjasta. Siinä 
sanotaan, että afrikkalaiset auttavat itseään mustalla magialla ja jujulla ja 
lähetystyöntekijät voivat käyttää vastapainoksi valkoista magiaa. Tämä on 
hirvittävä valkoisen magian väärinarviointi.  
Miten lähetystyömme käy, kun tällaisia kirjoituksia julkaistaan? Tällaiset 
mielipiteet valkoisesta magiasta on todistettu valheiksi valkoisen magian 
vaikutusten perusteella. Sen tähden, että olen jo syventynyt magiaan 
kirjassani "Onko paholainen olemassa", ei asian yksityiskohtainen selvitys ole 
enää tarpeen. Magian yleisimmät alueet tulkoot kuitenkin mainituiksi: 



parantaminen ja sairaaksi tekeminen, rakkauden ja vihan magia, vaino- ja 
puolustusmagia, kiroaminen ja vapauttaminen, kuolemanmagia. Muutamat 
esimerkit valaisevat meille demonisen toiminnan kauhistuttavan maailman. 
84. Kaksi erikoislääkäriä ei antanut vaikeasti sairaalle naiselle toivoa 
paranemisesta. Hänen perheelleen ilmoitettiin, että hän kuolisi pian. Silloin 
hänen miehensä kutsui apuun vaarallisen mustan magian harjoittajan, 
Hugentoblerin, Peterzellistä. Naisen tilassa tapahtui heti käänne, ja hän 
parani. Myöhemmin hän teki kuitenkin kolme itsemurhayritystä. Niiden 
vuoksi hän tuli sielunhoitoon uskovaisen papin luo. Häntä varten 
muodostettiin rukouspiiri. Jumalan armosta hän vapautui täydellisesti 
kiusauksista. 
85. Huonomaineinen magian harjoittaja G. Maria Einsiedelistä käsitteli erästä 
B :stä kotoisin olevaa miestä. Potilasta kiinnosti loihtijan parannusvoima, ja 
hän kysyi: "Kuinka te oikein kykenette parantamaan?" G. vastasi: "Se vie 
minut tuhoon, mutta minun on tehtävä sitä niin kauan kuin elän." 
86. 62-vuotias mies kävi kahden loihtijan, Hugentoblerin ja Schneiderin 
luona. Siitä lähtien hän on kärsinyt muistin huononemisesta, 
keskittymiskyvyn puutteesta, ja työkyvyttömyydestä. Häntä oli autettu 
fyysisesti, mutta samanaikaisesti alkoi ilmetä psyykkisiä ja hermostollisia 
häiriöitä. 
87. Eräs mies oli ollut poikana loihtijan käsiteltävänä. Hän sai avun fyysiseen 
vaivaansa, mutta siitä lähtien hänellä alkoi olla suuria vaikeuksia 
seksuaalisessa elämässään, jota hän ei enää pysty lainkaan hillitsemään. 
88. Naimisissa oleva mies tavoitteli naimatonta tyttöä. Tyttö torjui hänet 
sanoen: "Tehän olette jo naimisissa, mitä te minusta haluatte?" Mies uhkasi 
häntä: "Vaikka et haluakaan, saan kuitenkin sen mitä haluan. Minä voin 
saada juuri sen mitä haluan." Siitä lähtien tyttö koki öisin miehen ikään kuin 
seksuaalisesti ahdistelevan häntä, vaikka ikkunat ja ovet olivat lukossa. Hän 
oli kuin halvaantunut, eikä voinut puolustautua. Hän huomasi heti, että 
asiassa oli jotakin mätää. Hän tuli sielunhoitoon kertomaan tästä 
pulmastaan. 
89. 19-vuotias tyttö heräsi öisin kauhuntunteeseen. Siitä huolimatta että 
ovet ja ikkunat oli suljettu, ahdisti häntä nuori mies. Hän käsitti heti, että 



tapahtumassa oli jotain yliluonnollista. Hän ei pystynyt huutamaan, ja hän oli 
kuin halvaantunut. Seuraavana päivänä hän kohtasi nuoren miehen siinä 
toipilaskodissa, jossa hän työskenteli. Tyttö tunsi heti yöllisen vierailijan. 
Nuori mies puhutteli häntä ja myönsi aivan suoraan: "Minä olin luonasi viime 
yönä. Isoäitini on opettanut minulle mustaa magiaa ja lemmentaikoja. Minä 
kärsin siitä kovasti ja haluaisin päästä vapaaksi." Hän tunnusti myös, että hän 
sai kaikki toiveensa täytetyiksi mustan magian avulla. 
90. Salaperäinen hahmo kiusasi naista seksuaalisesti öisin. Hän koki sen 
fyysisesti. Jos hän rukoili Kristuksen nimessä, ahdistava voima hävisi. Hänen 
isällään oli ollut samantapaisia kokemuksia nuorena. Kissat olivat raapineet 
häntä öisin. Aamulla hänen kaulassaan ja käsissään näkyi naarmuja. 
Kolme viimeistä esimerkkiä eivät ole seksuaalisia hallusinaatioita. Kun 
skitsofreenit rukoilevat Jeesuksen nimessä, heidän ahdistuksensa ei häviä. 
Mutta sitä vastoin Jeesuksen avuksi huutaminen auttaa heti maagisissa 
ahdistuksissa. 
91. Naiselta varastettiin uudet lastenvaunut. Hän kääntyi asiassa salaoppisen 
parantajan puoleen. Kolmen päivän kuluttua hän sai vaununsa takaisin. 
Mutta siitä lähtien nainen kärsi pakkoneuroosista. Pääsiäisen ja joulun aikana 
hän koki syvää masennusta. 
92. Saksalainen pappi Rügenin saarelta kertoi minulle, että saarella 
harjoitetaan niin kutsuttua "siunausta varkaita vastaan". Määrätyt henkilöt 
kykenevät tavalla tai toisella siunaamaan rysät varkaita vastaan. Kun varas 
tulee yöllä kaloja varastamaan, hän on ikään kuin loihdittu, eikä pääse pois 
rysän ääreltä. Rysänomistajat voivat sitten aamulla ottaa varkaan kiinni. 
93. Sveitsiläinen rouva tuli sielunhoitoon. Hän kertoi, että häntä oli lapsena 
kiusattu öisin. Myöskin heidän karjasuojassaan oli sattunut vahinkoja 
tuhansien frangien edestä. Ja aina vähän ennen joulua ja pääsiäistä heidän 
lehmänsä, sikansa ja kanansa kuolivat navetassa. Silloin hänen isänsä oli 
mennyt kuuluisan teufenilaisen loihtijan, Schneiderin luo. Schneider 
turvautui puolustusmagiaan. Sen jälkeen mustan magian harjoittamisesta 
epäilty naapurin rouva tuli mielenvikaiseksi. Eläimet eivät enää kuolleet. 
94. Nuori rouva, joka oli ollut täysin terve naimisiin mennessään, alkoi kärsiä 
vaikeista psyykkisistä häiriöistä, toisinaan hänessä oli jopa kuumetta. Hän 



etsi käsiinsä selvänäkijän, ja löysi tietysti Hungerbühlerin. Tämä selitti 
hänelle: "Teidät on noiduttu. Teidän naapurinne kiusaa teitä." Nainen ei 
uskonut tätä, vaan meni povarin luo, jolla oli kuullut olevan yliluonnollisia 
voimia. Povari oli joutunut puuhiensa vuoksi vankilaan muutamaksi 
vuodeksi, kolme vuotta ennen Hitlerin kukistumista. Hän selitti nuorelle 
rouvalle täysin tietämättä edellisen magian harjoittajan lausunnosta: "Teidän 
naapurinne on hyvin perehtynyt mustaan magiaan. Hän työskentelee käsi 
kädessä paholaisen kanssa ja ahdistaa teitä."  
Rouva joutui lopulta sairaalaan huoliensa tähden. Hänessä oli jatkuvasti 
kuumetta, vaikka lääkärit eivät löytäneet hänestä mitään vikaa. Silloin naisen 
aviomies ryhtyi ottamaan selvää naapurin elämästä ja puuhista. Hän sai 
selville, että naapuri harjoitti magiaa Mooseksen kuudennen ja 
seitsemännen kirjan mukaan. Toinen naapuri sanoi miehelle: "Pitäkää huolta 
vaimostanne. Vasemmalla puolellanne asuva naapurinne aiheutti jo 
edeltäjänne vaimon tuhon. Hän kadehtii teitä, koska teidän tilallanne on 
hyvät pellot, kun taas hänen on raadettava kivisellä maalla. 
95. Tunnen erään salaopin harjoittajan, joka ei kykene auttamaan ketään 
sellaista, joka rukoilee hänen vastaanottohuoneessaan. Jos joku rukoilee 
siellä hän suuttuu ja huutaa: "Teidän kanssanne en voi alkaa mitään. Menkää 
kotiinne." Eräällekin vastaanottohuoneessa rukoilevalle naiselle hän oli 
kiljaissut: "Vanha lehmä, korjaa luusi täältä!" 
 
 

N o i t a u s k o. Noitausko ei ole ainoastaan keskiajan, vaan myös nykyajan 
synkimpiä lukuja. Lukekaa vaikkapa vain Krusen kirja "Hexen unter uns?" 
Kuinka paljon kärsimystä ovatkaan syyttömät ihmiset saaneet kestää! Siitä 
kertovat valamiesoikeuden asiakirjoista poimitut tapaukset: 
96. Vuonna 1934 poltettiin Glaruksessa nainen omassa talossaan, koska hän 
oli muka noitunut hevosia. 
97. Vuonna 1951 sytytti Lüneburgin nummella kaksi miestä oletetun noidan 
palamaan. Vanha nainen pelastautui, mutta kaksi hänen sukulaistaan jäi 
liekkien saaliiksi. 
98. Vuonna 1951 löi 19-vuotias nuorukainen Braunschweigissa isänsä 



kuoliaaksi, koska poika uskoi isänsä noituneen hänet. Poika hirttäytyi 
tekonsa jälkeen. On oltava paljon kokemusta ja myös henkien erottamisen 
lahja ennen kuin noitausko ja musta magia voidaan erottaa toisistaan. 
 

N u m e r o symboliikka. Numerosymboliikka on monimuotoinen labyrintti, 
josta taikauskoiset ihmiset eivät pääse ulos. Numeroa 13 pidetään aivan 
yleisesti onnettomuuden lukuna. Monissa hotelleissa ei ole huonetta 
numero 13. Minä itse asuin opiskelijana opiskelijakodissa Heidelbergissa 
huoneessa numero 12a. Oikealla ja vasemmalla sijaitsivat huoneet numero 
12 ja 14. Millaista taikauskoa Alma Materin suojissa!  
Ja nyt kerron tarinan luterilaisesta papista, jonka kanssa olen pitänyt 
evankelioimiskokouksen. 
99. Tämä pappi kutsuttiin lääkäriystävänsä luo ristiäisiin. Kastetoimituksen 
jälkeen pappi vietiin ruokasaliin ja ohjattiin paikalleen. Pappi tuli 
levottomaksi, kun hän näki kuinka monelle hengelle pöytä oli katettu. Hän 
hyppäsi nopeasti pystyyn ja sanoi ystävälleen: "Tässä minä en istu. Pöytä on 
katettu 13:lle, siitä ei seuraa mitään hyvää." Lääkäri vastasi hämmästyneenä: 
"Ja tuollaisia puhuu pappi, jonka tehtävänä on vieroittaa ihmiset 
taikauskosta." Tästä syntyi vilkas keskustelu, joka oli osittain humoristinen, 
osittain vakava. Pappi ei luopunut päätöksestään. Lapset vietiin toiseen 
huoneeseen, jolloin pöydässä ei ollut enää 13 henkeä. Neljännesvuotta 
myöhemmin papin nuorin lapsi kuoli. Lääkäri oli läsnä hautajaisissa. 
Kotimatkalla hautausmaalta he jälleen puhuivat ristiäisjuhlien tapahtumista. 
Lääkäri yritti torjua papin taikauskoisen mielipiteen. Samana yönä lääkärin 
lapsi sairastui ja kuoli seuraavana aamuna. Sen jälkeen kun lääkärin lapsi oli 
haudattu, kysyi pappi lääkäriltä: "Joko uskot että numero 13 on 
onnettomuuden luku?" 
Kuinka tämän papin julistama ilosanoma Jeesuksesta sopii yhteen 
taikauskon kanssa? 
Arkipäivät ovat täynnä näitä merkillisiä uskomuksia. Kuukauden 13. päivänä 
ei saa pitää arpajaisia. Uudessa kirkossa pitää lausua kolme toivomusta, ja ne 
käyvät toteen. Kolme ristiä ikkunan tai ovenkynnyksen yllä tuo onnea. 
Puutarhaan ei saa kylvää papuja suoraan riviin. Pariton luku kananpoikia 



menestyy paremmin kuin parillinen. 
 
 

O n n e n - ja onnettomuuden päivät. Taikauskoisten tapojen kirjavissa 
aakkosissa ovat nyt vuorossa onnen-ja onnettomuudenpäivät. On todella 
häpeällistä kuinka ihminen, jonka Jumala asetti hallitsemaan maata, on 
alistanut itsensä maan orjaksi. Aluksi muutamia esimerkkejä. 
100. Weswrin seudulla pidetään huhtikuun ensimmäistä päivää 
onnettomuuden päivänä. Yksikään oppipoika tai työläinen ei mene sinä 
päivänä uuteen työhön. 
101. Pappi kertoi minulle seuraavan tavan hänen seurakunnastaan. 
Jouluaattona kirkonkellojen soidessa maanviljelijät sitovat olkia 
hedelmäpuittensa ympärille ja lausuvat samalla Pyhän Kolminaisuuden 
nimen ja jonkin maagisen loitsun. He antavat suntiolle rahaa, jotta tämä 
soittaisi kauemmin, sillä silloin he ehtisivät sitoa mahdollisimman monta 
puuta. Koko perhe on hedelmätarhassa kellojen soidessa. Pappi on 
vastustanut tätä tapaa, mutta tuloksetta.  
102. Würzburgissa minulle kerrottiin, että monet ihmiset pesevät 
uudenvuodenyönä rahakukkaronsa kaupungin suihkukaivossa. Silloin 
rahasta ei pitäisi olla puutetta koko vuonna. 
Tämäntapaisia ajatuksia ja uskomuksia on joka seudulla. Muutamat ihmiset 
asettavat pitkänäperjantaina munia kanojensa alle, jotta tulisi enemmän 
kananpoikia. Toiset sanovat, että naimahaluisten tyttöjen pitää leikata oksa 
puusta joulukuun neljäntenä. He saavat sulhasen ennen sen kukkimista. 
Jouluna ihmiset ravistelevat puita hyvän onnen saamiseksi.  
Omenan syöminen uudenvuodenyönä tai helluntaina tuo terveyttä. 
Pääsiäisyönä pitää noutaa vettä purosta ja pirskotella sitä sairaitten päälle. 
Huhtikuun ensimmäinen päivä tuo onnettomuutta, kun taas toukokuun 
ensimmäinen tuo onnea. Sunnuntaina tai toukokuussa syntyneet ovat 
onnenlapsia; perjantaina syntyneet ovat onnettomuuden tuojia. Useat 
kansanomaiset säähavainnot eivät perustu luonnon tarkkailuun, vaan 
taikauskoon. Niinpä vuoden ensimmäisten 12 päivän sään pitäisi ennustaa 
koko vuoden sää. Jos unikeon päivänä sataa, sataa kuusi viikkoa. Useat 



kylvösäännöt vähenevällä tai suurenevalla kuulla eivät perustu 
kokemukseen, vaan taikauskoon. Apostolien sanat ovat yhä voimassa: "Te 
otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista. Minä pelkään 
teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt." 
 

P o v a a m i n e n. Tulevaisuuden ennustaminen povaamalla on laajalle 
levinnyt, epäilyttävä taito. 
Povaamisessa on monia muotoja: petkutusta ja rahanhankkimista, 
suggestiivista ja telepaattista ennustamista, eikä myöskään mediumistisia 
keinoja puutu. Ne perustuvat yliluonnollisiin, demonisiin kykyihin. 
103. 49-vuotias nainen kertoi perheestään seuraavaa: Hänen anoppinsa ja 
miehensä ovat katolisia. Anoppi on tunnettu povari. Hänen miehensä ja 
lapsensa ovat merkillisen rasituksen alaisia. He kärsivät vihanpuuskista ja 
masennuksesta. Nainen itsekin kärsi anoppinsa ja miehensä 
rauhattomuudesta. Joka kerran kun hän halusi syventyä Jumalan sanaan, hän 
sai päänsärkyä ja oksennuskohtauksia. Kun anoppi sairasti, hän hoiti tätä 
muutamia viikkoja ja näki hänen kauhean kuolemansa. Toisten sukulaisten 
on täytynyt valehdella papille hautajaisissa, koska pappi haudalla kuvaili 
vainajaa pyhimykseksi. 
104. Sielunhoidossa nuori mies kertoi menneensä naimisiin povarin tyttären 
kanssa. Hänen anoppinsa omasi outoja kykyjä. Kun perheessä riideltiin, eikä 
vävy alistunut anoppinsa tahtoon, tämä kiusasi häntä sen jälkeen 
näkymättömällä tavalla. Hänen ruumiissaan tuntui syyhytystä ja puremista, 
eikä mikään auttanut niitä vastaan. Kesti kauan, ennen kuin hän tajusi mikä 
aiheutti hänen vaivansa. Anoppi osasi ennustaa myös onnettomuuksia. 
Kerran hän oli sanonut vävylleen: "Sotilas putoaa ikkunasta tänä yönä ja 
kuolee." Vävy ei halunnut uskoa tätä. Kaksi päivää myöhemmin hän luki 
lehdestä sellaisesta tapauksesta.  
Anoppi kykeni myös povaamaan tärkeiden kirjeiden tulon ja kertomaan 
niiden sisällön. Nuoresta miehestä nainen vaikutti erittäin kummalliselta, ja 
hän vei hänet psykiatrille. Lopulta nainen vietiin mielisairaalaan 
terveydenhoitoviranomaisten toimesta. Mutta siitä lähtien mies alkoi taas 
kärsiä syyhystä ja puremisesta kaikkialla ruumiissaan. Lääketiede ei voinut 



auttaa häntä. 
105. Nuori tyttö meni povarin luo. Tämä kertoi hänelle, että hän saisi 
aviottoman lapsen. Lapsen isä jättäisi hänet myöhemmin. Tyttö sai todellakin 
vuoden kuluttua aviottoman lapsen erään ylioppilaan kanssa. Nyt häntä 
kiusaa ennustus siitä, että isä jättää hänet ja lapsen. 
 
 

P s y k o a n a l y y s i. Listassamme on nyt psykoanalyysin vuoro, vaikka 
monet lääkärit ja psykoterapeutit tulevat siitä levottomiksi. Pyydän heitä 
kuitenkin siirtämään kiihtymyksensä ja suuttumisensa tuonnemmaksi. Ennen 
kuin aloitan, haluan sanoa, että hyväksyn psykoterapian käytön silloin, kun 
sitä harjoittaa kristitty. Mutta eivät kaikki kristityt psykoterapeutit ole eläviä 
kristittyjä. Valitettavasti nykyajan kristikunta on sokea, sillä se ei näe 
Raamatun ohjeita. Tosikristitty on se, joka Jumalan armosta on kääntynyt ja 
syntynyt uudelleen Pyhästä Hengestä. Jos psykoterapeutti on kokenut 
tämän, silloin hyväksyn hänen työnsä. Ja uskovaisia analyytikkoja on kyllä 
olemassa. 
Olisi hyvä, jos meillä olisi edes yksi positiivinen esimerkki kaiken 
taikauskoisen sekasotkun rinnalla. 
Tunnen erään kristityn psykoterapeutin, joka on huomannut, että hän on 
Jumalalle vastuussa työstään. Hän ei ainoastaan käy potilaittensa kanssa 
psykoanalyyttisiä keskusteluja, vaan yrittää johtaa heidät Kristuksen luo. Voin 
itse todistaa, että moni potilas on ottanut Jeesuksen elämäänsä hänen 
kauttaan. Hän on ollut monille siunauksen kanava. 
On ikävää, että tällaiset esimerkit ovat harvinaisia. Yli kolmen 
vuosikymmenen sielunhoitotyö on osoittanut minulle, että monen 
psykoterapeutin tai psykoanalyytikon työ on kyseenalaista. Sveitsiläinen 
yliopistollisen loppututkinnon suorittanut henkilö sanoi kerran piloillaan: 
"Psykoterapeutit pystyvät kyllä hajottamaan kellon, mutta eivät kokoamaan." 
Tämä ei ole mielestäni ongelman ydin. Pohjimmiltaan ei-uskovaisen 
psykoterapeutin työ on sielunhoitoa ilman Jumalaa. Psykoanalyysi on niin 
sanotusti raamatullisen synnintunnustuksen maallinen vastine. 
Raamatullisella synnintunnustuksella on enemmän etuja kuin 



psykoanalyysillä. Synnintunnustus on vapaaehtoinen, kun taas 
psykoanalyytikon on tuntikaupalla naarattava sielun pohjattomia syvyyksiä. 
Synnintunnustus tuo ihmisen Jumalan luo.  
Psykoanalyysi alistaa usein tärkeät uskonnolliset kysymykset kasvatuksen tai 
ympäristön vaikutuksen tasolle. Psykoanalyysi leikkelee ihmisen 
sielunelämän keskuksen ja hajottaa sen sitten kompleksien sarjaksi. 
Psykoanalyysin vaaroista tarjoaa lääketiede esimerkkejä. Luettakoon vain 
tohtori Speerin kirja "Lääkäri persoonallisuutena" (Der Artzt als 
Persönlichkeit).  
On erittäin tärkeätä muistaa onko psykoanalyytikko kristitty vai ei. Jos hän 
on, hän ottaa huomioon potilaan uskonnolliset kysymykset ja ongelmat. 
Annan nyt muutamia esimerkkejä omista sielunhoitokokemuksistani, jotka 
ovat olleet melkein anteeksiantamattomia psykoanalyyttisiä tapauksia. 
106. Akateemisen loppututkinnon suorittanut henkilö oli psyykkisten 
häiriöidensä vuoksi kääntynyt spesialistin puoleen, ja sen jälkeen hän oli 
ollut psykoterapeutin hoidossa. Potilas pettyi suuresti hoitoon. 
Hän kärsi todella hermostollisista ja psyykkisistä häiriöistä. Hän kertoi, että 
psykoterapeutti yritti paljastaa vain hänen heikkouksiaan, luonteenpiirteitään 
ja estymiään suhtautumatta vakavasti ongelman ytimeen. Psykoterapeutti 
käsitteli huolellisesti hänen sekavat unensa, mutta ei suhtautunut vakavasti 
hänen hengellisiin reaktioihinsa. Lopulta hoito lopetettiin, koska tapaus oli 
parantumaton.  
Potilas kertoi, että lääkäri oli kokonaan syrjäyttänyt hänen kysymyksensä 
Jumalasta. Eikä yksikään lääkäri ollut osoittanut kiinnostusta potilaan 
salaoppiseen taustaan. Potilas oli nimittäin ollut vuosikausia aktiivinen 
spiritisti, sekä harrastanut valkoista ja mustaa magiaa ja ennustamista. 
Miehen hermostolliset häiriöt olivat alkaneet vasta silloin, kun hän oli 
ryhtynyt harrastamaan salaoppeja. Lääkäreiltä jäi siis huomaamatta kaksi 
tärkeätä kohtaa miehen sairaudessa. Ensiksi hänen syyllisyyden tunteensa 
Jumalan edessä ja toiseksi hänen salaoppinen taustansa. 
107. Sielunhoidossani oli 54-vuotias nainen. Hän oli ollut psykoterapeutin 
hoidossa. Analyysin jälkeen hänen kädessään ilmeni halvaantumisoireita ja 
hermostollista värinää. Myös naisen uskonelämä meni täysin sekaisin tässä 



hoidossa. Minulla on se käsitys, että terapia oli vaillinainen, sillä muutoin 
tuoreista halvaantumisoireista olisi päästy eroon. 
108. Uskovainen psykiatri antoi opiskeluaikanaan analysoida itsensä 
oppimismielessä. Analyytikkona toimi psykosomaattisen seminaarin 
professori. Psykiatri kertoi minulle kokemuksestaan, eikä salannut minulta 
mielipidettään tästä toimituksesta.  
Analyysi oli tuottanut hänelle sellaisia huolia, että hän oli vähällä kadottaa 
uskonsa. Hänen oli pitänyt keskittyä tuntikausiksi Jumalan sanaan ja 
rukoukseen välttääkseen täydellisen uskon karille ajautumisen. Nykyään 
tämä psykiatri vastustaa ei-kristittyjen harjoittamaa psykoanalyysiä. Koska 
jälleen käytän sanontaa ei-kristitty, selitän mitä se tarkoittaa. Kristitty ei ole 
sellainen henkilö, joka on kastettu ja käy joskus kirkossa. Kristitty on Joh. 
3:3-5:n mukaan se, joka on kokenut perusteellisen uudistuksen Pyhän 
Hengen kautta. Useat lääkärit ovat kristityn maineessa, mutta heidän 
vakaumuksensa ja suhtautumisensa elämään eivät todella ole Uuden 
Testamentin mukaisia. 
109. Nuori nainen oli mielisairaalan ylilääkärin hoidossa. Lääkäri kielsi naista 
menemästä kirkkoon ja lukemasta Raamattua kahteen vuoteen. Hänen ei 
myöskään pitänyt välittää uskonnollisista kysymyksistä. Lääkäri vakuutti 
naiselle, ettei paholaista ole olemassakaan. Hän varoitti myöskin minun 
evankelioimistilaisuudestani siinä kaupungissa. Hän kielsi diakonissoja 
käymästä kokouksissani ja otti sairailta pois kirjoitukseni. Kokemuksistani 
sielunhoitotyössä tiedän, että hän oli antautunut harrastamaan salaoppeja. 
Se selittää hänen kiivaan vastustuksensa kaikkea hengellistä kohtaan. 
110. Muuan ylioppilas, joka lääketieteellisen ja psykologisen koulutuksensa 
vuoksi antautui psykoanalyysiin, joutui hirvittävään sielulliseen hätään. Hän 
ei saanut moneen kuukauteen rauhaa. Hän menetti yöunensa ja hänen 
sisimpänsä oli sekasortoisessa tilassa. Analyytikko oli selittänyt hänelle, että 
hän kärsi äitikompleksista. Silloin hän katkaisi suhteensa äitiin ja muutti 
asumaan muualle. Samalla tavalla hänen opettajansa selitti, että hänen 
uskonsa johtui kirkkokompleksista. Sen tähden hän heitti uskonsa yli laidan. 
Analyysin päättyessä ylioppilas oli vakuuttunut siitä, että suurin osa ihmisistä 
oli täynnä kompleksipesäkkeitä. Mutta käsittelyn ansiosta hänestä itsestään 



oli tullut sisäisesti rikkinäinen ihminen. Sain tietää hänen äidiltään ja eräältä 
lääketieteen professorilta, että tämä nuori lääketieteen opiskelija ei ole 
saanut rauhaa kahteen vuoteen, eikä ole tasaantunut. 
111. Sveitsiläinen tuomiorovasti pyysi minua käymään sielullisesti sairaan 
ammattitoverin luona, joka oli joutunut sairaalaan. Sairas pappi tunnusti 
syntinsä avoimesti. Jälkeen päin hän valitti, että psykoterapeutti ei ollut 
suhtautunut vakavasti hänen syyllisyyden tunteeseensa, vaan oli selittänyt 
sen hänen kristillisen kasvatuksensa tuotteeksi. Syyllisyyttähän ei ole 
olemassa. Myöhemmin minulla oli tilaisuus keskustella psykoterapeutin 
kanssa, ja tulin samaan tulokseen kuin pappikin. Lääkäri tunnusti vain 
immanenttien (ihmisen sisäisten) tosiasioiden olemassaolon. Usko Jumalaan, 
syyllisyys ja muut sellaiset asiat olivat hänen mielestään ainoastaan 
kuviteltuja, uskonnollisen mielikuvituksen tuotetta. Ja tällaisen 
psykoterapeutin oli määrä auttaa pappia! Tämä ei ole mitään sielunhoitoa, 
vaan hengellinen murha. Minä kehotin tuomiorovastia toimittamaan 
kollegansa pois siitä sairaalasta. 
112. Saksalaisessa kylpyläkaupungissa tuli nainen luokseni sielunhoitoon. 
Nainen tuli luokseni siitä huolimatta, että häntä hoitava psykoterapeutti oli 
varoittanut häntä minusta. Nainen oli kuunnellut kokouspuheitani, ja hän tuli 
tunnustamaan minulle syntinsä. Kysyin oliko hän kertonut psykoterapeutille 
samoista asioista. Hän sanoi, että oli mahdotonta kertoa sellaista 
psykoterapeutille.  
Hän oli käynyt terapeutin luona 40 kertaa; yksi istunto maksoi noin 20 mk. Ja 
nyt noin puolessa tunnissa hän oli saanut syntinsä anteeksi Kristuksen 
kautta, eikä se maksanut hänelle mitään. Niiden lääkäreiden, jotka eivät ole 
aitoja Jeesuksen opetuslapsia, pitäisi kokonaan luopua psykoanalyysistä. 
Heidän työstään seuraa vain vaarallinen hengellinen sekasotku. Huomautan 
jälleen, että Uuden Testamentin opetuslapseudella tarkoitetaan aivan muuta 
kuin kirkollisveron maksamista ja satunnaista kirkossakäyntiä. Opetuslapseus 
ei perustu myöskään siihen, että jonkun isä on pappi tai saarnaaja, eikä 
siihen, että isoäiti oli hurskas nainen. Ei, vaan "ihmisen on synnyttävä 
uudelleen", sillä ilman uudestisyntymistä ei kukaan voi olla Jeesuksen 
opetuslapsi. 



P s y k o g r a f i. Psykografi eli "henkisanomain-kirjoittaja" on spiritistien 
käyttämä kirjoituskoje, jonka avulla he uskovat saavansa sanomia kuolleilta. 
Mutta Jesaja sanoo: "... eikö kansa kysyisi Jumalal-tansa? Kuolleiltako elävien 
puolesta?" (Jes. 8:19). 
Tämän kirjan kolmannen painoksen jälkeen on psykografi-villitys lähtenyt 
liikkeelle kulkutaudin tavoin. Eräs aikakausilehti tiedotti, että vuonna 1967 oli 
Amerikassa myyty yli neljä miljoonaa kirjoitus-kojetta, eli "ouija-lautaa". 
Ouija-lauta on ympyrän-muotoinen lauta, jota kiertävät aakkoset. Sen 
keskustassa ovat numerot nollasta yhdeksään. Lautaa käytetään heilurin tai 
lasin kanssa. Tarkoituksena on saada yhteys kuolleisiin. Ja sitten sen 
käyttäjistä tulee orjia. Onko Jumala unohtanut avun? Senkö tähden ihmiset 
kysyvät neuvoa demoneilta? Ei, ikävä kyllä, tämä ei ole vain leikkiä 
yliluonnollisen kanssa, niin kuin muutamat väittävät. Silmäys sen vaikutuksiin 
osoittaa, että se ei todellakaan ole leikkiä. 
 
 

P s y k o m e t r i a. Psykometria on yksi ennustamisen muoto. Se on selitetty 
yksityiskohtaisesti kirjassani "Onko paholainen olemassa". Ennustajalla on 
kädessään jokin esine, jonka avulla hän yrittää tunnistaa esineen omistajan. 
Muutamia esimerkkejä. 
113. Kuuluisa hollantilainen selvänäkijä Croiset piti esitelmän kokeellisesta 
selvänäkemisestä Kaiserslauternissa, Saksassa. Läsnä olivat myös professori 
Bender Freiburgista ja professori Tenhaeff Utrechtista. Croiset pyysi yleisöltä 
jotakin esinettä. Sitten hän antoi tietoja esineen omistajasta, joka myönsi 
hänen puhuvan totta. 
114. Pappi kertoi minulle seuraavan tarinan. Sodan aikana hänen isänsä oli 
ollut kadoksissa kolme vuotta. Perhe ei tiennyt oliko hän enää hengissä. 
Eräänä päivänä heillä kävi ylioppilas. Kun hän kuuli kadonneesta, hän pyysi 
tuomaan jotakin tälle kuuluvaa. Hänelle annettiin isän viimeinen postikortti. 
Ylioppilas keskittyi korttiin ja sanoi: "Hän on vielä elossa. Hän on sotavankina 
jossain Pohjois-Siperiassa." Lopulta hän osoitti hänen sijaintipaikkansa 
kartasta. Kun isä muutamien vuosien kuluttua pääsi vapaaksi 
sotavankeudesta, perhe totesi ylioppilaan puheen pitäneen paikkansa. 
 



 

S a l a o p p i n e n kirjallisuus. Salaoppinen kirjallisuus kasautuu kansan 
keskuuteen kuin suuri myrkyllinen kaasupilvi. Se myrkyttää lukijansa mielen 
ja sielun. Mainitsen tunnetuimpia otsikoita: Kuudes ja seitsemäs Mooseksen 
kirja, Venuksen kirja, Tuonpuoleinen, Psyykkiset sanomat, Nigromantian 
salaisuudet. Salaoppiseen kirjallisuuteen kuuluvat myös kristillisyyteen 
verhoutuneet Jakob Lorberin ja useiden muiden kirjat.  
On traagista todeta, että vaarallisinta noitakirjaa, Kuudetta ja Seitsemättä 
Mooseksen kirjaa painetaan yhä Braunschweigissa, Saksassa. Kirjan 
painamista vastaan on käyty useita oikeudenkäyntejä, mutta turhaan. 
Lainsäädännössämme on vielä aukkoja, koska tuollaista helvetillistä puuhaa 
ei voida lakkauttaa. Jos joku haluaa lisätietoja tuosta taikakirjasta, hän voi 
lukea siitä kirjastani "Onko paholainen olemassa?" On syytä muistaa, että 
salaoppisia kirjoja ei pitäisi koskaan säilyttää talossa. Näiden kirjojen 
pitäminen opiskelu-tai tutkimusmielessä ei myöskään ole suositeltavaa. 
Kuinka usein ovatkaan aviovaimot valittaneet minulle: "Siitä lähtien kun 
mieheni toi kotiimme Kuudennen ja Seitsemännen Mooseksen kirjan 
tutkimustarkoituksessa, on perheessämme ollut paljon riitaa, 
rauhattomuutta ja epäonnistumista." 
Tässä on ainoastaan yksi esimerkki spiritistisestä kirjallisuudesta. 
115. Eräs nainen luki kaikki spiritistiset kirjoitukset ja kirjallisuuden, jonka 
vain sai käsiinsä. Hän korvasi jumalanpalvelukset Beatrix-nimisen mee-dion 
saarnoilla. Beatrix kuului Zürichin Vapaamuurareihin. Raamatulliset apostolit 
hän korvasi lukemalla mystikko Eckhartin ja spiritisti Lorberin kirjoituksia. 
Heidän uskontonsa keskeisin ajatus on se, että ihminen voi ponnistelemalla 
saavuttaa itsessään jumaluuden. Synnillä ja vapautuksella ei siinä ole mitään 
sijaa. Ihminenhän on pohjimmiltaan hyvä, ja voi kehittää itseään siveellisesti. 
Jokaisen ihmisen rinnassa olevan "jumalallisen kipinän" on vain 
leimahdettava liekkiin. (Eckhart). 
Salaoppiseen kirjallisuuteen kuuluu myös kirkosta erotetun pastori Johann 
Greberin kirjoitukset. Hän on kääntänyt Uuden Testamentin spiritistisellä 
tavalla. 
 
 



S e l v ä n ä k e m i n e n. Selvänäkeminen, selväkuuleminen ja 
selvätunteminen kuuluvat mediumististen voimien piiriin ja alaisuuteen. 
Kirjassani "Seel-sorge und Okkultimus" tätä kysymystä käsitellään 
yksityiskohtaisesti (ss. 48). Esitän tässä yhteydessä vain muutamia 
esimerkkejä. 
116. Kuusivuotias tyttö näki unta, että naapurit sytyttivät hänen 
vanhempiensa talon palamaan. Kun hän aamulla kertoi unesta 
vanhemmilleen, nämä tyynnyttivät häntä ja kielsivät häntä kertomasta unta 
kenellekään. Vuoden kuluttua uni toteutui. Talo paloi eräänä yönä. 
Poliisitutkimus osoitti naapurin syyllistyneen polttoon. 
117. 44-vuotias nainen kertoi seuraavaa: Gestapo ampui hänen ensimmäisen 
miehensä. Nainen oli nähnyt ampumisen kolme päivää ennen sen 
tapahtumista. Hänen toinen miehensä joutui sairaalaan. Hän näki unessa 
tyhjän sairaalavuoteen ja surkastuneen käden. Seuraavana päivänä 
sairaalassa käydessään hän näki, että hänen miehensä kädet olivat valkoiset 
ja jäykät. Mies kuoli pian sen jälkeen. Nyt hän on kihloissa kolmannen 
miehen kanssa, ja hän kertoi minulle, että hän voi jo nähdä kolmannen 
miehensä kuoleman. 
118. Nuori mies katosi yhtäkkiä kylässä. Sukulaiset etsivät kadonnutta. 
Hänen epäiltiin tehneen itsemurhan. Koko kylä osallistui etsintöihin, mutta 
turhaan. Silloin kysyttiin neuvoa naapurikylässä asuvalta raajarikolta 
mieheltä. Huhuttiin, että hänellä oli sellaisia kykyjä, joita muilla ei ollut. 
Raajarikko ilmoitti, että nuori mies oli murhattu, hänen ruumiinsa oli 
lehdossa, metsässä. Ruumis löytyi todellakin sieltä, ja siinä näkyi syviä 
iskuhaavoja. 
119. Elsassissa on kolmenlaisia loihtijoita: "tohvelipappeja", "virtsanmaistajia" 
ja "nukkujia". Tohvelipappi pyytää potilasta lähettämään hänelle 
kotikenkänsä. Pitäen tossuja kädessään hän voi määritellä tarkkaan potilaan 
sairauden. Virtsanmaistaja ei tutki virtsasta sen valkuaispitoisuutta, sokeria 
eikä hemoglobiinia, vaan riittää, kun hän pitää virtsaa kädessään. Silloin hän 
kykenee tekemään tarkan diagnoosin. Nukkujat vaipuvat transsitilaan, jossa 
he keskittyvät potilaan sairauteen, ja ilmoittavat sen sitten. 
120. Eräs maaginen selvänäkijä kykenee tekemään sadan prosentin 



tarkkuudella diagnooseja sairauksista. Lääketieteen professori asetti hänet 
kokeeseen. Kävi ilmi, että selvänäkijä pystyi silmänräpäyksessä tekemään 
diagnoosin vaikeimmastakin sairaudesta. Siitä lähtien professori on 
lähettänyt vaikeimmat tapaukset selvänäkijän diagnoosiin. Tämä selvänäkijä 
voi määritellä myös kuolemansyyn, jos hänelle annetaan jokin vainajalle 
kuulunut esine. 
 
 

S i i r t o. (transferenssi). Salaoppinen siirto vie meidät yhdelle noituuden ja 
magian areenoista. Sitä esiintyy tietyissä muodoissa myös kristittyjen 
hengellisessä elämässä. Kuolemanmagiaa koskevassa luvussa olemme jo 
osittain tarkastelleet siirtoa elävästä ihmisestä kuolleeseen. Seuraavassa 
esimerkissä on myös kysymys siirrosta kuolleeseen. 
121. 20-vuotias tyttö kuoli. Naapurin rouvalla oli kaulassaan kasvannainen, ja 
hän meni vainajan kotiin antamaan kasvannaisen tämän mukana hautaan. 
Siirto suoritettiin määrätyin maagisin seremonioin. Omituista kyllä, 
kasvannainen hävisi tällä tavalla. 
Minulle on usein kerrottu, että ihmiset ovat saaneet psyykkisen shokin 
katsottuaan kuollutta tai itsemurhan tehnyttä. He ovat kärsineet siitä 
vuosikausia. Kaksi esimerkkiä tällaisista tapauksista. 
16-vuotias nuorukainen näki hukuttautuneen ruumiin juuri kun sitä 
nostettiin vedestä. Siitä lähtien häntä kiusasivat itsemurha-ajatukset. 
Sisäinen ääni sanoi hänelle jatkuvasti: "Hirttäydy, hirttäydy." Tämän äänen 
takia hän sai hermoromahduksen 24-vuotiaana. 
Tyttö osui juuri paikalle, kun kahdeksanvuotiasta hukkunutta lasta nostettiin 
joesta. Tyttö sai shokin, josta hän ei toipunut 15 vuoteen. Hän ei voinut 
kylpeä, eikä kulkea sillan yli pelkäämättä. — Näiden molempien tapausten 
siirrot ovat luonteeltaan suggestiivisia. 
Sielunhoidossa kerrotaan usein, että salaoppiset kyvyt, esimerkiksi 
taikavarvun ja heilurin käyttö, loihtiminen ym. voidaan siirtää henkilöltä 
toiselle. Kristitty ei saisi koskaan antautua sellaisen siirron kohteeksi. Tästä 
muutamia esimerkkejä. 
Kristityn työntekijän veljespiirissä oli heilurinkäyttäjä. Tämän seurakunnan 



vanhimman mielestä taikavarpu ja heiluri olivat tieteellisiä asioita. Eräänä 
päivänä pappi itse kokeili taikavarvun käyttöä. Varpu ei heilunut. Silloin 
seurakunnan vanhin astui hänen taaksensa ja piteli kiinni hänen 
kyynärvarsistaan. Siinä silmänräpäyksessä varpu alkoi heilua. Pappi kykeni 
siitä lähtien heiluttamaan varpua. Mutta samaan aikaan hän alkoi kärsiä 
masennuksesta ja häiriöistä uskonelämässä. Hän rukoili paljon 
vaimonsa kanssa näiden psyykkisten häiriöiden vuoksi. Hänelle selvisi, että 
varvun heiluttamisen siirto häneen oli aiheuttanut masennuksen. Hän 
tunnusti syntinsä ja vapautui heilurin käytöstä ja masennuksestaan. 
Pappi salli varvunheiluttajan siirtää kykynsä häneen. Sen jälkeen hän pystyi 
löytämään vettä varvun avulla. 
Eräs mustaa magiaa harjoittanut nainen ei voinut kuolla. Useiden maagisten 
loihtijoiden tavoin hänen oli siirrettävä parannusvoimansa toiseen henkilöön, 
ennen kuin hän oli valmis kuolemaan. Hänellä ei ollut sukulaisia. Niinpä hän 
siirsi voimansa naapurin rouvaan, joka tuli häntä katsomaan. Kun tämä rouva 
kuoli, oli hänellä sama hätä.  
Hän oli valmis kuolemaan vasta sen jälkeen, kun hän oli siirtänyt kykynsä 
lapsenlapselleen. Tällä oli vaikeita kouristuksia kahdeksan kuukauden ajan, 
eivätkä lääkärit todenneet niiden syytä. Noiden kahdeksan kuukauden 
kuluttua kouristukset kuitenkin loppuivat. 
Vanha mesmeristi välitti kykynsä vanhimmalle pojalleen ennen kuolemaansa. 
Lemmentaikojen alueella esiintyy siirtoa melko paljon. Haluan korostaa, että 
näiden esimerkkitapausten henkilöt ovat terveitä ihmisiä, eivätkä 
mielisairaita, joilla on seksuaalisia hallusinaatioita. Ero on siinä, että 
salaoppien kiusaamat ihmiset voivat puolustautua rukoilemalla. Välimatka 
lakkauttaa nämä vaivat. Sen sijaan skitsofreenikko, joka panee seksuaaliset 
hallusinaationsa toisen henkilön syyksi, ei pääse eroon hallusinaatioistaan, 
vaikka asianomainen henkilö olisi tuhannen kilometrin päässä. Seuraavat 
esimerkit valaisevat asiaa. 
Rauhallista elämää viettänyt tyttö meni opiskelemaan iltakursseille. Hänen 
opettajansa oli aktiivinen spiritisti. Tyttö oli hyvin sievä. Opetuksen aikana 
tyttö huomasi, että opettaja lähestyi häntä käsittämättömällä tavalla. Hänellä 
oli sellaisia kokemuksia, joita hänellä ei ollut aikaisemmin. Toisinaan hän 



tunsi sukupuoliyhteyttä hänen kanssaan välimatkan päästä. Samanaikaisesti 
hän alkoi nähdä enneunia ja huomasi omaavansa telepaattisia kykyjä. 
Lomapäivinä kummallinen suhde opettajaan jatkui. Mutta hän huomasi, että 
etäisyyden kasvaessa spiritistin vaikutus väheni. Kun tyttö oli yli 16:n 
kilometrin etäisyydellä hänestä, lakkasi maaginen sukupuoliyhteys. 
Sielunhoidollinen keskustelu toi päivänvaloon sellaisen asian, jonka olen 
usein ennenkin kohdannut.  
Voimakas spiritistinen meedio joutui tapaturman uhriksi. Hänellä oli 
murtuma polvessa ja lantiossa. Hän makasi kolme kuukautta kipsissä. 
Kolmannella kuukaudella nainen sai keskenmenon. Lääkäri oli ihmeissään, 
koska sikiö oli ainoastaan kahden kuukauden vanhan sikiön kaltainen. 
Lääkäri kysyi naiselta oliko hänen luonaan ollut mies, vaikka hän tiesikin, että 
se olisi mahdotonta. Naisen alaruumishan oli kipsissä. Kipsi uusittiin, ja 
nainen makasi jälleen kolme kuukautta kipsissä. Kolmannella kuukaudella 
nainen sai jälleen keskenmenon.  
Silloin nainen tunnusti, että hän oli meedio, joka kykeni olemaan fyysisessä 
seksuaalisuhteessa aviomiehensä kanssa. 
Inhimillisen ymmärryksen on työlästä käsittää tätä esimerkkiä. Tällaisia 
teleplasmailmiöitä esiintyy ennen kaikkea spiritismin alueella. Spiritistisiä 
ap-portteja on myös rakkauselämän alueella, jossa ne saavat 
vastenmielisimmät ilmenemismuotonsa. Minulle on usein kerrottu näistä 
asioista synnintunnustuksessa. Mutta en uskalla julkaista niin pöyristyttävää 
materiaalia. Lähetyssaarnaajat kertovat samanlaisista tapauksista 
lähetyskentiltä. Sisimpämme varjeltumisen kannalta on parasta, että 
annamme mielikuvituksemme ja ajatuksemme Pyhän Hengen hoitoon, ja 
luovutamme ne Jeesuksen veren puhdistettaviksi. 
Siirto on toisinaan myös voimakkaan rukouselämän seurausilmiö. Jos joku 
antaumuksellisesti rukoilee tuskaisan ja ahdistuneen ihmisen puolesta, on 
rukoilijan välttämättä pyydettävä Jeesuksen suojelusta, sillä muutoin hän 
asettaa itsensä alttiiksi siirrolle. Tämä koskee erityisesti salaopin harjoittajan, 
demonien palvelijain tai riivatun puolesta rukoilemista. Tästä muutamia 
esimerkkejä. 
130. Nainen rukoili itsemurhaa yrittäneen puolesta, ja joutui itse samanlaisiin 



ajatuksiin. 
131. Kristitty rukoili psyykkisesti sairaan miehen puolesta, joka hautoi 
itsemurhaa. Lopulta pappi sai itse samanlaisia ajatuksia. Sairas mies matkusti 
kotiin ja ampui itsensä. Hänen kuolinpäivänään pappia kiusasivat 
itsemurha-ajatukset erittäin voimakkaasti. Hän ei tiennyt, että mies oli 
riistänyt hengen itseltään. 
132. Helluntailaispappi asetti useita kertoja kätensä sairaan päälle. Hän 
sairastui samaan tautiin ja kuoli. 
133. Pelastusarmeijan upseeri rukoili miehen puolesta, joka oli liittoutunut 
paholaisen kanssa. Mies oli sadisti. Muutamia kuukausia kestäneiden 
antaumuksellisten esirukousten jälkeen muuttui upseeri itse sadistiksi. Hän 
alkoi piestä vaimoaan. Eräänä täydenkuun yönä hän selitti vaimolleen: 
"Haluaisin liittoutua tänä yönä alamaailman kanssa." 
134. Sairaanhoitaja oli kauan aikaa antanut sielunhoitoa prostituoidulle. Hän 
alkoi rukoilla voimakkaasti tytön puolesta. Prostituoitu vapautui kokonaan 
entisestä elämäntavastaan, mutta sairaanhoitaja tuli ahdistuneeksi. Hän alkoi 
kärsiä loppumattomasta seksuaalisesta himosta, jollaista hän ei ollut 
tuntenut aikaisemmin. Esirukouksen yhteydessä oli siis tapahtunut siirto. 
Toisen osapuolen vapautuminen johti toisen osapuolen sidonnaisuuteen. 
135. Psyykkisesti sairaille sielunhoitoa antava pappi otti sairaat asumaan 
kotiinsa hoidon ajaksi. Hän koki jatkuvasti, että nämä paranivat rukouksen 
avulla. Kuitenkin hänen oma lapsensa tuli depressiiviseksi. Lapsi tuli 
terveeksi, kun hänen päälleen asetettiin kädet Jaakobin viidennen luvun 
mukaan (Jaak. 5:14). Siitä lähtien hän ei enää sijoittanut depressiivisesti 
sairaita kotiinsa. 
136. Piispa oli ollut aktiivinen spiritisti vuosikausia. Hänen kaunis tyttärensä 
oli melkein kaikkien mahdollisten paheiden orja. Hän joi ja poltti 
suunnattomasti, ja oli lisäksi morfinisti. Myös seksuaalisesti hän oli täysin 
hillitön. Hän halusi vietellä kristityt työntekijät ja papit.  
Kerran hän osallistui kristilliseen vapaa-ajan viettoon. Sitä johtava pappi 
kiinnitti huomionsa tytön älykkäisiin kysymyksiin ja vastauksiin. Hän 
keskusteli tytön kanssa ja vei hänet mukanaan pappilaan jatkaakseen 
sielunhoidollista keskustelua. Tyttö sanoi, että hän halusi antaa elämänsä 



Kristukselle, mutta ei voinut.  
Pappi yritti rukoilla tytön kanssa, mutta tyttö ei saanut sanaakaan suustaan. 
Pappi sääli tyttöä ja halusi lohduttaa häntä. Hän asetti kätensä tytön 
olkapäälle ja oli sanomaisillaan lohdullisen Raamatun lauseen, kun hän tunsi 
hirvittävän sisäisen iskun. Hänen silmissään musteni ja hän tunsi vaipuvansa 
syvälle. Hänen huulilleen kohosi kauhun huuto. Tämä hälytti paikalle 
diakonin ja papinrouvan. Pappi tuli tajuihinsa muutamassa minuutissa, 
vaikka ne tuntuivat hänestä tunneilta.  
Tyttö katsoi häntä ilkeästi ja sanoi: "Tiedättekö nyt kuka minä olen? Olen jo 
iskenyt muitakin." Jälkeen päin hän tunnusti vietelleensä erään tunnetun 
kristityn työntekijän. Tyttö oli sallinut miehen ensin antaa hänelle 
sielunhoitoa, ja oli sitten vietellyt tämän naimisissa olevan miehen 
aviorikokseen. Tyttö mainitsi miehen nimenkin. 
Pappi oli kolme viikkoa depressiivinen sen jälkeen, mitä hän oli kokenut tuon 
demonien vallassa olevan tytön kanssa. Tyttö hirttäytyi myöhemmin. Pappi 
halusi auttaa tytön mainitsemaa miestä, ja kävi hänen luonaan. Tytön 
antamat tiedot pitivät paikkansa. Tämä kristitty työntekijä oli langennut 
demonisen tytön ansiosta. Hän oli lähtenyt työpaikastaan pian tämän ikävän 
tapauksen jälkeen. 
Sielunhoito ja esirukous ovat taistelua pimeyden valtoja vastaan. Moni on jo 
kaatunut tällä taistelukentällä. Sen tähden meidän on jatkuvasti kannettava 
Pyhän Hengen aseita. Paavali kirjoittaa efesolaisille: "Kaikessa ottakaa uskon 
kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet" (Ef. 6:16). 
137. Kiinalainen lähetyssaarnaaja kertoi minulle tuskallisen kokemuksen 
siirrosta. Hänen miehensä oli käynyt kuolevan loihtijan luona. Kuoleva oli 
nuorena kirjoittautunut paholaisen omaksi. Sen merkkinä hän piti 
rannerengasta, jota ei saanut koskaan irroittaa. Lähetyssaarnaaja kertoi 
hänelle kuolinvuoteen äärellä evankeliumin ja kamppaili hänen sielultaan. 
Hän sanoi loihtijalle: "Vaikka te olettekin palvellut koko elämällänne 
paholaista, voi Kristus pelastaa teidät vielä viimeisillä minuuteilla. Olkaa 
rohkea ja ottakaa tämä askel. Irroittakaa rannerengas liiton purkamisen 
merkiksi." Silloin alkoi kova kamppailu valkeuden ja pimeyden voimien 
välillä. Lopulta Jumalan armo voitti. Nainen pyysi tuomaan sakset ja leikkasi 



renkaan irti. Oltuaan kasvokkain kuoleman kanssa nainen antoi elämänsä 
Herralle. 
Sellaisissa sielunhoitotapauksissa, jotka koskevat tunnettuja noitia ja 
mediumistisia henkilöitä, olisi suositeltavaa ottaa mukaan toinen kristitty 
työntekijä. Kaksi on parempi kuin yksi näissä tapauksissa. Olisi hyvä järjestää 
myös pieni piiri rukousvartioon kysymyksessä olevaksi ajankohdaksi. 
Nimikristityt ja vain traditioissa elävät kristityt eivät tunne hengellistä 
taistelua. Luonnontieteellisesti orientoituneet lääkärit pudistelevat myös 
päätään, jos he kuulevat tällaisesta tapauksesta. Mutta eihän siitä tarvitse 
välittää. Uuden Testamentin tosiasiat, esimerkiksi riivaajien ajaminen 2000:n 
sikaan, ylittävät huimasti inhimillisen lyhytnäköisyyden. 
 
 

S i l m ä d i a g n o o s i. Nykyään on väitelty kiivaasti silmädiagnoosista. 
Silmädiagnostikot väittävät, että he voivat todeta kaikki ruumiin sairaudet 
silmän iiriksestä. He jakavat oikean silmän iiriksen sektoreihin ja vasemman 
silmän iiriksen kehiin. Jokaisella ruumiin osalla pitäisi olla oma paikkansa 
näissä sektoreissa ja kehissä.  
Orgaaniset sairaudet olisivat siis todettavissa iiriksen säikeissä 
tapahtuneiden muutosten avulla. On kuitenkin huomattava, että on 
olemassa kymmenen erilaista silmädiagnoosityyppiä, jotka ovat keskenään 
erilaisia. On myös huomautettava, että lääketiede on todennut määrättyjen 
sairauksien aiheuttavan muutoksia iiriksessä. Sellaisia ovat esimerkiksi tietyt 
reumatismin muodot.  
Verkkokalvon perusteella tehdään myös johtopäätöksiä. Mutta mystinen 
silmädiagnoosi ei kuulu lääketieteen asiantuntijoiden mukaan siihen. Kun 
tästä asiasta tehtiin tiedustelu, silmätautien professori antoi seuraavan 
vastauksen: "Lääketieteellisen tiedekunnan määräyksestä vastaan 
silmädiagnoosia koskevaan kysymykseenne.  
Silmädiagnoosilla ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Siinä on kysymys 
salatieteellisten ajatusten rykelmästä ja enemmän tai vähemmän 
taikauskoisista teorioista, jos halutaan välttää voimakkaampaa ilmaisua. 
Muutamat silmädiagnostikot voivat lukea silmästä, että asianomaisen 



henkilön isoisä on kuollut sydänhalvaukseen tai että potilas itse tulee 
tekemään itsemurhan. He kykenevät jopa sanomaan onko itsemurha verinen 
vai ei.  
Silmädiagnostikot perustavat väitteensä siitä, että jokaisella henkisellä ja 
luonteenomaisella piirteellä on paikkansa sitä vastaavassa iiriksen säikeessä 
siihen, että jokainen elin on varustettu hermoilla ja myös niin kutsutuilla 
elinhermoilla. He jopa väittävät, että määrätty pilkku tietyssä iiriksen 
kohdassa merkitsee maksatautia, kateellisuutta, ahneutta ja niin edelleen. 
Silmädiagnoosi on syntynyt Kiinassa. Sen alkuperä on astrologiassa.  
Sitä on testattu useissa sarjoissa, ja se on havaittu täysin paikkansa 
pitämättömäksi. Lääketieteellisesti voidaan monista yleissairauksista tehdä 
diagnoosi silmän tilan perusteella, mutta näissä tapauksissa sairaus on 
suoranaisesti vaikuttanut silmään. Silmätutkimuksen antama kielteinen tulos 
ei siis aina merkitse terveyttä, mutta tutkimuksen perusteella tehdyt 
rajoitukset helpottavat diagnoosin tekoa. On totta, että tutkimalla 
näköhermoa voidaan nähdä osa aivokudosta, ja että silmän verisuoniston 
avulla voidaan tutkia verenkiertoa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että 
kaikkia ruumiin elimiä voitaisiin tutkia iiriksestä käsin." Merkinnyt: Prof. tri 
Velhagen. 
Tämä asiantuntijan lausunto ei kuitenkaan tuo ratkaisua silmädiagnoosin 
ongelmaan. Lääketieteellinen kysymyksenasettelu ei liiku samalla tasolla kuin 
sielunhoidollinen. Sielunhoidossa silmädiagnoosin probleemaa ei edusta sen 
lääketieteellinen pätevyys tai pätemättömyys, vaan ongelman ydin on siinä, 
kuinka paljon se vahingoittaa aidon kristityn uskon-elämää. Niitä, joita tämä 
kysymys askarruttaa, voin rauhoittaa pitkäaikaisten huomioitteni perusteella. 
Minun tiedossani on noin kuusi silmädiagnoosi tyyppiä, jotka eivät ole 
vaikuttaneet haitallisesti uskonelämään. Jos jonakin päivänä kohtaan 
sielunhoidossa tapauksia, jotka vahvistavat tätä käsitystäni, esitän ne tämän 
kirjan seuraavassa painoksessa. Tällä hetkellä en näe mitään syytä huoleen 
tässä asiassa. 
Tiedossani on yksi tapaus silmädiagnoosin salaoppisesta muodosta, josta 
minun täytyy varoittaa. Sitä on paras valottaa kertomalla kokemuksesta, joka 
minulla oli Elsassissa. 



Kun pidin kokoussarjaa Gebweilerissa, tuli luokseni eräs rouva. Hän kertoi, 
että hänen tyttärensä oli määrä kuolla lähipäivinä. Kysyin hyvin 
hämmästyneenä mistä hän sen tiesi. Rouva kertoi, että strassburgilainen 
silmädiagnostikko oli sanonut, että hänen tyttärensä kuolisi viidenteen 
lapsivuoteeseensa. Tytär odotti viidettä synnytystä aivan lähipäivinä. Sanoin 
vanhalle rouvalle, että elämämme on Jumalan kädessä, ja että 
silmädiagnostikko on väärä profeetta, jota kohtaa Jumalan viha. Mitä 
tapahtui? Lapsi syntyi evankelioimispäivien aikana. Äiti ja lapsi voivat hyvin. 
Vanha rouva ilmestyi uudestaan valittamaan: "Kyllä te tulette näkemään, että 
komplikaatioita tulee myöhemmin." Melkein suutuin ja vastasin: 
"Komplikaatioita tulee, jos ette luovu taikauskostanne." Miten tämä tarina 
päättyi? Tämä nuori äiti, jonka oli määrä kuolla, elää vielä tänäkin päivänä. 
Silmädiagnostikon turmiollinen ennustus ei toteutunut, mutta miten paljon 
tuskaa se tuottikaan! Tässä tapauksessa ei ollut suinkaan kysymys 
silmädiagnoosista, vaan ennustamisesta. 
Useat parantajamme ja salaoppiset praktikkomme eivät käytä 
silmädiagnoosia luonnontieteellisesti, vaan mediumistisesti. Se merkitsee 
sitä, että he eivät keskity iiriksen tutkimiseen, vaan pyrkivät saamaan 
mediumistisen kontaktin. Ihmissilmä on psykometrinen kontaktiväline 
samalla tavalla kuin käden linjat ovat ennustajan "intuition herättäjiä". 
Silmädiagnoosista tulee tällöin ennustamista. Tässä piileekin syy monen 
diagnostikon toiminnan menestymiseen. On olemassa diagnostikkoja, joilla 
ei ole minkäänlaista lääketieteellistä koulutusta, ja silti he osaavat tehdä 
sataprosenttisesti oikeita diagnooseja. Kohtaamme tässä ongelman, joka on 
yhä olemassa rationalistien kielteisestä suhtautumisesta huolimatta. 
Luonnontieteellisesti käsittämämme maailma on mediumistisen maailman 
läpitunkema ja piirittämä. Siinä vallitsevat lait poikkeavat suuresti 
luonnontieteellisistä laeistamme. Näiden erilaisten luonnonjärjestysten välillä 
ei ole inhimillisellä järjellä ylitettävää siltaa. Mediumistisen 
luonnonjärjestyksen ovat jo monet ihmiset aavistaneet. Kun panteismi 
puhuu yhden sielun omaavasta luonnosta, piilee siinä totuuden jyvänen. 
Panteisti samaistaa tämän sielun Jumalaan, jolloin hän jumaloi luontoa, 
luopuu Luojasta ja syyllistyy jumalanpilkkaan. Kun professorit Osty, Hans 



Driesch ja Eduard von Hartmann puhuvat maailmansielusta, on siinä hiven 
totuutta. Mutta jos samaistamme sen Jumalaan, syyllistymme 
epäjumalanpalvontaan. 
Millainen luonne on mediumistisella luonnonjärjestyksellä? Uusi Testamentti 
kertoo, että maa on saatanan hallituspiiriä. Luonteemme puolesta olemme 
pimeyden esivallan alaisia. Kristuksen tunnustaminen Herraksi vapauttaa 
kuitenkin saatanan vallasta. Jos joku liittoutuu vapaaehtoisesti 
"maailmanruhtinaan" kanssa tai saa esi-isiltään sen kaltaisen kirouksen, 
hänen elämässään ilmenevät pimeyden maailman voimat erityisellä tavalla.  
Mediumistiset voimat eivät ole peräisin Jumalasta, vaikka ne saattavat 
esiintyä viattomassa uskonnollisessa ja toisinaan tieteellisessä valepuvussa. 
Salaopin harjoittajien työn tulokset ovat osoittaneet tuhansia kertoja, että 
asia on näin. Kolme esimerkkiä salaoppisesta silmädiagnoosista selvittää 
tämän meille. 
139. Isä meni sairaan poikansa kanssa parantajan luo. Parantaja suoritti 
taudinmäärittelyn silmädiagnoosin avulla. Hän meni vielä pitemmälle ja 
ennusti pojan tulevaisuuden. Tämän käsittelyn ansiosta nuoren miehen 
orgaaninen vaiva hävisi. Mutta hänen ei-hengellisessä elämässään tapahtui 
kummallisia muutoksia. Hän sai psyykkisiä vaivoja varsinkin saamaa 
kuunnellessaan. Hän ei kyennyt enää rukoilemaan, uskomaan, eikä 
laulamaan kristillisiä lauluja. Hänen entisestä rehellisestä ja vilpittömästä 
kristillisyydestään ei ollut enää mitään jäljellä. Sen sijaan hänestä tuli 
intohimoinen polttaja, juoja ja onanisti. Hänestä tuli depressiivinen, ja 
itsemurha-ajatukset alkoivat ahdistaa häntä. Lopulta hänen hermonsa 
pettivät, ja hän koki psyykkisen luhistumisen. Hän oli toipunut alkuperäisestä 
orgaanisesta vaivastaan, mutta siitä paraneminen toi tullessaan psyykkiset 
komplikaatiot. 
140. Äiti vei 11-vuotiaan poikansa silmädiagnoosin parissa puuhailevan 
parantajan luo. Pojasta tuli hirveä onanisti, joka harjoitti sitä kaksi kertaa 
päivässä. Lisäksi hän herjasi, raivostui ja riiteli. Hän menestyi huonosti 
koulussa. Hän tuli huonosti toimeen äitinsä kanssa, vaikka he olivat 
aikaisemmin ymmärtäneet toisiaan hyvin. 
141. Äiti meni kuusivuotiaan tyttärensä kanssa Appenzelliin loihtijan ja 



silmädiagnostikon luo. Tyttö loihdittiin silmädiagnoosin jälkeen. Sairaus 
hävisi, mutta lapsen luonne muuttui. Hänestä tuli raivokas seksuaalisesti 
epänormaali. Hän kärsi myös depressioista. Sama kohtalo tuli hänen 
sisarensakin osaksi, jonka tuo mies oli lapsena loihtinut. Toiset sisarukset, 
joita ei ole loihdittu, eivät kärsi minkäänlaisista rasituksista. 
 
 

S p i r i t i s m i. Spiritismistä on tullut maailmanlaajuinen liike. Zürichiläinen 
professori Blanke arvelee, että sillä on nykyään 70 miljoonaa kannattajaa 
kaikkien uskontojen keskuudessa. Spiritismin yksityiskohdat on esitetty 
kirjassa "Onko paholainen olemassa". Emme siis toista niitä tässä. Spiritismin 
moderneja muotoja ovat spiritistiset näyt, pöydän liikuttaminen, lasin 
liikuttaminen, automaattinen kirjoitus, transsitilassa puhuminen, 
materialisaatiot (kuolleitten väitetty ilmestyminen), sielunvaellus (elävien 
ihmisten sielunvaellus), telekineesi (esineitten liikkuminen ilman näkyvää 
syytä), levitaatio (ihmisten kohoaminen, joka on Kristuksen taivaaseen 
astumisen jäljittelyä), apportti (esineiden ilmestyminen ja katoaminen 
suljetussa tilassa). Spiritismin alueella tunnetaan myös maaginen 
puolustautuminen ja maaginen vaino. Listaan voidaan lisätä vielä 
kummitusten ja henkien ilmestyminen. Hämäävimpiin ilmiöihin kuuluvat 
spiritistiset, uskonnolliset kultit ja uskovien kristittyjen keskuudessa esiintyvä 
spiritismi (spiritualismi). Muutamat esimerkit valaisevat näiden demonisten 
ilmiöiden problematiikkaa. 
142. 65-vuotias nainen asui spiritistien talossa. Öisin kello 12:n ja 1:n välillä 
hänen asunnossaan oli kauhea meteli. Huonekalut liikkuivat ja esineitä 
lenteli ilmassa. Eräänä yönä kellarissa oli särkynyt 40 hedelmiä ja vihanneksia 
täynnä olevaa säilykepurkkia. Nainen muutti pois talosta. Kummittelu lakkasi 
heti. Tosin hän tunsi vielä öisin kuristavan otteen kaulallaan. Joka kerran kun 
hän huusi Jeesuksen nimeä, lakkasi ahdistelu. 
143. Diakonissa oli eräässä lomakodissa. Hän kuuli öisin koputusta. Aina kun 
hän peloissaan rukoili, häntä kuristettiin. Hän sai selville, että talon entiset 
asukkaat olivat olleet SS-väkeä, jotka olivat pitäneet spiritistisiä istuntojaan 
siinä huoneessa. Diakonissa kysyi neuvoa uskovalta veljeltä. Tämä rukoili, 



että huone vapautuisi hengistä. Silloin aivan yhtäkkiä rukoilevan veljen 
vaimo tuli raskasmieliseksi. Depressiivisyyttä kesti kymmenen viikkoa. 
144. Muuan nainen kertoi minulle, että hänen naapurinsa oli ollut 
selvänäkemisen kyvyn omaava spiritisti. Eräänä päivänä spiritisti oli tullut 
hänen kotiovelleen ja selittänyt: "Lapsenne on suuressa vaarassa. Muistakaa 
olla varuillanne." Kaksi viikkoa myöhemmin lapsi jäi auton alle ja kuoli. 
Spiritisti kuoli itse kauhistuttavalla tavalla. 
145. Uskovainen nainen kävi kerran spiritistin luona ja antoi käsitellä itsenä 
maagisesti. Heti sen jälkeen hän menetti pelastusvarmuutensa. Depressiot ja 
itsemurha-ajatukset ahdistivat häntä. Mikään ei myöskään enää hillinnyt 
hänen alkoholin ja nikotiinin käyttöään, eikä hänen seksuaalista elämäänsä. 
146. Eräs nainen oli käynyt vuosikausia spiritistisissä istunnoissa. Lopulta hän 
sai itse kontaktin henkeen ilman meedion apua. Hän kykeni päivän mittaan 
näkemään henkiä ja puhumaan niille aivan kuin ne olisivat olleet hänen 
sukulaisiaan. Hänen lapsensa ovat depressiivisiä ja itsemurha-ajatusten 
ahdistamia. 
147. Spiritisti kertoi minulle, että hänellä oli ollut jo 35 vuotta tuonpuoleinen 
opas. Se sanoi hänelle mitä oli tehtävä, ja hän totteli. Kerran se oli käskenyt 
häntä ottamaan yhteyden nuoreen aviopariin, joka oli juuri saanut 
kosketuksen tuonpuoleiseen. He eivät vielä taitaneet henkimaailman asioita. 
Henki antoi spiritistille nuoren parin tarkan osoitteen. Se piti paikkansa. 
Nuoret kertoivat spiritistille, että he olivat aloittaneet pöydän liikuttamisella, 
mutta eivät oikein osanneet tekniikkaa.  
Spiritisti opasti heitä sitten henkimaailman asioissa. Henki kertoi hänelle, että 
hänellä tulisi olemaan merkittävä asema tuonpuoleisessa elämässä. 
Monivuotisen uskollisuutensa ansiosta hän saisi korkean aseman 
tuonpuoleisten henkien keskuudessa. Spiritisti uskoo hengen puheisiin ja 
lupauksiin. Keskustelumme päätteeksi hän sanoi: "Te tulette vielä näkemään 
minut ikuisuudessa." Kun varoitin häntä seurustelemasta henkien kanssa, 
hän sanoi: "Voi, te olette sokea." 
148. 11-vuotias poika oli vuoteenkastelija. Hänen vanhempansa tekivät 
kaikkensa, jotta poika paranisi. Mutta sekä he että lääkäri epäonnistuivat. 
Lopulta äiti meni mustaa magiaa harjoittavan spiritistin puheille. Pojan 



vaatekappaleita siveltiin maagisesti. Kun poika puki ne ylleen, hän vapautui 
vuoteenkastelusta. Nuorena miehenä hän teki itsemurhayrityksen. Samana 
yönä hänen uskovainen sisarensa oli suuresti huolissaan hänestä ja alkoi 
rukoilla hänen puolestaan.  
Yhtäkkiä hän kuuli veljensä huutavan hänen nimeään. Veli syöksyi 
liidunvalkoisena huoneestaan ja tunnusti sisarelleen itsemurhayrityksensä. 
Veli kertoi, että hän oli nähnyt sisarensa kasvot edessään asettaessaan 
silmukkaa kaulaansa. Maagiset ja spiritistiset kokemukset johtavat usein 
depressioihin ja itsemurha-ajatuksiin. 
Tässä luvussa on erikoisesti mainittava brasilialainen spiritismi. Brasilia on 
spiritistinen linnoitus. Sieltä voi löytää melkein kaikki spiritismin muodot 
sosiaalisesti orientoituneesta Kardec-spiritismistä aina Macumba-kultin 
rikollisiin muotoihin asti. 
Ei voi muuta kuin kiittää Kardec-liikkeeseen kuuluvien ryhmien 
hyväntekeväisyyttä. He ovat rakentaneet kouluja, sairaaloita, lastenkoteja, 
vuokra-asuntoja, konferenssihalleja ja muuta vastaavaa. Curitibassa kävin 
Albergo noturnossa. Sitä hoitava viehättävä nainen antoi meille mielellään 
kaiken tarvitsemamme informaation. Hän kertoi meille ylpeänä: "Meillä on jo 
30 miljoonaa jäsentä yksistään Brasiliassa. Järjestömme tulee 20:ssä 
vuodessa käsittämään noin puolet väestöstä." Se on totta, spiritismi valtaa 
alaa jatkuvasti. 
Oli mielenkiintoista saada tietoja heidän työnsä motiiveista. Äsken 
mainitsemani nainen selitti: "Ihmiset ovat reinkarnoituneet suunnattomien 
aikaintervallien mukaan. Meidän asemamme seuraavassa elämässä nousee 
tai laskee sen mukaan olemmeko tehneet hyvää tai pahaa tässä elämässä." 
Tällä uskolla on paljon yhteistä monien idän uskontojen kanssa. 
Pohjimmiltaan tämä on pelastususkontoa tekojen kautta. Sillä ei ole mitään 
yhteistä Raamatun opetusten kanssa. 
Spiritismin rikolliset muodot Brasiliassa esitetään Umbandaa ja Macumbaa 
koskevassa luvussa. 
Tämä luku ei ole täydellinen, jos Isossa Britanniassa ja joissakin Amerikan 
osissa esiintyvä uskonnollisen spiritismin muoto jätetään mainitsematta. 
Käydessäni Brittein saarilla olen nähnyt siellä useita spiritistisiä kirkkoja, jotka 



ovat levinneet ympäri maan. Näiden kirkkojen jumalanpalveluksissa ei 
saamaa pappi vaan meedio, joka puhuu tuonpuoleisen hengen 
vaikutuksesta. Meedio puhuu transsitilassa ja saa sen ohella sanomia 
kuolleilta. Pitkien puheiden asemasta riittäköön viittaus Raamattuun. Siellä 
sanotaan, että tällaisten asioiden harjoittaminen on kauhistuttavaa Jumalan 
edessä. (3 Moos. 20:27 ja 5 Moos. 18:10-12). 
 
 

S y y l ä n p o i s t o. Syylänpoisto on epäilyttävä taito, jolla on osittain 
suggestiivinen, osittain maaginen luonne. Seuraavat kaksi esimerkkiä 
valaisevat probleeman suggestiivista puolta. 
149. Olen oppinut tuntemaan Hannoverin lähellä asuvan lääkärin, joka 
poistaa syyliä menestyksellisellä tavalla. Hän sivelee potilaansa syyliä ja 
mumisee samalla Odysseuksen alkusanoja: "Ennepe Musa andron 
polytropon hos mala polta epathen . . ." ja niin edelleen. Tämä vieraskielinen 
mumina vaikuttaa salaperäisen loitsun tavoin ja saavuttaa tarkoituksensa. 
Syylät häviävät suggestion avulla. 
150. Eräs hyvin tuntemani lothringeniläinen ylilääkäri käyttää seuraavanlaista 
metodia, kun hän poistaa syyliä lapsilta. Hän asettaa pikku potilaittensa 
kädet valkoisen paperinpalan päälle. Sen jälkeen hän piirtää lyijykynällä 
sormien ääriviivat. Potilaat vievät paperin kotiinsa, ja seuraavana päivänä 
heidän pitää merkitä siihen syylien paikat. Sitten potilaat tulevat uudelleen 
lääkärin vastaanotolle. Lääkäri polttaa paperin ja sanoo: "Kas näin, sinun 
syyläsi häviävät yhdessä päivässä." Tällä metodilla on suuri menestys, mutta 
aikuisiin se ei tehoa. 
151. Täysikasvuisiin tehoaa sen sijaan maaginen syylänpoisto. Syyliä 
hierotaan silavalla, sitten silava asetetaan talon johonkin nurkkaan tai 
heitetään avoimeen hautaan. Samalla luetaan loitsu. En ilmaise tässä loitsun 
sanoja, sillä jos sen sanoisin kokeilisivat muutamat ihmiset varmasti tätä 
metodia. 
152. Pohjoissaksalainen piispa kertoi minulle seuraavan tavan 
seurakunnastaan. Miehet poistavat syyliä siten, että he peseytyvät tai 
pirskottelevat päälleen naispuolisen ruumiin pesuvettä. Naiset käyttävät 



miespuolisen ruumiin pesuvettä samaan tarkoitukseen. Sen ohella luetaan 
vielä loitsu kuudennesta ja seitsemännestä Mooseksen kirjasta. Syylät todella 
häviävät. Piispa kertoi vielä, että tällainen syylänpoisto johtaa seksuaaliseen 
leväperäisyyteen. Nämä huomiot sopivat yhteen omien kokemusteni kanssa. 
Mutta tällaista esiintyy vain maagisen syylänpoiston yhteydessä, eikä 
lainkaan suggestiivisessa. 
 
 

T a i k a u s k o. Taikausko on Jumalasta eronnut uskonasenne. Siihen liittyy 
mitä mielettömimpiä ratkaisuja ja toimintoja. Parhaiten tätä valaisee 
esimerkki, joka on otettu Johan Krusen kirjasta "Hexen unter uns?" (Onko 
keskuudessanne noitia?). 
153. Nuori rouva tuotiin Halternissa sairaalaan kolme viikkoa vihkiäistensä 
jälkeen. Hän kärsi kauheista vaivoista, joihin hän myöhemmin kuoli. Ennen 
kuolemaansa hän sai kuitenkin kerrotuksi hoitohenkilökunnalle, että vammat 
olivat peräisin hänen aviomiehensä ja tämän perheen antamista lyönneistä. 
Gelsenkircheniläinen selvänäkijä oli sanonut, että hän oli noita. Nimittäin heti 
häiden jälkeen hänen appivanhempiensa karja oli sairastunut kulkutautiin. 
Sen tähden oli kysytty neuvoa selvänäkijältä. Tämän kehotuksesta nuori 
rouva oli suljettu pimeään huoneeseen ja kidutettu hitaasti kuoliaaksi nälän 
ja pieksännän avulla. Perhe luotti täysin selvänäkijän puheisiin ja noudatti 
hänen ohjeitaan. Myöhemmin koko perhe ja selvänäkijä vangittiin. 
154. Kuulin seuraavan tarinan eräältä papilta. Mies oli pyytänyt häntä 
kastamaan lapsensa seuraavana sunnuntaina. Kun mies sai tietää, että sinä 
sunnuntaina kastettaisiin kaksi muutakin lasta, hän halusi siirtää lapsensa 
kastamisen tuonnemmaksi. Hän nimittäin uskoi, että kolmen lapsen 
kastaminen samana päivänä tuottaisi epäonnea. Papin täytyi suostua miehen 
järkähtämättömään päätökseen. 
Häihin ja kasteeseen liittyy paljon taikauskoisia käsityksiä. Sanotaan, että 
kirkon on oltava ensimmäinen paikka, jonne äiti menee lapsivuoteen jälkeen. 
Matkalla hän ei saa puhua kenenkään kanssa. Lasta ei myöskään saisi 
työntää vaunuissa ennen kuin se on kastettu. Morsiusvihkon sieppaaminen 
tuottaa onnea, samoin morsiamen kantaminen kynnyksen yli ja niin 



edelleen. Meidän sydämissämme ei ole sijaa taikauskoisille tavoille ja 
ajatuksille, jos me noudatamme Raamatun kehotusta: "Turvaa Herraan 
kaikesta sydämestäni . .. tunne hänet kaikilla teilläsi ..." (Sananl. 3:5-6). 
 
 
 

T e l e p a t i a. Tästä kirjasta voi saada helposti sen käsityksen, että kaikki 
mediumistiset voimat ovat pahasta. Mielestäni asianlaita ei kuitenkaan ole 
näin. Neutraalia mediumistista voimaa esiintyy hiukan. Se ilmenee selvimmin 
telepatiassa. 
Telepatian neutraali muoto esiintyy kahden rakastavaisen välillä. Mitä 
suurempi rakkaus sitä suurempi harmonia ja yhteys vallitsee heidän 
sielujensa välillä. Sellaiset ihmiset tuntevat ja ajattelevat usein samoja asioita 
ilman että heidän tarvitsee puhua toisilleen. Tämä on rakkauden telepatiaa, 
ja se on telepatian paras muoto. 
Olen myös tavannut telepatian neutraalia muotoa niiden primitiivisten 
heimojen keskuudesta, joihin olen ollut kosketuksissa. Sana primitiivinen ei 
oikein osu kohdalleen, koska näillä ihmisillä on usein kehittyneempiä kykyjä 
kuin meillä sivistyneillä. Ystävälläni, nuorella Skandinavian lappalaisella oli 
poroisäntä, jolla oli telepaattisia voimia. Ne auttoivat häntä saamaan 
kontaktin heimon eri jäseniin. Hämmästyttävää oli, että muuntelemalla 
kutsua jokainen heimon jäsen tiesi milloin juuri häneen haluttiin kontakti tai 
milloin juuri hänet haluttiin kutsua paikalle. Mutta sitten poroisännästä tuli 
elävä kristitty. Silloin kysyin häneltä: "Menetittekö telepaattisen voimanne 
tullessanne uskoon?" "Vain osittain", hän vastasi. "Nyt minä voin saada 
kontaktin ainoastaan perheeni jäseniin tiedottaakseni heille asioita, mutta en 
saa yhteyttä heimon toisiin jäseniin, enkä voi kutsua enää ketään luokseni." 
Tämä oli hyvin mielenkiintoista kuultavaa, niinpä kyselin edelleen: "Ovatko 
nämä telepaattiset kyvyt mielestänne mediumistisia vai demonisia?" "Ne 
eivät voi olla demonisia, koska voin olla rukoilemassa juuri silloin, kun saan 
kutsun äidiltäni tai veljiltäni. Mutta tunnen, että ihmisten luokse 
kutsumisessa on jotain demonista, koska uskoon tultuani menetin kykyni 
kutsua luokseni heimon jäseniä. Sitä vastoin perheenjäsenten välisessä 
kontaktissa ei ole mitään demonista, koska heillä on keskinäinen rakkaus." 



Olin yllättynyt siitä mitä hän sanoi. Hän veti myös linjan telepatian neutraalin 
ja demonisen muodon välille. 
Nyt on muistettava, että telepatian neutraali muoto kattaa vain pienen osan 
telepaattisten voimien alueesta. Eikä myöskään ole toteennäytettyä 
todistettu siitä, että skandinaavisen poroisännän kyky oli todella vain 
neutraali lahja, sen paremmin kuin siitäkään, että hänen entisestä 
demonisesta voimastaan oli seurauksena vähäinen mediumistinen vaikutus. 
Meidän on oltava varovaisia eritellessämme näitä asioita, koska paholainen 
yrittää aina vietellä uskovia. Sielunhoitotyössäni olen tavannut monia 
telepatian salaoppisia muotoja. Ne ovat esiintyneet sekä spiritismin että 
selvänäkemisen alueella. Salaoppinen telepatia on yhtä vaarallinen kuin mikä 
tahansa muukin salaoppinen toiminta. Näiden telepaattisten voimien 
kiistäminen on älyllisen tyhmyyden merkki. 
 
 

T u l e l l a k ä v e l y. Olen nähnyt tulella kävelyä monessa maassa. Mutta 
joka paikassa sillä on omat erikoispiirteensä. 
Intialainen tulella kävelijä valmistautuu kolmen kuukauden pituisella 
mietiskelyllä. Sen jälkeen hän kykenee kävelemään tulen läpi, eikä hänen 
levollisilla kasvoillaan ole pienintäkään merkkiä kivusta. 
Balin saarella papit hypnotisoivat tulella kävelijät. Heille kerrotaan, että tiikeri 
ajaa heitä takaa. Ainoa keino pelastautua on juosta tulen läpi. Kun tulella 
kävelijät selviävät hypnoosistaan, heissä näkyy pelon merkkejä ja he ovat 
aivan uupuneita. 
Fiji-saarilla on ainoastaan Bequa-heimolla tulella kävelyn privilegio. Valkoisia 
kiviä kuumennetaan tulessa, ja niistä tulee niin kuumia ettei kukaan voi 
mennä niiden lähelle. Niitä liikutellaan pitkien seipäiden avulla. Tulella 
kävelijöiden valmistautuminen kestää noin yhden päivän. Kun he ovat 
valmiita, he eivät ole hypnoosissa eivätkä transsitilassa. Sen sijaan he 
nauravat ja laskevat leikkiä kävellessään kuumien kivien yli. Heidän ihoonsa 
ei jää mitään jälkiä. Jos joku toinen koskisi kiviin, hän palaisi kuoliaaksi. 
Bangkokin yliopiston professorin, joka on hyvä ystäväni, sallittiin tutkia 
tulella kävelijöiden jalkapohjat. Hän ei löytänyt niistä palamisen jälkiä, eikä 



edes savun hajua. Mitä meidän on ajateltava tällaisesta idän ilmiöstä? Voiko 
tulella kävelyä selittää millään tavalla? 
155. Muuan japanilainen, entinen tulella kävelijä, tuli luokseni sielunhoitoon. 
Hän kertoi minulle aikaisemmista puuhistaan ja sanoi, että hän oli pettänyt 
yleisöään. Tuli oli tehty korokkeelle keskikohdan alapuolelle, siten että 
keskikohtaan oli jäänyt kapea polku. Polun molemmin puolin paloi hiilituli. 
Korokkeen ympärillä olevat ihmiset eivät voineet nähdä polkua tulen läpi. 
Tiedusteluuni oliko kaikki tulella kävely samanlaista huijausta, hän vastasi: 
"Ei. Suurin osa siitä on taitoa. Turisteja vain puijataan toisinaan." 
156. Eteläafrikkalainen tulella kävelijä tuli sielunhoitoon kertomaan 
salaoppisista puuhistaan. Mies oli syntyperältään intialainen. Hän työskenteli 
sokeriplantaasilla. Hän kertoi, että hän pystyi todella kävelemään tulen läpi. 
Hän valmistautui siihen muutaman päivän paastolla ja mietiskelyllä. Hän 
pidättäytyi silloin alkoholista ja seksuaalisesta kanssakäymisestä. Hän nautti 
silloin ainoastaan kasvisruokaa ja niin edelleen. Kysyin uskoiko hän 
voimiensa olevan peräisin omasta alitajunnastaan. "Se on mahdotonta", hän 
vastasi. "Paholainen antaa nämä voimat niille, jotka palvelevat häntä." Hän 
jatkoi tunnustustaan, ja kun hänestä oli tullut kristitty, hän menetti voimansa 
kävellä tulen läpi. 
Tiedän, että hypnoosi ja transsi suojelevat tulella kävelijää kivuilta, mutta ne 
eivät voi suojella ihmistä palamiselta. Kerran nuori intialainen äiti käveli tulen 
läpi pienokaisensa kanssa. Hän ei ollut kuitenkaan valmistautunut 
huolellisesti tähän koettelemukseen. Hänen lapsensa putosi tuleen hänen 
käsivarsiltaan ja paloi kuoliaaksi kahdessa sekunnissa. Ennen kuin ihmiset 
saivat otteen ruumiista, se oli jo palanut tuhaksi. 
Aidon tulella kävelyn takana on demonisten voimien työ, jonka jokainen 
uudestisyntynyt kristitty tuntee atmosfääristä. Sen vuoksi arvelen, että tosi 
kristityn on parempi olla osallistumatta sellaisiin näytöksiin. 
Mutta emme vielä ole päässeet käsiksi ongelman ytimeen. Minkä tähden 
saatana antaa seuraajilleen sellaisen vallan? Paholainen on pohjimmiltaan 
Jumalan jäljittelijä. Se yrittää matkia kaikkia Raamatussa esiintyviä ihmeitä ja 
voimia. Jumala suojeli kolmea uskollista miestä tulen keskellä (Dan. 3), ja 
siksi saatana yrittää kerskailla samalla voimalla. Kuitenkin saatanan suoja on 



helvetillinen valta. 
”Etsikäämme siis Jumalaa, joka lupaa: "... jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, 
eikä liekki sinua polta" (Jes. 43:2). 
Saatanan vallat on kielletty meiltä. Onkin hirveätä, että nimikristityt 
Bequa-heimossa ja Fiji-saarilla harjoittavat pimeyden ruhtinaan demonista 
taitoa. Meidän velvollisuutemme sen sijaan on luottaa Herraan kaikissa niissä 
vaaroissa, jotka meitä kohtaavat. Me tiedämme, että Hän vapauttaa meidät 
kaikista tämän elämän ongelmista ja vaikeuksista. 
 
 

T u r v a k i r j e e t. Maagiset kirjeet, onnenkirjeet ja turvakirjeet kuuluvat 
uskonnollisesta ulkoasustaan huolimatta taikauskon ja noituuden piiriin. 
157. Nainen kertoi minulle sielunhoidossa, että hänen isänsä oli pitänyt joka 
sunnuntai hartaushetken perheen kanssa. Kun hän oli lukenut pienen 
kohdan Raamatusta, hän luki joka kerran kirjettä. Sen lehdet olivat 
vanhuuttaan kellastuneet, ja hän säilytti sitä Raamattunsa välissä.  
Eräänä päivänä he lukivat Modersohnin kirjaa " Im Banne des Teufels" 
(Paholaisen pauloissa). Silloin he tajusivat kirjeen kammottavan merkityksen. 
Isänsä tietämättä he polttivat kirjeen. Kun isä huomasi sen, hän suuttui ja 
antoi heille selkäsaunan. Polton jälkeen heidän hartioiltaan oli kirvonnut 
taakka, sillä ennen sitä ei perheessä kaikki ollut aivan kohdallaan. 
158. Pappi kertoi kokouksessa seuraavan tarinan: "Würzburgilainen 
kirkkoneuvos halusi näyttää minulle 'tulisiunauksen'. Menimme vanhaan 
maalaistaloon. Isäntä vei meidät suureen latoon. Valtavaan kattopalkkiin oli 
jätetty aukko, josta 'tulisiunaus' tuli näkyviin.  
Se oli vain palanen kellastunutta paperia, jossa luki: Vuonna 1645, elokuun 
24. päivänä. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen suojelen minä, saatana, 
tätä taloa salamalta ja tulipalolta. Allekirjoitus oli epäselvä. Isäntä seurasi 
neuvoani ja poisti tulisiunauksen. Se lähetettiin myöhemmin Müncheniin 
rikoskemialliseen tutkimukseen sen tulos osoitti, että paperi oli noin 300 
vuotta vanha. Allekirjoitus oli tehty eläimen ja ihmisen veren sekoituksesta. 
Tulisiunaus oli poistettu noin viiden aikaan iltapäivällä.  
Vajaan kolmen tunnin kuluttua puhkesi ukonilma. Salama iski taloon, 



navettaan ja latoon. Kaikki rakennukset paloivat irtaimistoineen, myös karja 
paloi. Ainoastaan ihmiset pelastuivat. Sattuma? Rakennukset sijaitsivat sadan 
metrin päässä Wüzburg-Rothenburgin rautatielinjasta.  
Sodan aikana sen välittömässä läheisyydessä oli ampumatarvikejuna. Se 
räjähti ilmaan, mutta lähellä olevasta talosta ei särkynyt ainuttakaan 
ikkunaruutua. Vuoden 1945 luhistumisessa SS-joukot ottivat talon 
päämajakseen. Siitä taisteltiin kiivaasti. Yksikään ammus ei osunut taloon. 
Näin oli käynyt ennenkin. Kun ranskalaiset taistelivat Ansbach-Bayreuthin 
alueella, talo säästyi. Ainako vain sattumaa? Onko elokuun 24. päivällä jokin 
merkitys? Anno Domino 79 elokuun 24. päivänä Pompeiji ja Herculaneum 
tuhoutuivat Vesuviuksen purkauksessa. Vuonna 1572 elokuun 24. päivänä, 
Pyhän Bartholomeuksen yönä, teurastettiin kymmeniätuhansia hugenotteja, 
miehiä, naisia ja lapsia. Ilmeisesti "tulisiunauksen" päivämäärä tarkoittaa 
erityisen tehokasta taikaa!? 
Millä tavalla talonisäntä reagoi menetykseensä? Talo oli vakuutettu ja se 
jälleenrakennettiin. Kun kirkkoneuvos tuli uuteen taloon, isäntä syleili häntä 
ja sanoi: "Kuinka onnellinen olenkaan siitä, että se painolasti on poissa!" 
Lumous oli murtunut, mutta isäntä sanoi: "On parempi menettää kaikki kuin 
olla liitossa paholaisen kanssa." Kuka sitten hävitti talon: Jumala vai saatana? 
Jobin ensimmäisessä luvussa kerrotaan, että saatana sai luvan noutaa 
"Jumalan tulen" taivaasta (Job 1:16).  
Ilmeisesti saatana on langennut enkeliruhtinas (Juuda 6), jolla on ajoittain tai 
Jumalan erityisellä luvalla pääsy tämän maailman jumalallisen koneiston 
kontrolliin. Kunpa saisi tietää jotain niistä ihmiskohtaloista, jotka liittyvät 
tähän taloon! Jos joku halveksii Jumalan käskyjen asettamia rajoja ja lankeaa 
noituuden kammottaviin synteihin, hänen on maksettava hinta psyykkisillä 
vaivoilla.  
Saatana voi todella antaa suojaa tai menestystä, jota usein nimitetään 
harhaanjohtavasti "siunaukseksi". Mutta minkä kauhean hinnan siitä 
joutuukaan maksamaan? Voi olla, että "tulisiunauksen" poistamisen jälkeen 
saatana purki raivonsa. Job 2:6, 2 Kor. 12:8 ja Matt. 1:28 antavat meille paljon 
ajattelemisen aihetta. Jumalan lapset voivat kuitenkin 
olla turvallisella mielellä kaikkien pahuuden valtojen suhteen, kun he 



pukevat ylleen "Jumalan sota-asun" ja kantavat pelastuksen kypärää ja 
vanhurskauden haarniskaa (Ef. 6:10-20). 
 
 

U u s r a t i o n a l i s m i. Jos joku haluaa tutustua teologian nykyvirtauksiin, 
hän voi lukea professori Künnethin kirjan "Glauben an Jesus" (Usko 
Jeesukseen), tai Otto Rodenbergin kirjan "Um die Wahrheit der Heiligen 
Schrift" (Pyhien kirjoitusten totuudesta). Nämä kirjat tunkeutuvat syvälle 
aiheeseen. Sille, joka haluaa saada yleiskäsityksen tästä aiheesta, suosittelen 
tohtori Bergmannin erinomaista kirjaa "Alarm um die Bibel" (Hälinä 
Raamatusta). Jokaisen uskovan kristityn pitäisi lukea nämä kirjat, koska niissä 
esitetään liberaaliteologian juuret. Se on samalla uskon osoittamista 
liberaaliteologian suorittamaa Raamatun kaivertamista vastaan. Ei myöskään 
pidä unohtaa Wilhelm Buschin julkaisua "Licht und Leben" (Valoa ja elämää). 
Hän on väsymätön Jeesuksen seurakunnan äänitorvi, joka lähettää 
varoitussignaaleja esiin murtautuvaa Raamatun kritiikkiä ja järkiuskontoa 
vastaan. Lahjoittakoon Herra tälle taistelijalle seuraajan, joka jatkaa hänen 
työtään samassa hengessä. 
Sielunhoitotyössäni olen itse havahtunut huomaamaan liberaaliteologian 
tragedian ja polttavan hädän. Jeesus sanoi: "Heidän hedelmistään te 
tunnette heidät" (Matt. 7:16). 
Sain kirjeen Schwabenista. Uskovainen perheenisä kirjoitti huolestuneena 
vanhimmasta pojastaan. Mies, hänen vaimonsa ja vanhempansa edustivat 
svaabilaista pietismiä. Hänen poikansa oli ollut koulunsa paras oppilas 
seitsemän vuotta. Evankelioimiskokouksessa poika oli tullut uskoon. Siitä 
lähtien hän oli lukenut Raamattua ja aloitti päivän työt rukouksella. Sitten 
tapahtui käänne.  
Paikkakunnalle muutti pappi, joka oli teologian tohtori. Hän opetti uskontoa 
koulun yläluokille. Poika oli jo suunnitellut teologian opiskelua. Mutta nyt 
häntä alkoi kiehtoa uuden papin rationaalinen teologia. Opetuksen tason 
aleneminen tuli ilmi kotoisissa keskusteluissa. Uskovainen isä kuunteli 
huolissaan pojan puheita: Raamattu ei olekaan Jumalan sanaa, vaan ihmisten 
kirjoitusta, johon sisältyy paljon virheitä. Kristuksen syntymällä ja 



ristinkuolemalla ei ole mitään merkitystä. Ainoastaan niiden sisältämä ajatus 
on varteenotettava.  
Poika oli kaksi vuotta uuden uskonnonopettajansa ideoiden lumoissa. Se 
tuotti tuhoisia hedelmiä. Poissa olivat suunnitelmat teologian opinnoista. 
Poissa oli päivittäinen Raamatun lukeminen ja rukous, sillä eihän kukaan 
kuunnellut rukouksia. Rukous oli vain eräs tapa rauhoittaa itseään, eikä 
mitään keskustelua persoonallisen "Sinän" kanssa. Näiden kokemusten 
jälkeen tuli isän oikeutettu kysymys: Onko meidän irroitettava lapsemme 
tuollaisen papin ja uskonnonopettajan vaikutuspiiristä? Hän vain tuhoaa sen 
mitä uskovat vanhemmat ja evankelistat ovat istuttaneet." Tämä uskovainen 
veli ei ollut syyttä huolestunut, sillä hänen nuorempi poikansa oli alkanut 
käydä samaa oppikoulua, ja hänellä oli sama uskonnonopettaja. 
Kirjoitin tälle isälle, että minä isänä olen vastuussa lapsistani Jumalalle. En voi 
sallia, että lapseni asetetaan alttiiksi sellaiselle rationalismin tihutyölle. 
Valtiokirkon pappina minä mieluummin todistan ja ilmoitan lapseni 
poissaoleviksi uskontotunneilta kuin annan repivän Raamatun kritiikin 
myrkyttää heidät. 
Kun oma tyttäreni joutui samaan tilanteeseen koulussaan, minä pyysin häntä 
ilmoittautumaan poissaolevaksi uskontotunneilta. Tyttäreni sanoi: "Siitä tulee 
skandaali, jos minä papin tyttärenä jään pois uskonnonopetuksesta." 
Vastasin hänelle: "Sellaista skandaalia minä en pelkää. On kysymys 
totuudesta, eikä ihmisten liehittelystä." 
Kestäisi liian kauan, jos kertoisin kaikki vuosien varrella saamani kokemukset 
liberaaliteologiasta. Kerron kuitenkin erään tapauksen Australiasta. Olin 
pappeinkokouksessa, kun muutamat luterilaiset tulivat sanomaan minulle: 
"Saksa on ollut 400 vuotta teologian johtava maa. Mutta meidät täyttää 
kauhu siitä, mitä sieltä nyt virtaa teologiaamme."  
Samanlaisia mielipiteitä kuulin myös Itä-Aasiassa ja Etelä-Afrikassa. Wilhelm 
Busch on käsittänyt oikein nykyisen teologiamme tilanteen, kun hän julistaa 
tunnustusköyhyyttä. Minne me piiloudumme, kun kirkolliset lehdet 
kirjoittavat, että yhtä hyvin Jeesus kuin Lutherkin olivat aikansa lapsia 
uskoessaan paholaiseen. Heidän mielipiteensä eivät enää sido meitä. Kun 
luin tämän artikkelin, katsoin, että velvollisuuteni pappina on olla enää 



tilaamatta tätä lehteä. Luonnollisesti tällaiset pienet protestit ovat vain pisara 
kuumalle kivelle. Mitä olisi tehtävä? Minä en ainakaan aio syyllistyä 
vaiteliaaseen kärsimiseen. Jokainen joka sanoo, ettei paholaista ja demoneja 
ole olemassakaan, ajaa paholaisen omaa asiaa. Paholaiselle ei voi sattua 
paremmin kuin että se leimataan keskiaikaiseksi mielikuvitukseksi, joka on 
haihdutettava pois. 
Lopuksi vielä yksi ilahduttava tarina! Ollessaan evankelioimismatkalla 
Pohjois-Saksassa, pappisystäväni kertoi minulle seuraavan tapauksen 
kodistaan: Nuori pappi oli selittänyt joulusaarnassaan, ettei seimen lapsi 
ollut Jumalan Poika. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkoneuvoston jäsenet 
kokoontuivat ilman pappia. He neuvottelivat ja päättivät, ettei heidän 
saarnastuolistaan enää julisteta moista teologiaa. Istunnon jälkeen he 
menivät pappilaan ja sanoivat hämmästyneelle papille: "Herra pastori, te ette 
saarnaa enää meidän saarnastuolistamme." Kirkkoherra ja muu kirkonjohto 
olivat tietoisia tapahtuneesta ja yhtyivät kirkkoneuvoston päätökseen. Pappi 
siirtyi heti toiseen paikkaan. Tietenkin tämä oli skandaali, mutta sillä oli 
terveet seuraukset. Suokoon Jumala, että kaikista seurakunnista tulisi 
täysi-ikäisiä ennen kuin kirkkomme peittyy suureen ruumisliinaan. 
Rationalismi merkitsee ihmisjärjen herruutta. Juuri tämä inhimillisen tiedon 
ja viisauden kruunu on otettu pois Uudessa Testamentissa. Paavali sanoo: 
"Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?" (1 Kor. 1:20). 
"Hän vangitsee viisaat heidän omaan viekkauteensa." (1 Kor. 3:19). 
Raamatun vastaus uudelle rationaaliselle teologialle kuuluu: "Että heidän 
sydämensä ... pääsisivät tuntemaan Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja 
tiedon aarteet ovat kätkettyinä" (Kol. 2:3). 
 
 

U m b a n d a ja Macumba. Perehdyin Umbanda-kulttiin Porto Alegressa 
professori Krebsin johdolla, kun olin opintomatkalla Brasiliassa. 
Umbanda-kultti on melkein valtionuskonto Brasiliassa. Siinä on piirteitä 
useista eri uskonnoista. Sen alkuperä on ehkä löydettävissä niistä 
afrikkalaisista kulteista, jotka neekeriorjat toivat mukanaan. Siinä on jälkiä 
myös Amerikan intiaanien magiasta, spiritistisistä elementeistä ja joistakin 



katolisista aineksista. 
Umbanda-hierarkiaa voidaan kuvata seuraavasti: Liikkeen johdossa on Kultti 
Isä (Pia de Santo) tai Kultti Äiti (Mae de Santo). Sen alamaisia ovat Filhas de 
Santo, lahkon pyhät pojat ja tyttäret. Nämä ovat tosiasiallisesti Sambas, tai 
toisin sanoen meedioita. 
Umbanda-kokouksen ulkonainen muoto voidaan jakaa neljään osaan. 
Ensimmäinen osa on pyhittäminen, jolloin osanottajat pirskotellaan eläimen 
verellä. Toisen osan muodostaa yleinen kokous, jonka osanottajat vaipuvat 
ekstaasiin tanssimalla tuntikausia. Kolmanneksi seuraa rakkaudenjuhla ja 
neljänneksi kulttiesineiden järjestäminen. 
Jos joku haluaa saada tietoja Umbanda-uskonnon jumalanpalvelusten 
todellisesta luonteesta, hänen on vaikea saada siihen selvää vastausta. 
Yleinen mielipide on se, että kulttiäiti täyttyy tanssimalla jumalansa hengellä. 
Sitten hän siunaa läsnäolevat, nuhtelee heitä lyhyesti, vihkii läsnä olevat parit 
ja asettaa kätensä sairaitten päälle. Kultin jäsenet voivat tanssia itsensä 
raivoon ja täyttyä siten kulttijumalan hengellä. 
Pitkät selittelyt eivät liene tarpeen, kun sanoo, että tällaisilla uskonnollisilla 
kokouksilla ei ole mitään yhteistä todellisen kristillisyyden kanssa. Kristillisten 
symbolien käyttö ei muuta asiaa toiseksi. 
Macumba on vielä oudompaa. Umbandan kannattajat esittävät voimakkaan 
vastalauseen, kun heidän kulttiaan verrataan Macumbaan. He sanovat aina: 
"Macumba on pojimmiltaan spiritismin alhainen, rikollinen muoto, kun taas 
Umbanda on korkealla tasolla oleva spirituaalinen muoto." 
Macumba-sanaa ei ole helppo määritellä. Toiset sanovat, että nimi juontaa 
alkunsa ilkeästä Jongo-tanssijasta, jonka nimi oli Cumba. Hänen 
harjoittamaansa magiaa kutsuttiin sen tähden Macumbaksi. Toiset sanovat, 
että nimi on peräisin Kiumba-hengeltä, joka on onnettomuuden demoni. 
Macumba on mustan magian ja rikollisen spiritismin sekamuoto. Kultti 
rakentuu aivan selvästi pahuuden ja onnettomuuden jumalan ympärille. 
Raamatusta löydämme sen oikean nimen: lucifer tai beelsebul. Tämän 
jumalan arvellaan pitävän pystyssä koko demonien hierarkiaa. Demoneita 
kutsutaan nimellä exu. Macumban varsinainen tarkoitus on löytää keinot 
vihollisen tuhoamiseksi tai vihollisen edessä puolustautumiseksi. Päämäärän 



saavuttamiseksi asetetaan exuille uhreja niihin paikkoihin, joissa niiden 
uskotaan usein liikkuvan. Mutta tätä kaikkea valaisee parhaiten esimerkki. 
159. Mies tuli Macumba-kokoukseen ja pyysi, että hänen vaimonsa 
surmattaisiin. Kultinjohtaja otti riepunuken ja kohotti sen keskiyöllä 
vähenevää kuuta kohden. Sitten hän pisti nukkea neulalla useita kertoja ja 
mutisi loitsuja. Lopulta nukke asetettiin uhripaikkaan pyhien uhrilahjojen 
kanssa. Tämän oli määrä muistuttaa demonia naisen tappamisesta. Mutta 
nainen ei kuollut. Hänen asemestaan kuolikin aviomies. Noituus ei 
kohdistunutkaan syyttömään vaan syylliseen. Jumala ei koskaan luovuta 
hallitusvaltaansa kenellekään. Hän yksin on elämän ja kuoleman Herra. 
Demonit eivät sitä ole. 
Emme käsittele Macumbaa yksityiskohtaisesti, koska olen tehnyt sen 
kirjassani "Jesus auf allen Kontinenten" (Jeesus kaikilla mantereilla). 
Minun on kuitenkin kerrottava vielä yksi tarina. Rio de Janeirossa sain oppia 
tuntemaan naisen, joka oli ollut 23 vuotta Macumban johtaja. Sen jälkeen 
hän pääsi vapaaksi ihmeellisellä tavalla Jumalan suunnattoman voiman 
avulla. Nykyään hän elää toimivana kristittynä, joka on johdattanut jo monia 
Vapahtajan luo. 
 
 

V a p a a m u u r a r i t. Tämän aiheen lähdemateriaalina olen käyttänyt 
Alfred Wulfin kaksiosaista teosta "Geheimbilnde in alter und neuerer Zeit" 
(Vanhan ja uuden ajan salaseurat), sekä F. C. Endren kirjaa "Das Geheimnis 
des Freimaurers" (Vapaamuurarien salaisuus). Teologisessa sanakirjassa 
"Religion in Geschichte und Gegenwart" (Historialliset ja nykyiset uskonnot) 
on antoisa vapaamuurariutta koskeva luku, joskin se suosii 
vapaamuurariutta.  
Suurimman osan materiaalistani olen saanut sielunhoitotyössäni. Ollakseni 
objektiivinen ja pysyäkseni totuudessa minun on myönnettävä, että 
sielunhoidossa olen kohdannut ainoastaan negatiiviset tapaukset. Ne 
vapaamuurarit, jotka ovat tyytyväisiä aatteeseensa, eivät tule sielunhoitoon. 
Mutta tämä ei kiistä sitä, mitä minulla on sanottavana. 
Vapaamuurariuden historiasta ja leviämisestä kerrottakoon seuraavaa. 



Vuonna 1717 syntyi Euroopassa ensimmäinen suuri vapaamuurarien loosi. 
Lontoossa yhtyi silloin neljä loosia. Irlannin, Skotlannin, Madridin, Kalkuttan 
ja Pariisin loosit syntyivät pian sen jälkeen. Ensimmäinen saksalainen loosi 
perustettiin vuonna 1738, jolloin Fredrik Suuri tuli sen jäseneksi. Nykyään 
anglosaksisissa maissa on noin neljä miljoonaa vapaamuuraria, Saksassa on 
vain noin 84000. 
Saman organisaatio-ja ideakaavan sovittaminen kaikkiin looseihin on 
mahdotonta. On olemassa looseja, jotka valistuksen hengen mukaisesti 
suhtautuvat vihamielisesti kristinuskoon. Mutta on niitäkin, jotka ottavat 
jäsenikseen ainoastaan kristittyjä. Silmäys loosien leimaan, perustaan ja 
toimintapiiriin osoittaa, että jokaisella niistä on oma erikoissävytyksensä. 
Tunnen muutamia sellaisia, joissa harjoitetaan ystävyys- ja valokulttia. Ilman 
pienintäkään aavistusta jouduin kerran Australiassa mukaan valokultin 
viettoon. Muutamat loosit suuntautuvat hyväntekeväisyyteen ja 
sosiaalisuuteen. Los Angelesissa minulle kerrottiin, että eräs loosi kustansi 
vapaamielisen teologianopiskelijan opinnot. 
Amerikasta löysin useita tiettyjä kristillisiä piirteitä omaavia looseja. Useat 
pastorit, kirkkoherrat ja kirkkoneuvoston jäsenet ovat näiden loosien jäseniä. 
Olen usein puhunut sellaisissa kirkoissa tietämättä tätä asiaa etukäteen. 
Kerran saarnasin kirkossa, jonka alttarin takana sijaitsivat vapaamuurariuden 
symbolit. Samasta kirkosta löytyi nimikilpiä, joissa luki "Noli me tangere" (Älä 
koske minuun), ja "Roosevelt-yhdistys". Sanoin papille: "Jos olisin ennakolta 
tietänyt, että tämä on vapaamuurarikirkko, en olisi ottanut kutsua vastaan." 
On huomionarvoista, että Amerikan luterilaisen kirkon Missouri-synodi 
kieltää jäseniään liittymästä vapaamuurareihin. 
Minun on oltava objektiivinen mainitsemaani vapaamuuraripappia kohtaan. 
Hänhän oli suvaitsevaisempi kuin minä, sillä juuri hän oli minut kutsunut. Ja 
minä puolestani lausuin julki omat epäilykseni. Ennakkoluuloni perustuu 
siihen havaintoon, jonka myös useat amerikkalaiset uskovat papit ovat 
tehneet: näissä vapaamuurarikirkoissa ei ole elävää, herättävää henkeä. 
Näissä uskonnollisissa seurakunnissa, joiden papit ja neuvokset ovat 
loosiveljiä, on merkillinen atmosfääri. 
Euroopassa on useita vapaamuurariuden muotoja. Toiset ovat puhtaasti 



ateistisia, toiset kristinuskon suosijoita. Opin itse tuntemaan johtavan 
loosiveljen, joka kieltäytyi alentamasta uskonnonopetuksensa tasoa 
Kolmannen Valtakunnan kansallissosialistien painostuksesta huolimatta. Hän 
oli myös useita vuosia Westfalenin seurakunnan kirkkoneuvoston jäsen. Hän 
oli siis kirkolle uskollinen mies, ja aikaa myöten hänestä tuli kotikaupunkinsa 
pormestari. 
Miksi minulla kuitenkin on huomautettavaa looseja kohtaan? Siihen on 
erilaisia syitä. Endre kirjoitti jo mainitsemassani kirjassa: "Ihminen tekee 
rikoksen. Hän tunnustaa sen papille. Pappi vapauttaa hänet syyllisyydestä 
Jumalan asemasta. Kuinka yksinkertaista! Kuinka tämä miellyttääkään 
inhimillistä luontoa! Kuinka ihanaa onkaan saada syntinsä anteeksi pienellä 
toimenpiteellä Jumalan edessä ja aloittaa sitten uusi elämä! Syntien 
anteeksisaamisen voima on meissä itsessämme. Menneisyyden 
painolasteista vapaan, uuden elämän aloittamisen mahdollisuus piilee 
sielussamme . . . Ihmisten kirjoittamat tai puhumat asiat selitetään 
myöhemmin Jumalan ilmoitukseksi." 
Mitä meidän on kristittyinä sanottava tuollaisista lauseista? Raamatun 
valossa se on jumalanpilkkaa. Ja pitäisikö meidän sitten — jos 
mielipidettämme kysytään — hyväksyä kuuluminen looseihin? 
Älkäämme ihmetelkö, kun entiset vapaamuurarit, jotka ovat löytäneet elävän 
uskon Kristuksessa, ovat katsoneet velvollisuudekseen erota looseista. 
Tunnen miehen, joka oli suuren loosin sihteeri. Hän löysi Kristuksen ja hänen 
omatuntonsa vaati häntä jättämään ammattinsa ja eroamaan loosista. 
Tiedossani on samanlainen tapaus Sidneystä, Australiasta. Olin kristittyjen 
liikemiesten kokouksessa, kun eräs mies 
tuli luokseni ja kertoi seuraavan tarinan. Hän oli ollut erään tietyn loosin 
mestari. Sitten hän oli löytänyt Kristuksen. Hänelle selvisi heti, ettei hän enää 
Jeesuksen opetuslapsena voinut kuulua loosiin. Hän erosi siitä. Tällaiset 
päätökset paljastavat loosien todellisen luonteen. 
Erään saksalaisen loosimestarin tyttären kertomus sielunhoidossa puhuu 
raskaasti vapaamuurariutta vastaan. Tyttö antoi minulle luvan julkaista 
paljastuksensa, jos en mainitse asiaan liittyviä nimiä. Kolmannen 
Valtakunnan aikana natsit vainosivat hänen isäänsä. Oli tunnettua, että Hitler 



oli kieltänyt loosit. Hänen isänsä halusi kätkeä loosun salaiset asiapaperit ja 
kirjat natsien takavarikoimiselta. Sen tähden hän alkoi säilyttää niitä 
kotonaan. Hän kielsi tytärtään lukemasta niitä. Mutta isä kuoli pian sen 
jälkeen. Silloin nämä kielletyt kirjat siirtyivät tyttären omistukseen. Hän luki 
ne ja kauhistui niiden sisältöä. Hän löysi kirjoista kohdan, jossa loosin jäseniä 
kehotettiin tappamaan sellainen jäsen, joka eroaisi loosista. Kirjoissa oli jopa 
ohjeita siitä, miten tämä tapahtuisi. 
Tiedän, että näiden asioiden julkaiseminen saattaa minut vaaraan. 
Vapaamuurarit ovat jo kerran ilmoittaneet nostavansa syytteen minua 
vastaan, jos en lopeta näiden asioiden julkaisemista. Minun on kuitenkin 
huomautettava, että on olemassa sellaisiakin looseja, jotka eivät uhkaile 
eronneita jäseniään.  
Minun on myös myönnettävä, etten pysty todistamaan pitikö edellä 
mainitun loosimestarin tyttären kertomus täysin paikkaansa. Voin kuitenkin 
vahvistaa valalla sen, että hän tunnusti sen minulle ripissä. Tämä tytär elää 
vielä ja voi siis toistaa lausuntonsa. 
Toinen syy, joka pakottaa minut asennoitumaan looseja vastaan, on niiden 
riiteissä käytetyt salaoppiset tavat. Tässä on jälleen huomautettava, että on 
olemassa sellaisiakin looseja, joiden menoissa ei ole salaoppisia tapoja. 
Useilla looseilla on kuitenkin spiritistisiä ja maagisia praktikkoja. Tämä käy 
ilmi myös vapaamuurarikirjailijoiden julkaisuista.  
On yleisesti tunnettua, että monet loosit ovat ottaneet symboliikkaansa ja 
menoihinsa niin sanotun Ruusuristin riitit. Ruusuristiläiset harjoittavat 
spiritualismin spiritististä muotoa. Olen saanut siitä tietoja myös 
sielunhoidon yhteydessä. Toisinaan sattuu sellaistakin, että Jumalan sana 
koskettaa vapaamuurarin omaatuntoa, ja hän tulee tekemään 
synnintunnustuksen. Ripin yhteydessä tulevat sitten loosin salaisuudetkin 
päivänvaloon. 
Viimeisenä esimerkkinä mainitsen vielä Zürichin loogin. En tiedä varmasti 
onko tämä älyllinen loogi yhteydessä Sveitsin suureen Alpina-nimiseen 
loosiin. Todennäköisesti ei. Mutta joka tapauksessa sitä nimitetään loosiksi. 
Tässä yhdistyksessä vietetään jumalanpalveluksia, joihin kuuluu laulu, 
Raamatun luku ja rukous. Saarnan pitää Joseph-niminen henki, joka puhuu 



Beatrice-nimisen meedion välityksellä. Kysymyksessä on siis jälleen 
spiritistisen taustan omaava spiritualismi. 
Minua on usein hyväntahtoisesti kehotettu olemaan suvaitsevainen tällaisia 
virtauksia kohtaan. Jos huomaan, että yksi lapsistani asettaa vahingossa 
arsenikkia sisältävän lasin huulilleen, otan heti lasin häneltä pois. Pitääkö 
minun sitten vain toimettomana katsella kuinka ihmiset vahingoittavat 
sieluaan tuollaisissa vaarallisissa liikkeissä? Eikö minun velvollisuuteni 
kristittynä ole varoittaa sellaisista virtauksista? Ja sekö on 
suvaitsemattomuutta? Tarvitsemmeko tosiaan Joseph-henkeä kuoleman 
valtakunnasta? Eikö Kristus ole antanut meille kaikkea mitä tarvitsemme 
tässä ajassa ja ikuisuudessa, kaikkea mitä tarvitsemme elämässä ja 
kuolemassa? Emme seuraa harhaanjohtavia valoja, kun meillä on Jeesus 
maailman vaikeutena. (Joh. 8:12). 
 
 

V e r e l l ä k i r j o i t t a m i n e n. Verikirjoitukset kuuluvat taikauskon 
kauhistuttavimpiin asioihin. Kerron muutamia esimerkkejä. 
160. Nainen kirjoittautui omalla verellään saatanan omaksi. Hän kuului 15 
jäsentä käsittävään spiritistiseen piiriin, joka tietoisesti kutsui saatanaa. Heille 
ilmestyikin todella hirvittävä olento, sen jälkeen ryhmän jäsenet viettivät 
orgioita. Nainen oli tämän ryhmän meedio. Kun oli poissa piiristä, hän kykeni 
olemaan yhteydessä sen johtajaan kaukohypnoosin avulla. Eräänä päivänä 
tämä nainen tuli evankelioimiskokoukseen. Jumalan sana kosketti häntä ja 
hän tuli tekemään synnintunnustuksen elämästään. Siitä lähtien häntä 
vaivasivat mielipuoliset ahdistukset Aina öisin hän sai määräyksen riistää 
hengen itseltään. Päivin ja öin hän sai kauheita pelkokohtauksia, jotka toivat 
hänet sielunhoitoon. Eräänä päivänä hän kertoi sielunhoitajalle, että saatana 
oli tehnyt omistusmerkin hänen rintaansa. Hän näytti sisarelleen tätä 
merkkiä. Merkki oli hevosenkengän 
muotoinen, sen keskellä oli S-kirjain. Rukouspiiri tuli tämän naisparan avuksi. 
Lisäksi kysyttiin neuvoa uskovilta psykiatreilta. Nämä uskovat psykiatrit 
sanoivat, ettei kysymyksessä ollut mielisairaus, vaan kiroustapaus. 
161. Muuan nainen kirjoittautui kaksi kertaa saatanan omaksi omalla 



verellään. Kun hän ensimmäisenä avioliittovuotenaan tuli äidiksi, hän kirjoitti 
myös esikoisensa saatanan omaksi. Lapsessa oli heti syntymän jälkeen 
raihnauden merkkejä. Lapsi on nyt kahdeksanvuotias, hänellä ei ole enää 
tukkaa, ja hän näyttää noin 50-vuotiaalta. Äidillä on salaoppisia kykyjä. 
Transsitilassa hän väitti, että hänessä oli neljä paholaista. Kohtaukset antavat 
hänelle karhun voimat. Kun tuntemani sielunhoitaja oli hänen luonaan, kävi 
nainen häneen käsiksi. Mutta kun sielunhoitaja sanoi: "Minä olen Jeesuksen 
veren suojeluksessa", irroitti nainen pelästyneenä otteensa. 
162. Povarin tytär oli nuorena tyttönä kirjoittautunut useita kertoja saatanan 
omaksi. Eräässä evankelioimiskokouksessa hän kohtasi Jumalan sanan ja sai 
herätyksen. Hän käytti hyväkseen sielunhoitoapua ja tuli tunnustamaan 
kaikki syntinsä. Mutta hän ei kuitenkaan saavuttanut elävää uskoa. Hänen 
sydämessään alkoi hirveä pimeyden ja Jumalan Sanan välinen kamppailu. 
Eräänä päivänä hänet täytti raivo, kun hän luki Raamatusta viidennen 
Mooseksen kirjan 18. lukua. Hän töhri koko luvun musteella. 
Siinä luvussa kielletään taikuus, ennustaminen ja noituus. Jumalan sanan 
tärveleminen kadutti häntä jälkeen päin. Hän selitti, että hän ei itse olisi 
halunnut tehdä sitä, mutta vieras voima oli pakottanut hänet siihen. Pieni 
rukouspiiri ryhtyi pitämään esirukouksia hänen puolestaan. Tähän mennessä 
tyttö ei ole vielä vapautunut riivauksesta.   
163. Alppilaaksossa asuvalla miehellä oli ollut vuosikausia hyvä maine 
luonnonparantajana. Hän pystyi auttamaan ihmisiä, jotka lääkärit olivat 
tuominneet toivottomiksi. Hän paransi sokeita, halvaantuneita, kuuroja ja 
paljon muita. Eräänä hiljaisena hetkenä tämä mies murtui, hän sanoi: "Minä 
voin auttaa kaikkia, mutta minä itse en saa apua edes ikuisuudesta." Tämä 
mies oli nuorena kirjoittautunut omalla verellään saatanan omaksi. Siitä 
lähtien hänellä oli ollut tämä salaperäinen parannuskyky. 
Sielunhoidossa olen kohdannut vasta kaksi tapausta, joissa verellä 
kirjoittautuneet ovat vapautuneet Jumalan armosta kauheista 
ahdistuksistaan. 
 
 

V ä r i t e r a p i a. Väriterapia on Uuden Seelannin erikoisuus. Se on yksi 



radiestesian muoto. Radiestesiasta on kirjoitettu taikavarpua ja heiluria 
käsittelevässä luvussa. Meidän on jälleen sanottava rationalisteille, ettei tämä 
suinkaan ole mikään valhepakkaus, joka sisältää tekaistuja juttuja. 
Parantumisia tapahtuu todella. Ne kyllä auttavat ihmisiä, mutta hinta on 
korkea.   
Kaikkiin parantamismetodeihin sisältyy diagnoosin ja terapian periaate. Millä 
tavoin tämä tulee esille väriterapiassa? Diagnoosin teossa käytetään 
taikavarpua, heiluria tai mekaanista heiluria, jota kutsutaan nimellä motor 
skopus. Diagnoosi perustuu mediumistisiin voimiin, eikä sillä ole tieteellistä 
taustaa, vaikka väriterapian harjoittajat sitä väittävätkin. Esimerkki Uudesta 
Seelannista paljastaa meille totuuden.  
164. Väriterapeutti kutsuttiin sairaan miehen luo. "Voitteko sanoa mistä 
vaivasta ihminen kärsii, vaikka hän ei olisikaan käynyt luonanne?" "Kyllä", 
kuului vastaus. "Hänen ei tarvitse muuta kuin soittaa minulle. Minä otan vain 
heilurin käteeni puhelun aikana ja määrittelen sairauden sen kontaktin 
mukaan, mikä minulla on äänen kanssa." Sitten mies jatkoi kyselyään: 
"Voitteko tehdä diagnoosin, vaikka asianomainen olisi toisessa maassa?" 
"Kyllä. Kunhan se henkilö lähettää minulle jonkun esineen, esimerkiksi 
nenäliinan, hiuksia tai muuta vastaavaa. Sitten minä pidän heiluria esineiden 
yllä ja teen diagnoosin sairaudesta." Tämä esimerkki kerrottiin minulle 
Palmerston Northissa. 
Tarina osoittaa selvästi, että siinä oli kysymys mediumistisesta 
ennustamisesta ja selvänäkemisestä, eikä tieteellisestä diagnoosista. Vielä 
selvemmin tämä käy ilmi erään voimakkaan väriterapeutin lausunnosta: "En 
tarvitse esinettä taudinmäärittelyyn. Minä keskityn ajatuksissani kyseessä 
olevaan henkilöön ja tiedän heti mikä häntä vaivaa." Kaikilla väriterapeuteilla 
ei tietenkään ole näin voimakkaita kykyjä. Yleisin metodi on taikavarvun tai 
heilurin pitäminen sairaan henkilön yllä. Potilasta voidaan myös ottaa kiinni 
kädestä ja asettaa heiluri värjättyjä lankoja sisältävän rasian ylle. Siitä on 
olemassa useita muunnoksia. 
Ja nyt tulemme väriterapian ongelman ytimeen. Useimmat väriterapeutit 
vain valikoivat värillisen langan heilurin avulla. Potilas heiluttaa sitten lankaa 
sairaan ruumiinosansa yllä. Tämän arvellaan nopeuttavan tiettyjen 



värähtelysäteiden kulkua, jotka ovat yhteydessä ruumiiseen. Ne aiheuttavat 
paranemisen. Mutta kaikki väriterapeutit eivät käytä sellaisia lankoja. Monet 
heistä käyttävät omia "sielun voimiaan" vaikuttamaan potilaaseen. 
Epäilemättä suggestiiviset ja mediumistiset voimat suorittavat paranemisen 
loppuun. Kristitty sielunhoitaja ei niinkään ole kiinnostunut 
paranemis-prosessin mediumistisesta luonteesta tai paranemisten 
lukumäärästä kuin kysymyksestä: "Mikä on näiden mediumististen voimien 
luonne, ja mitä vaikutuksia niillä on potilaaseen?" 
Olen kohdannut ja tarkkaillut mediumistisia voimia 35 vuoden ajan 
sielunhoitotyössäni. Voin sanoa, että vaikka näitä voimia ei rinnastettaisikaan 
demonisiin voimiin, ne avaavat kuitenkin oven paholaisen työlle. Ja olen jo 
kertonut mitä nämä voimat voivat aiheuttaa niiden kanssa kosketuksissa 
olleeseen henkilöön. Olen myös kertonut niiden tuhoisasta vaikutuksesta 
kristityn henkilön uskoon, luonteeseen ja psyykkiseen terveyteen. Tästä 
syystä en voi olla vakavasti varoittamatta ihmisiä väriterapian ja muun sen 
kaltaisen harjoittamisesta. 
Ne evankeliumin saarnaajat, jotka ovat joko aktiivisesti tai passiivisesti 
harjoittaneet väriterapiaa, ovat aiheuttaneet paljon hämminkiä Uudessa 
Seelannissa. Miksi kristittyjen on tahrattava itsensä sellaisilla voimilla sen 
sijaan, että he rukoilisivat paranemista Jumalalta tai pyytäisivät armolahjoja? 
Pienessä kirjassani "I like New Zealand" (Minä pidän Uudesta Seelannista) on 
tätä aihetta käsitelty yksityiskohtaisemmin. Kirjani "Christian Counselling and 
Occultism" (Kristillistä sielunhoitoa ja salaoppeja) johtaa syvemmälle 
radiestesian tieteelliseen taustaan, ja siinä käsitellään perusteellisemmin 
taikavarvun ja heilurin käyttöä. 
 
 

III VAPAUTUS KRISTUKSEN KAUTTA 
 

1. Kaikki tähän saakka sielunhoidosta otetut esimerkit kertovat, että 
monimuotoisilla taikauskoisilla tavoilla on enemmän tai vähemmän 
vaaralliset seuraukset. Ne voidaan osittain selittää joko suggestion tai 
autosuggestion aikaansaannoksiksi. Näiden vaikutus ulottuu useissa 
tapauksissa ihmisen alitajunnan syvimpiin kerroksiin. Sillä aikaa kun me 



logiikan lakien mukaan tietoisesti nauramme taikauskolle, tekee 
alitajuntamme meille kepposet ja toteuttaa sen, mille tajunnassamme 
nauramme. Taikauskon alueella vallitsee nimittäin toteutumispakko. Niillä 
asioilla, joille me nauramme tai joita me pelkäämme, on taipumus käydä 
toteen. Psykiatrimme, psykoterapeuttimme ja psykologimme ovat 
havainneet tämän seikan, sillä se kuuluu niihin tosiasioihin, joita voidaan 
tutkia tieteellisesti. 
Luonnontieteilijät eivät voi seurata meitä enää silloin, kun astumme 
maagiselle tai hengelliselle areenalle, tai silloin, kun joudumme tekemisiin 
tuonpuoleisten ja yliluonnollisten tapahtumien kanssa, jotka ovat ristiriidassa 
järkemme kanssa. On olemassa korkeampi luonnonjärjestys, jossa syyn ja 
seurauksen yksinkertaiset lait eivät päde. Tätä järjestystä ei voida analysoida 
tieteen keinoilla; se voidaan käsittää ainoastaan uskolla. Ja tämä uskon 
maailma ei ole myytti eikä mielikuvituksen tuote. Se voidaan havaita ja 
kokea yhtä hyvin demonisen kuin jumalallisen luonteensa puolesta. Usko 
tuo todellakin mukanaan korkeampien asioiden oivalluksen.  
Uusi Testamentti nimittää tätä oivaltamista ja vakuuttuneeksi tulemista 
sanalla elenchos. Uskovaiselle tämä varmuus, elenchos, on yhtä 
todistusvoimainen kuin matemaattinen koe. Esimerkiksi ylösnousemusta ei 
voi kokeilla tieteellisesti tai matemaattisesti, sillä se voidaan käsittää vain 
uskon kautta. Mutta uskovaiselle ylösnousemuksen todellisuus on 
samanlainen tosiasia kuin matemaatikolle kaksi kertaa kaksi. Tässä 
korkeammassa maailmanjärjestyksessä maaginen tapahtuma on Raamatun 
hengellisen tapahtuman demoninen vastakohta. Raamatun keskeisimmät 
asiat ovat vapauttaminen, uudestisyntyminen, loppuunsaattaminen ja 
täydellisyys, kun taas magian päämäärä on hävitys, tuhoaminen, kaaos ja 
pimeys. 
Siitä huolimatta, että tämä korkeampi maailma ei ole alistettavissa järjen 
päätelmille, on kuitenkin mahdollista tietyssä määrin ymmärtää sen 
jumalallista ja demonista luonnetta. Luonnollisen ja hengellisen maailman 
kontaktin ja ristiinmenon vuoksi voidaan siitä saatujen erilaisten välähdysten 
ja tilastollisten tosiseikkojen avulla aavistaa yliluonnollisten ilmiöiden luonne. 
Tällä en suinkaan halua rakentaa tietä luonnolliselle teologialle. 



Mitä tekemistä tällä kaikella on taikauskon kanssa? Tosiasia on se, että 
taikauskolla on sellaisia vaikutuksia, joita luonnontieteilijät eivät ole 
havainneet. Sen tähden, että he eivät voi sovittaa niitä mihinkään klassiseen 
taudinkuvaan, he eivät ymmärrä niitä. Mutta vaikka olisikin mahdollisuus 
niiden luokitteluun, tehtäisiin diagnooseissa hirveitä erehdyksiä. Samoin kuin 
yksinkertainen maallikkoevankelista saattaa erehtyä määritellessään 
endogeenisen depression tai skitsofrenian riivaukseksi, voi psykiatri erehtyä 
määrittelemään demonisuuden, salaoppisen ahdistuksen ja riivauksen 
psykoosiksi.  
Psykiatri ja teologi ovat yhtä erehtyväisiä mielisairauksien arvioimisessa. Jos 
kieltäydymme kuuntelemasta toisiamme, emmekä tunnusta työmme 
rajoituksia, meillä ei ole oikeutta harjoittaa ammattiamme. 
Jotta saisimme käsityksen salaoppisten asioiden oireiden ja vaikutusten 
määrästä, keräämme ne nyt kolmeen ryhmään. Useimpia näistä vaikutuksista 
on jo kuvattu tavalla tai toisella edellä esitetyissä esimerkeissä, mutta 
täydennämme listaa silloin kun se on tarpeellista. 
H e n g e l l i s e l l ä alueella: tuntoa, ei kosketusta hengellisiin asioihin, 
fanaattisuutta, rauhattomuutta, lainomaisuutta, välinpitämättömyyttä, 
hengellistä ylpeyttä, farisealaisuutta, keskittymisen puutetta Jumalan sanan 
kuuntelemiseen, omahyväisyyttä, pilkanhalua, tylsyyttä Pyhää Henkeä 
kohtaan, itsepäistä epäuskoa, paatumusta, uskonnollista harhaluuloa, kaiken 
jumalallisen vastustamista, epäilyksiä ja niin edelleen. 
P s y y k k i s e l l ä alueella: pelkotiloja, runsasta vuoteenkastelua, 
depressioita, uhmaa, seksuaalista raiteilta suistumista, hillinnän puutetta, 
äkkipikaisuutta, juoruilunhalua, kleptomaniaa, ahdistuneisuutta, 
intohimoisuutta, neurooseja, kostonhalua, unissakävelemistä, 
itsemurha-ajatuksia, riidanhalua, himoa, painajaisunia, alkoholismia, 
anteeksiantamattomuutta, harhakuvitelmia, pakkomielteitä ja niin edelleen. 
O r g a a n i s e l l a alueella: epänormaaleja kohtauksia, perinnöllisiä vaivoja, 
kroonista iho-ja päänsärkyä, kaatumatautia, hysteerisiä kouristuksia, 
halvaantumista, lukuisia keskenmenoja, hermostollisia tauteja, kuuroutta, 
nytkähtelyä ja niin edelleen. 
Aina ei kuitenkaan voi edellyttää, että nämä oireet liittyvät salaoppiseen 



tapaukseen, vaikka asianlaita usein onkin niin. On olemassa sen laatuista 
sairautta ja masennusta, joka voidaan todeta lääketieteellisesti. Mutta tässä 
ovat kysymyksessä ne ihmiset, jotka ovat olleet tekemisissä taikauskon ja 
noituuden kanssa. Heidän keskuudessaan on usein tämän laatuisia oireita. 
Siitä huolimatta, että tällaiseen sairauteen löytyy joku tavallinen syy, on 
kuitenkin olemassa se mahdollisuus, että salaopin harjoituksella on siinä 
oma osuutensa. Mutta lausetta: "Salaopin harjoittaminen johtaa 
hermostollisiin ja psyykkisiin vaivoihin", ei saa koskaan ymmärtää kääntäen: 
"Hermostolliset ja psyykkiset vaivat ovat merkkinä salaoppien 
harjoittamisesta." Tämä olisi hirvittävä, lyhytnäköinen johtopäätös. 
Salaoppien harjoittamisen lisäksi on monia muita depressioita aiheuttavia 
tekijöitä. 
2. Miten meidän on suhtauduttava kaikkiin salaoppien ja taikauskon 
aiheuttamiin oireisiin ja vaikutuksiin? Onko meidän alistuttava niihin? 
Voidaanko tämä leveä, samea virta pysäyttää? Onko olemassa 
mitään tehokasta puolustuskeinoa? Itse asiassa voidaan tehdä paljon 
taikauskon leviämisen ja kasvun ehkäisemiseksi. Helpoin tapa on väittää 
koko ongelmaa olemattomaksi. On olemassa psykologeja, jotka sanovat: 
"Puhe taikauskosta on hölynpölyä ja valistuneisuuden puutetta."  
Eihän kannata taistella olematonta vihollista vastaan. Jos taikauskon 
ongelmaa väheksytään näin, ei saavuteta tuon salaperäisen alueen ydintä. 
Ihmiset pystyisivät taistelemaan tehokkaammin salaoppeja ja taikauskoa 
vastaan, jos he ymmärtäisivät niiden todellisen luonteen. Valitettavasti 
meidän kasvatuksemme suosii taikauskoisten mielipiteiden leviämistä. 
Lapsille kerrotaan jo varhain kodeissa ja kouluissa noidista ja muista 
vastaavista ilmiöistä.  
Tämä tapahtuu suuressa tietämättömyydessä, koska ei olla selvillä näiden 
asioiden kauheista vaikutuksista. Meidän olisi kiireesti päästävä eroon noita- 
ja loihtijasaduista, ja niistä elokuvista ja teatterikappaleista, joilla on sellainen 
motiivi. Tämän tapainen audiovisuaalinen materiaali syöpyy syvälle lapsen 
mieleen. Syvyyspsykologia osoittaa kuvien vaikutuksen nuoreen mieleen. 
Nämä mielikuvat häviävät harvoin perinpohjin ihmisen alitajunnasta. Ne ovat 
vain piilossa älykkyyden ja loogisen ajattelun fasadin takana. On huomattu, 



että täysikasvuisen elämää hallitsee suurelta osalta se materiaali, jonka hän 
on imenyt itseensä kasvuprosessin aikana. Täysi-kasvuiset voivat nauraa 
taikauskolle, mutta he ovat silti ääriään myöten sitä täynnä. On 
anteeksiantamatonta, jos pyhäkoululapsille jaetaan kristillisiä vihkosia, jotka 
sisältävät tarinoita noidista. Tässä yhteydessä voisin mainita nimiä, mutta en 
halua loukata ketään. Olen ottanut yhteyden näiden lehtisten toimittajiin. On 
ilahduttavaa, että Etelä-Afrikan hallitus päätti vuonna 1949 poistaa kaikki 
kauhusadut koulukirjoista. Vuonna 1950 oli sanomalehdessä, että Japanin 
kasvatusministeriö oli asettanut komitean taistelemaan taikauskoa vastaan. 
Me valistuneet eurooppalaiset emme vielä ole niin pitkällä. 
Ainoa todellinen puolustusmetodi taikauskoa ja salaoppeja vastaan on 
Kristus. Olemme jälleen lähtökohdassamme. Ainoastaan Kristuksesta käsin 
voimme ymmärtää magian ja noituuden syvyyden, ja vain Hänen kauttaan 
me voimme voittaa ne. Hän yksin on voittanut tämän maailman ruhtinaan, 
vain hän kykenee voittamaan saatanan juonet. Ristinkuolemansa ja 
ylösnousemuksensa kautta Kristus johtaa meidät voittokulkuun kaikkien 
pahuuden lyötyjen valtojen edessä, jos me seuraamme Häntä. Kuvaan tätä 
vapautusta muutamilla esimerkeillä. 
165. 13-vuotias poika valitti väsymystä ja selkäkipuja. Vanhemmat luulivat 
ensin, että kysymyksessä oli ylirasitus, koska köyhän perheen lasten oli 
autettava pelto- ja metsätöissä.  
Poika tuli vähitellen työkyvyttömäksi, jolloin isä lähetti hänet lääkäriin. 
Tutkimuksen tulos osoitti hänen kärsivän hermo-ja selkäydintuberkuloosista. 
Lääkäri selitti isälle, että hän ei voinut enää auttaa. Poika olisi pitänyt 
toimittaa lääkäriin paljon aikaisemmin. Tauti oli jo saanut liian voimakkaan 
otteen pojasta.  
Onneton isä kysyi mitä hänen sitten pitäisi tehdä. Lääkäri vastasi: "Viekää 
poikanne tämän miehen luo, hän voi tehdä enemmän kuin lääkärit." Isä lähti 
pojan kanssa lääkärin neuvoman loihtijan luokse. Loihtijan 
vastaanottohuoneessa oli virallisia todistuksia siitä, että hän oli 
menestyksellisesti parantanut kulkutauteja ja muita sairauksia. Loihtija asetti 
pojan suuren peilin eteen. Hän tuijotti poikaa kiinteästi ja sanoi: "Poika, 
sinun laitasi on huonosti. Sinun olisi pitänyt tulla aikaisemmin. Katsotaanpa, 



mitä voimme tehdä." Sitten hän teki kolme ristinmerkkiä pojan yli, siveli 
kolme kertaa hänen selkärankaansa ja mutisi samalla latinaksi. Hän antoi 
pojalle Arnica-tinktuuraa ja käski pojan hieroa sitä selkäänsä joka päivä.  
Kuukauden kuluttua pojan piti tulla uudelleen. Loihtija evästi vielä poikaa 
sanomalla: "Sinun on uskottava minua, jos haluat parantua." Kun he tekivät 
lähtöä isä huomasi, että kaikille potilaille annettiin samaa Arnica-tinktuuraa. 
Tosiasiassa loihtija antoi tuota tinktuuraa yhtä hyvin migreenistä kärsivälle 
kuin jäsenensä nyrjäyttäneelle. Poikkeuksen muodostivat 
verenmyrkytyspotilaat, joita hän hoiti kuumalla maissihauteella.  
Parantamisprosessin ytimen muodostivat maaginen sively ja Kolminaisuuden 
tai saatanan nimen lausuminen, eivätkä nämä lääkkeet. Poika kävi kolme 
kertaa loihtijan luona ja parani täysin hänen hoitonsa ansiosta. Pojasta 
kasvoi suuri, voimakas mies.  
Kun hän meni naimisiin, hänen kristillismielinen vaimonsa yritti saada hänet 
mukaan seurakunnan Raamattutunneille. Jumalan sana puhutteli miestä, ja 
hän halusi seurata Kristusta. Tehtyään tämän päätöksen hän alkoi kärsiä 
vaikeista ahdistuksista, depressioista ja itsemurha-ajatuksista. Tämä 
ahdistunut mies kertoi minulle sielunhoidossa, että hänen elämänsä oli 
sujunut normaalisti paranemisen jälkeen.  
Vasta sitten, kun hän oli alkanut rukoilla ja lukea Raamattua, oli helvetti 
päässyt irti. Depressiot olivat niin voimakkaita, että hän oli tehnyt kolme 
itsemurhayritystä. Lääkäri oli kuitenkin pelastanut hänen henkensä. Kun 
lääkäri oli nähnyt hänen mukanaan olleen myrkkypakkauksen, hän oli 
sanonut: "Tämä myrkky olisi riittänyt tappamaan kymmenen ihmistä." 
Vaikeimpien ahdistusten aikana uskovainen vaimo ja seurakunnan 
rukouspiiri olivat rukoilleet miehen puolesta. Seurakuntaveljet olivat myös 
rukoilleet useita kertoja ja asettaneet kätensä hänen päälleen. Taistelu kesti 
muutaman kuukauden. Kristus sai lopulta voiton. Mies vapautui kokonaan 
loihtijan maagisen käsittelyn seurauksista. Siinä, missä synti oli tullut 
suureksi, oli armo tullut vielä suuremmaksi. 
166. Nainen kävi luonani sielunhoidossa. Synnintunnustuksesta huolimatta 
hän ei saanut pelastusvarmuutta. Hänen epäilyksensä muistuttivat 
vastarintailmiöitä. Epäilin salaopin vaikutusta. Seuraavat seikat tulivat silloin 



ilmi. Hänen äitinsä oli loihtinut lapsensa näiden sairastaessa. Lasten oli 
pitänyt ristiä kätensä silloin kun äiti oli lausunut maagisen loitsun 
Kolminaisuuden nimessä. Nainen kertoi, että hänen kaikki sisaruksensa 
kärsivät depressioista. Heillä oli myös seksuaalisia ongelmia.  
Toisaalta sisarukset halusivat antaa elämänsä Kristukselle — he olivat usein 
käyneet rukoustaistelua sen puolesta — toisaalta he olivat langenneet 
toiseen äärimmäisyyteen ja torjuneet kaiken kristillisyyden. Kerran hänen 
sisarensa oli sanonut: "Olen kirouksen vallassa." Osoitin tälle ahdistuneelle 
naiselle tien Kristuksen luo, ja kerroin hänelle kaikesta siitä, mikä kuuluu 
salaoppisten rasitusten voittamiseen. Nainen meni kotiinsa, rukoili ja taisteli 
koko yön, ja tuli sinä yönä vapaaksi Jumalan armosta. Myöhemmin hän tuli 
luokseni kertomaan, että hän oli vapautunut täydellisesti. Hän sanoi vielä, 
ettei hän ollut koskaan ollut näin onnellinen. 
167. Taikauskon turmiollinen valta tulee selvästi esille sen papin 
kokemuksesta, joka kirjoitti ennen sotia kuuluisan artikkelin Rosenbergin 
kirjaan "Mythos des 20. Jahrhunderts" (20. vuosisadan myytti). Hänen 
saamansa ja opetuksensa puhuivat voimakkaasti taikauskoa ja salaoppien 
harjoittamista vastaan.  
Eräänä päivänä hän päätti hankkia tehokkaan todisteen ennustamista 
vastaan. Hän antoi astrologin laatia itselleen yksityiskohtaisen horoskoopin. 
Pappi luuli voivansa sen avulla todistaa, että taikauskoa ei ole olemassakaan. 
Hän oli näet varma siitä, että horoskooppi ei pitäisi paikkaansa. Tämä toive 
ei toteutunut. Kahdeksan vuoden ajan hän synkkänä seurasi sen 
toteutumista. Lopulta hän havaitsi itsessään tämän taikauskon kirouksen. 
Hän teki synnintunnustuksen ja luovutti uudestaan elämänsä Jeesuksen 
suojelukseen.  
Siitä päivästä lähtien horoskooppi ei enää pitänyt paikkaansa. Hänen 
elämänsä alkoi kulkea aivan toisia ratoja kuin "kosmobiogramma" 
(horoskooppi). Oliko hän joutunut suggestion uhriksi? Oliko hänen 
alitajuntansa uskonut horoskooppiin? Vai olivatko demonisen taikauskon 
kynnet päässeet raapimaan uskovaista pappia? Kysymykset jäävät avoimiksi. 
Mutta joka tapauksessa Kristus todisti olevansa suuri Vapahtaja. Yhä 
tiheämmäksi käyvä taikauskon verkko murtui. Hän ei olisi onnistunut 



murtamaan sitä omilla voimillaan. Kahdeksan vuoden kokemukset osoittivat 
sen. 
68. Hieno todistus Kristuksen kautta vapautumisesta on erään tytön 
rukousvastaus. Hän on nykyään diakonissa. Tyttö oli tunnetun 
jumalanmiehen tytär. Hänen isällään oli runsaasti armolahjoja. Isä oli ottanut 
kotiinsa salaoppien rasituksista kärsivän miehen, jotta hän voisi antaa tälle 
jatkuvasti sielunhoitoa. Ahdistunut mies kärsi öisin hirveistä pelko- ja 
tuska-kohtauksista. Vaikutti siltä, että itse paholainen riivasi häntä. Näiden 
kohtausten syyt olivat selvät. Mies oli harjoittanut nuoruudessaan loihtimista 
ja kärsi nyt mielettömyytensä nurjasta puolesta. Talon tytär järjesti 
rukouspiirin rukoilemaan miehen puolesta. 
Eräänä yönä käytiin merkillinen kamppailu. Tyttö rukoili yksin huoneessaan 
miehen puolesta. Rukoustaistelussaan hän pyysi, että Herra voisi asettaa 
ahdistuneen miehen vaivat hänen päälleen ja sitten vapauttaa hänet (tytön). 
Yhtäkkiä hän tunsi salaperäisen voiman huoneessaan. Hän huomasi 
makaavansa lattialla hirvittävien käsien otteessa. Hän ei voinut liikkua, vaan 
makasi siinä tuntikausia. Hän pystyi vain huohottamaan: "Herra auta minua!" 
Tyttö kävi tuona yönä hirveän helvetin läpi. Myöhään aamulla hän laahusti 
makuuhuoneestaan olohuoneeseen.  
Kun hänen äitinsä näki hänet, hän huusi: "Lapsi, miltä sinä näytät?" Tyttö 
näytti rumalta, kalpealta ja kuolemanväsyneeltä. Hän ei kyennyt puhumaan 
kunnolla sanaakaan. Hän kertoi äidilleen rukoustaistelustaan. Vanhemmat 
pyysivät, että hän ei tekisi sellaista toista kertaa. Tuntia myöhemmin mies tuli 
ulos huoneestaan. Iloisena ja lauenneena hän kertoi aamiaisella, että Herra 
oli vapauttanut hänet edellisenä yönä. Hän oli kuin uudestisyntynyt. Sen yön 
jälkeen hän pääsi eroon vaivoistaan ja ahdistuksistaan. Herra oli kuullut 
uskollisen tytön rukoukset ja lahjoittanut vapauden kahleissa olevalle. Tyttö 
ei kärsinyt jälkiseurauksista. Hän toipui nopeasti rukoustaistelustaan. 
"Jeesus armon soi, Voiton meille toi, 
Hän on valkeus, tie totuus elämä. 
Hän, vanhurskaus, Armo, laupeus 
Meille nyt on ilmestynyt ylhäältä. 
Hän koitto on, Hän valaisee ja 



kuolon kahleet katkaisee, 
poistaa orjuuden ja kuorman syntien. 
Nyt jo aavistaa me saamme autuuden." 
Muuan uskovainen opettaja, joka oli Johannes Seitzin työtoveri, kertoi 
minulle työstään. Hänen kokemuksensa ovat niin voimakkaita ja ihania 
todistuksia Jeesuksesta, että en voi olla kertomatta niitä Jumalan kunniaksi. 
169. Hän oli saanut opettajanpaikan vauraassa maalaiskylässä. Hyvinvoivat, 
mukavuudenhaluiset maanviljelijät eivät kaivanneet Vapahtajaa. Niinpä 
opettaja jakoi kristillisiä lehtiä jokaiseen kotiin. Jos kerran maanviljelijät eivät 
tullet kirkkoon, niin kirkko tuli heidän luokseen. Tällaisella ovelta ovelle 
käynnillä rikas mies kysyi häneltä:  
"Uskotteko te traktaattienne sanomaan?" "Tietenkin, enhän näitä muuten 
jakaisikaan", opettaja vastasi. "Voiko tosiaankin luottaa siihen, että nuo asiat 
ovat totta? Eivätkö ne olekin vain hurskasta puhetta?" mies jatkoi kyselyään. 
Jeesuksen todistaja vastasi: "Näiden asioiden paikkansa pitävyydestä 
vakuuttuneet kristityt ovat kirjoittaneet nämä traktaatit. Voitte luottaa heihin 
täydellisesti." "Sen haluaisin tehdä", mies sanoi. "Muistatteko viime 
sunnuntain traktaatin?" mies jatkoi. "Siinä puhuttiin jotain uskon kautta 
paranemisesta. Voiko teidän Jeesuksenne parantaa minun vaimoni?" 
Opettaja vastasi: "Olen varma siitä, että Hän voi. Muutoin Jeesus ei olisi 
sama eilen, tänään ja iankaikkisesti." "Silloin otan teidät sanoistanne kiinni", 
mies sanoi. "Tulkaa katsomaan vaimoani. Lääkärit eivät voi auttaa häntä." 
"Mikä häntä vaivaa?" opettaja kysyi. "Se on jokin hermostollinen sairaus tai 
jotain vielä pahempaa", mies vastasi. "Voiko teidän Jeesuksenne parantaa 
sellaisiakin vaivoja?" "Jeesus voi parantaa kaiken, senkin, missä kaikki 
inhimillinen taito epäonnistuu", opettaja vastasi. 
Maanviljelijä lähti opastamaan opettajaa, merkillistä kyllä, ei asuintaloon, 
vaan latoon. Tikkaat johtivat ladon ylisille. Hämmästynyt opettaja kiipesi 
miehen perässä. "Tuolla perimmäisessä nurkassa on hänen kamarinsa", mies 
selitti. He tulivat vahvasti varmistetun oven luo. Mies avasi rautaiset 
varmuuslukot, ja he astuivat huoneeseen. Mies jäi seisomaan oviaukkoon 
estäen poispääsyn. Huoneessa oli vastenmielinen tunnelma. Seinät oli sivelty 
loalla ja verellä. Ikkuna raudoitettu. Sijaamaton vuode oli ainoa huonekalu. 



Pimeyden valta alkoi ahdistaa opettajaa. Hän rukoili hartaasti: "Herra, suojaa 
minua verelläsi. Varjele minua saatanan vallalta. Seiso rinnallani. En tiedä 
mitä täällä on tekeillä. Mutta tiedän, että sinä voitat kaiken pahan." Sitten 
huopa liikahti vuoteella, ja kauheat kasvot tulivat esiin. Nainen tuijotti hetken 
sisääntulijaa. Sitten hän hyppäsi ylös ja kumartui alas hyppyyn 
valmistautuvan villieläimen tavoin.  
Rukoileva opettaja seisoi liikkumattomana turvautuen Jeesuksen 
suojelukseen. Nainen hypähti häntä kohden ja aikoi ryhtyä kynsimään hänen 
silmiään. Mutta puolen metrin päässä hän laski kätensä alas, palasi 
vuoteelleen ja valmistautui uuteen hyppyyn. Tätä menoa jatkui koko ajan. 
Nainen hyppäsi häntä kohden ja aikoi käydä häneen käsiksi kuin peto 
saaliiseensa. Mutta aina viime hetkellä hän peräytyi ja juoksi vuoteelleen.  
Sitten riivaajien vallassa oleva naisparka alkoi pilkata Kristusta. Hänen oma 
miehensäkin säikähti kuullessaan hänen hirvittävät herjauksensa. Hän nosti 
paitansa ylös ja näytti takapuoltaan kauhistuneille miehille. Opettaja pyysi 
jatkuvasti apua Jeesukselta. Hänelle selvisi lopullisesti, että kysymyksessä ei 
ollut mielisairaus vaan riivaustapaus. Hänellä oli vähän kokemusta tällä 
alueella. Hän oli tietämättään ja tahtomattaan joutunut tekemisiin demonien 
vallan kanssa.  
Mutta hän sai voimaa taistelussa. Hän pyysi Herraa kahlehtimaan riivatun 
niin, että tämä asettuisi rauhallisesti vuoteeseen. Siinä silmänräpäyksessä 
häntä kuultiin. Nainen asettui rauhallisesti vuoteelle. Hän pysyi siinä vain 
muutaman minuutin, sitten sama taistelu alkoi uudelleen. Lopulta rukoileva 
opettaja korotti äänensä ja huusi: "Jeesus on voittaja!" Nainen palasi heti 
vuoteelleen ja pysyi rauhallisena. Taistelu näytti olevan ohi. 
Maanviljelijä sanoi opettajalle: "Nyt voimme lähteä." Hän lukitsi ovet. Ulkona 
hän selitti: "Tuolla tavalla hän ei ole vielä koskaan raivonnut. Vieläkö te 
rohkenette uskoa paranemiseen?" Taistelun uuvuttama opettaja vastasi: 
"Kyllä, Kristus voi parantaa teidän vaimonne. Lääkärit eivät voi auttaa häntä. 
Mutta ensin teidän on luovutettava oma elämänne Kristukselle ja rukoiltava 
myös vaimonne vapautumisen puolesta." "Minä en osaa rukoilla", mies 
vastasi. "Sitten te aloitatte tänään", sanoi opettaja. "Rukoilkaa te minun 
puolestani. Minä en jaksa uskoa, että tuo nainen saa vielä ymmärryksensä 



takaisin ja paranee. Minulla on kaksi psykiatrin lausuntoa siitä, että hän on 
parantumaton. Jo mielisairaalassa hän käyttäytyi kuin villieläin. Hän repi 
hiuksiaan, riisui vaatteensa ja juoksenteli alasti. Hän söi omaa likaansa ja kävi 
käsiksi lääkäreihin ja hoitajiin. Samalla tavalla hän raivoaa kamarissaankin. 
Voiko tuollaista naista enää auttaa?" Opettaja vastasi: "Miksi kaikkivaltias 
Jumala ei pystyisi auttamaan onnetonta luontokappaletta? Teidän vaimonne 
ei ole sairas. Hän on pimeyden voimien riivaama. Lääketieteelliset 
toimenpiteet eivät poista riivaajia. Ainoastaan rukous ja paasto poistavat 
ne." Mies kysyi huolestuneena: "Kuinka ihminen joutuu riivaajien valtaan?" 
"Loihtimisen, taikauskon, povaamisen ja maagisen parantamisen kautta," 
opettaja selitti. "Sain rukoillessani vaimostanne sellaisen käsityksen, että hän 
on harjoittanut spiritismiä. Hän on ehkä liikuttanut pöytää ja ollut 
kosketuksissa kuolleisiin." "Tuo voi pitää paikkansa. Vaimoni harrasti sellaisia 
asioita," mies sanoi. Opettaja kysyi häneltä: "Onko se teidän mielestänne 
raskas synti?" "Kyllä," mies myönsi. "Hyvä, sitten rukoilen teidän molempien 
puolesta." "Mutta vaimonihan on täysi hullu. Lääkärit sanoivat, että hän on 
parantumaton, ja te sanotte, että hän voi parantua. Minä en voi uskoa sitä. 
En voi parhaalla tahdollanikaan ymmärtää kuinka teidän Jumalanne voisi 
tehdä sellaista." Miehet olivat keskustelun kuluessa tulleet portille ja erosivat 
siinä. 
Opettaja oli aivan suunniltaan mennessään kotiinsa. Raskaat ajatukset 
ahdistivat hänen mieltään. Mihin hän olikaan joutunut? Ei kai hän ollut 
yliarvioinut itseään? Hänhän oli kokematon kristitty. Jos Kristus ei johdakaan 
taistelua voittoon, ei maanviljelijä, tuo maailmanihminen, ikinä halua kuulla 
sanaakaan Jumalasta. Miehestä tulisi pilkkaaja, joka kertoisi kaikkialla 
Kristuksen voimattomuudesta. Epäilykset ja hätä ajoivat opettajan 
rukoilemaan: "Herra Jeesus, ole armollinen ja laupias ja auta tuota kahleissa 
olevaa naisparkaa. Kukaan ei pysty häntä auttamaan, ainoastaan sinä. Katso 
rukoukseni puoleen. Kuule minua nimesi tähden." Kotona opettaja ei 
kertonut vaimolleen mitään. Hän ei halunnut kietoa häntä mukaan tähän 
hirveään asiaan. 
Seuraavana sunnuntaina opettaja kulki jälleen jakamassa traktaatteja. Hän 
halusi kulkea sen talon ohi, jossa riivattu nainen asui. Mutta maanviljelijä 



näki hänet ja kutsui häntä tulemaan luokseen. "Minun on näytettävä teille 
jotakin", hän sanoi. Opettaja ajatteli: "Nyt se näytelmä taas alkaa." Mutta hän 
erehtyi. Mies vei hänet keittiöön, jossa hänen vaimonsa keitti parhaillaan 
ruokaa. Nainen ei tuntenut häntä, eikä opettaja viitannut sanallakaan hänen 
sairauteensa. Hän kiitti Herraa koko sydämestään, sillä Hän oli ihmeellisellä 
tavalla paljastanut voimansa tuossa kiusatussa naisessa. 
Maanviljelijä kertoi opettajalle olohuoneessaan tapahtumien kulun. 
Maanantaina hän oli tapansa mukaan mennyt viemään aamiaista vaimonsa 
vankilaan. Tuona aamuna vaimo istui ensi kerran vuosikausiin täysijärkisenä 
vuoteellaan. Hän puhui selvästi ja täsmällisesti ja pyysi rukoillen vaatteitaan. 
Mies rohkaisi mielensä ja saattoi vaimonsa taloon. Ensi töikseen vaimo siisti 
itsensä ja siivosi sitten koko asunnon. Hän valmisti ruokaa ja työskenteli 
koko päivän. Mies odotti koko viikon takaiskua. Tämä pelko osoittautui 
turhaksi, sillä vaimo pysyi terveenä. 
Viikon päästä maanviljelijä odotti jälleen opettajaa portilla. "Tulkaa sisään", 
hän huusi. "Minulla on jotain uutta näytettävänä." He astuivat sisään.  
Hänen vaimonsa oli soittamassa pianoa. Hän oli ollut aikaisemmin 
erinomainen soittaja, ja nyt hän kykeni jälleen soittamaan. Mies kertoi, että 
vaimo oli käy ostoksilla kylässä ja oli hoitanut taloutta loistavasti. Kolme 
viikkoa ihanan vapautumisensa jälkeen rouva meni tapaamaan vanhempiaan 
Thüringeniin. 
Hänen tulonsa herätti siellä suunnattoman ilon. Hän toipui täydellisesti 
kaikista vaivoistaan. Yhden ainoan kerran opettaja rohkeni ottaa puheeksi 
hänen sairautensa. Rouva ei muistanut mitään oleskelustaan mielisairaalassa. 
Ainoastaan paranemisestaan hänellä oli tietty vaikutelma. Hän kertoi että 
kaksi oli käynyt hänen luonaan. Toinen oli ollut täysin musta, toinen täysin 
valkoinen. Valkoinen mies oli huutanut: "Jeesus on Voittaja!" Silloin hän oli 
parantunut. Siitä, että opettaja oli käynyt hänen luonaan, hän ei tiennyt 
mitään. Opettaja piti sen omana tietonaan ja antoi kunnian Jumalalle. 
Nainen on ollut jo useita vuosia terveenä. Kristus oli voittanut kaikki 
demoniset voimat. 
Toinen esimerkki, jonka opettaja kertoi minulle suullisesti ja sitten 
kirjallisesti, osoittaa vielä selvemmin salaoppisten puuhien saatanallisen 



mahdin. Mutta sitä näkyvämpi on Jeesuksen voitto. Tällä kertaa annan 
opettajan itse kertoa tarinansa. 
170. Ystäväni oli intohimoinen lukija. Hän kulutti kaikki rahansa kirjoihin. 
Salaoppien lumoihin joutuneena hän osti jokaisen niitä käsittelevän kirjan. 
Hän luki ja opiskeli tavallisesti yömyöhään. Niinpä "tuonpuoleiset asiat" ja 
"profeettojen viisaus" kietoivat hänet pauloihinsa. Lopulta hän alkoi elää 
näiden opetusten mukaan. Hän alkoi tehdä määrättyjä kokeita ja 
harjoituksia, ja ruokki itseään niiden tarjoamalla ravinnolla. Hän halusi 
saavuttaa niiden avulla "puhtaamman veren" ja "korkeamman 
olemassaolon".  
Hänen päämääränään oli saada ilmestyksiä henkimaailmasta. Se sujui hyvin 
jonkin aikaa. Yhtäkkiä kaupungilla alettiin huhuta, että hänestä oli tullut 
mielisairas. Hän oli riehunut kotonaan mielipuolisesti ja uhkaillut jokaista 
pelottavalla tavalla. Hänet oli kiireesti toimitettu mielisairaalaan. Huhussa oli 
perää.  
Sekaisin mennyt mies oli viety psykiatrisen osaston pehmustettuun selliin. 
Hän riehui ja raivosi kuin villieläin. Hänen mylvintänsä kuului melkein 
kaikissa sairaalan kerroksissa. Hän oli sellissä neljä päivää. Hänet oli puettu 
pakkopaitaan, jotta hän ei kävisi sisääntulijoiden kimppuun. Raivoamisestaan 
huolimatta hän säilytti ymmärryksensä selvänä. Hän tiesi tarkalleen kuka tuli 
hänen luokseen ja mitä hänelle puhuttiin. Hänen sisimmästään purkautui 
kauheita ääniä. Ne pakottivat hänet pilkkaamaan Kristusta. Jos hän ei totellut 
näitä ääniä, häntä kiusattiin kauhealla tavalla. Ei ollut epäilystäkään siitä, että 
hän oli joutunut pimeyden voimien valtaan ja demonien riivaamaksi. 
Miehen vanhemmat olivat kristittyjä, ja he kertoivat hätänsä seurakuntansa 
papille. Rukouspiiri ryhtyi rukoilemaan sairaan puolesta. Mutta 
esirukouksista huolimatta miehen onneton tila vain paheni.  
Äänet vaativat häntä entistä kiivaammin pilkkaamaan Kristusta. Viimein 
Herra kuuli lastensa rukoukset, ja mies pääsi pois sellistä ja psykiatriselta 
osastolta. 
Muutamien päivien kuluttua tuli takaisku, mies tuli yhtäkkiä täysin sokeaksi. 
Rukouspiiri tuli jälleen hänen avukseen. Herra kuuli rukoukset, ja miehen 
näkö palasi. Mutta demonit eivät vieläkään irrottaneet otettaan miehestä. 



Muutaman päivän levon jälkeen tapahtui onnettomuus. Hänen koko 
ruumiinsa oli spitaalin vallassa. Suuria märkäpesäkkeitä oli kaikkialla. Hänet 
vietiin taas sairaalaan. Sairaasta lähtevä vastenmielinen löyhkä täytti koko 
osaston. 
Kukaan ei jaksanut viipyä hänen huoneessaan. Silloin veljet jälleen rukoilivat, 
ja Herra kuuli heitä kolmannen kerran. Sairas toipui nopeasti ja pääsi kotiin. 
Mutta demonit eivät antaneet vieläkään periksi.  
Eräänä päivänä mies huomasi sairastavansa vaikeata sukupuolitautia. Hänet 
toimitettiin sairaalaan. Lääkärit luulivat löytäneensä syyn kolmeen 
ensimmäiseen sairauteen ja määräsivät leikkauksen seuraavaksi päiväksi. 
Sairas yritti estää leikkauksen selittämällä, että hän ei ollut koskaan ollut sillä 
tavalla tekemisissä naisten kanssa. Hän pyysi apua Jumalalta, ja myös 
rukouspiiri ryhtyi tukemaan häntä. Yön aikana tapahtui niin valtava 
toipuminen, että leikkaus peruutettiin. Sukupuolitaudin oireet hävisivät yhtä 
nopeasti kuin ne olivat tulleetkin. 
Muutamien päivien kuluttua tapahtui jälleen jotain aivan uskomatonta. 
Hänen kätensä ja jalkansa vääristyivät niin pahasti, että hän ei kyennyt 
kävelemään. Hän laahasi itseään kainalosauvojen avulla.  
Rukouspiiriläiset tajusivat nyt, että tämä äärimmäisen vaikea sairaus oli 
demonien vaikutusta. He tulivat vakuuttuneiksi, että kysymyksessä oli 
loihdinnan aiheuttama kirous. Niinpä veljet tiedustelivat mieheltä asian tätä 
puolta.  
Säädyllistä elämää viettänyt nuori mies ei voinut palauttaa mieleensä mitään 
erikoista syntiä tai loihdinnan syntiin lankeamista, kun veljet puhuttelivat 
häntä vakavasti. Mutta veljet kiinnittivät huomionsa hänen lukuisiin 
salaoppisiin kirjoihinsa. Kirjahyllyt olivat niitä täynnä. Kun rukouspiiriläiset 
lukivat niitä, he kauhistuivat. Ne olivat sisällöltään maagisia ja spiritistisiä. He 
selittivät päättäväisesti, että nuoren miehen oli luovuttava salaoppisesta 
kirjallisuudestaan. Mies ei ilahtunut tästä neuvosta, sillä hän oli sijoittanut 
paljon rahaa kirjoihinsa. 
Rukouspiirin johtaja sanoi hänelle: "Sinä joko luovut kirjoistasi tai jäät 
edelleen demonien hyökkäysten kohteeksi. Mies antoi periksi. Uuniin 
sytytettiin tuli, ja kirjoja poltettiin tuntikausia. Omistaja katseli toimitusta ja 



valitti jatkuvasti. Viimein hän tarttui arvokkaaseen, nahkakantiseen kirjaan — 
se oli Jakob Lorberin kirjoittama — ja huusi: "Tätä ei saa polttaa. Minun 
täytyy säilyttää tämä!"  
Rukouspiiriläiset olivat ankaria. He selittivät, että hän ei ikinä selviäisi 
kauheista vaivoistaan, jos hän säilyttäisi yhdenkin salaoppisen kirjan. Niin 
tämäkin kirja joutui tulen saaliiksi. 
Tuon suuren puhdistuksen jälkeen nuoren miehen tila parani päivä päivältä. 
Hirvittävät vaivat eivät enää toistuneet. Jonkin ajan kuluttua hän matkusti 
rukouspiiriläisten kehotuksesta kristilliseen lomakotiin. Sen päivittäinen 
sielunhoito auttoi häntä löytämään Kristuksen, ja hän koki täydellisen 
uudistuksen elämässään. Käsien ja jalkojen, heti kirjojen 
polttamisen jälkeen alkanut tervehtyminen jatkui ja johti täydelliseen 
paranemiseen.  
Tämän ruumiin ja sielun paranemisen jälkeen hän sai suunnittelijan paikan 
eräässä suuressa liikkeessä. Hän solmi avioliiton ja alkoi elää onnellista 
avioelämää. Jumalan armosta hänestä tuli Jeesuksen uskollinen opetuslapsi, 
jonka toiminta tuotti siunausta toisillekin. 
Kuuluisa, hyvin tuntemani evankelista on kertonut viimeiset neljä esimerkkiä. 
Hän antoi ystävällisesti luvan niiden julkaisemiseen. 
171. Vuonna 1956 muuan vastanainut pariskunta tuli minua tapaamaan. He 
olivat katolisia, ja he kertoivat, että heidän asunnossaan kummitteli. He 
olivat pyytäneet apua omalta papiltaan, mutta tämä ei ollut koskaan 
kuullutkaan mistään sellaisesta, eikä voinut auttaa heitä. 
Aviomies, joka oli suuri, voimakas rakennustyöläinen, kertoi seuraavan 
tarinan. Määrättyyn aikaan yöstä heidän lukittu ovensa aukeni. He kuulivat 
askeleiden lähestyvän lasten huoneen kautta heidän makuuhuoneeseensa. 
Sitten joku tuli hänen vuoteensa ääreen ja yritti heittää hänet ilmaan. Hän 
yritti kaikin voimin tehdä vastarintaa, mutta hänen potkunsa ja lyöntinsä 
eivät auttaneet. Mies sanoi, että hän ei kestänyt sitä enää kauempaa. 
Raskaan työpäivän ja yöllisten otteluiden jälkeen hänen voimansa olivat 
lopussa. Hänen vaimonsa vahvisti kertomuksen. Vaikka häneen ei 
koskettukaan, joutui hän läpikäymään saman taistelun katselemalla mitä 
hänen miehelleen tapahtui. He kertoivat vaihtaneensa asuntoa sen takia. 



Mutta juuri kun he olivat asettuneet taloksi uuteen kotiinsa, sama 
hullunmylly alkoi uudelleen. Miehen vuoteesta oli kuulunut naisen äänen 
huudahdus: "Näetkös, olen löytänyt sinut!" 
Totesin, että loihdinnalla oli tekemistä tämän asian kanssa. Miehen 
edesmennyt äiti oli harrastanut ennustamista ja muita salaisia asioita. 
Näiden tietojen tultua ilmi, rohkaisin avioparia tekemään 
synnintunnustuksen ja ottamaan Kristuksen elämäänsä. Kehotin heitä 
käymään säännöllisesti evankelioimiskokouksissamme. Jeesuksen nimeen 
vetoamisen, hänen nimessään rukoilemisen ja hänen pyhän verensä voiman 
ansiosta nämä ihmiset pääsivät täysin vapaiksi vaivoistaan. 
On syytä korostaa, että miehen yölliset ahdistukset eivät johtuneet 
seksuaalisista hallusinaatioista, eivätkä ne olleet mielisairaan kuvittelua. Mies 
oli kaikin puolin täysin terve. Tässä on sellainen ongelma, joka on huomattu 
lähetyskentillä.  
Ne ihmiset, jotka ovat salaoppien rasittamia, kärsivät demonien ahdistelusta. 
Edellistä tarinaa vastaava ilmiö on "ketturiivaus" Kiinassa. Siitä voi lukea 
enemmän kirjastani "Seelsorge und Okkultismus" (Sielunhoitoa ja 
Salaoppeja). Sielunhoitajat ovat kokeneet, että psykiatrinen hoito ei auta 
tämänlaatuisissa vaivoissa. Ainoastaan Kristus voi vapauttaa kaikesta 
saatanan vallasta. Golgatan risti seisoo kuin voiton lippu demonien 
pimeiden hyökkäysten yllä. Tämän todistaa myös katolisen perheen tapaus. 
Heti kun he antoivat elämänsä hallintavallan Kristukselle, he pääsivät 
vapaiksi. 
W. 172. Kesäkuussa, vuonna 1945, suuressa hädässä oleva nainen tuli 
pyytämään minulta apua. Hän kertoi minulle seuraavaa. Hän oli menettänyt 
kaksi tyttölastaan oudolla tavalla. Kun vanhempi tytär oli ollut kuuden viikon 
ikäinen, hän oli saanut itkukohtauksia, jotka kestivät kunnes lapsi oli 18 
viikkoa vanha. Yksikään lääkäri ei voinut löytää syytä siihen, 
eikä pystynyt auttamaan. Nainen oli kääntynyt mesmeristin puoleen, jonka 
käsittelyn ansiosta lapsen tila parani. Mutta sen jälkeen alkoi tapahtua 
kummia.  
Eräänä yönä hän huomasi vieressään makaavan lapsen olevan täysin hereillä. 
Kun hän silitti lapsen päätä, hän tunsi käsissään eläimen turkkia. Hän sytytti 



heti valon, mutta mitään tavallisuudesta poikkeavaa ei näkynyt. Lapsi kasvoi 
kolmen vuoden ja kuukauden ikäiseksi. Hänellä oli uskovainen mieli. 
Muutamia päiviä ennen kuolemaansa tyttö sanoi äidilleen: "Äiti, lue 
Raamattua." Lokakuun 14. päivänä vuonna 1941 aamulla seitsemän aikaan 
lintu alkoi laulaa ikkunan ääressä. Silloin tyttö kuoli. 
Vuonna 1942 nainen odotti jälleen lasta. Eräänä päivänä taloon tuli povari, 
joka ennusti hänelle: "Te saatte tytön." Tämän tapauksen jälkeen nainen näki 
kauhean unen. Hirvittävän näköinen nainen tuli hänen luokseen ja kuristi 
häntä kaulasta sanoen: "Sinä saat vielä tytön, mutta minä surmaan sen taas." 
Pian sen jälkeen hän synnytti tyttölapsen. Kuusiviikkoisena lapsi sai 
tukehtumiskohtauksen. Äiti etsi taas apua mesmeristiltä. Lokakuun 18. 
päivänä vuonna 1944 viserteli lintu jälleen ikkunan edessä. Lapsi tukehtui 
äitinsä käsivarsille 15 kuukauden ikäisenä. Lasta hoitanut lääkäri ei havainnut 
mitään tavallisuudesta poikkeavaa. 
Vanhin lapsi, 14-vuotias poika oli kuitenkin elossa. Mutta ennustuksen 
mukaan hän menettäisi hänetkin. Ainoan elossa olevan lapsensa 
menettämisen tuskassa nainen tuli luokseni Strassburgiin. Hän selitti: "Juuri 
kun seisoin ovenne edessä, kuulin vierestäni aivan selvästi äänen, joka 
kehotti minua olemaan menemättä luoksenne.  
Ääni sanoi: Mitä sinä täällä teet? Sinähän olet hurskas nainen. Sinut on 
kastettu ja konfirmoitu, ja sinä käyt sunnuntaisin kirkossa. Mitä muuta sinä 
haluat? En jaksanut kuunnella tuota kuiskutusta ja nyt olen täällä ja pyydän 
apuanne."  
Keskustelin hetkisen naisen kanssa. Kehotin häntä tekemään 
synnintunnustuksen ja antamaan elämänsä Jeesukselle. Hän ripittäytyi ja otti 
Jeesuksen vastaan. Rukouksen jälkeen hänestä tuntui kuin raskas taakka olisi 
pudonnut hänen harteiltaan. Jeesuksen nimessä julistin hänet vapaaksi 
synneistään ja sanoin hänelle: "Ole turvallisella mielellä, sinun poikasi elää. 
Saatanalla ei ole valtaa ottaa poikaasi pois."  
Iloisena hän palasi kotiinsa. Ylistäkäämme Herraa Hänen armonsa ja 
voittonsa tähden. Pojasta tuli elävä kristitty ja erinomainen opettaja. Hän 
todistaa Vapahtajastaan aina tilaisuuden tullen. Hän on ahkerasti mukana 
evankelioimiskokousten järjestämisessä kutsuen niihin ihmisiä. Hän järjestää 



kuljetuksen näihin tilaisuuksiin ja on siten siunaukseksi lähimmäisilleen. 
Hänen äitinsä synnytti vielä neljännen lapsen vuonna 1946. Lapsi on 
tuottanut paljon iloa vanhemmilleen.  
Alkuperäiset rasitukset ja huolet hävisivät sen jälkeen, kun äiti antoi 
elämänsä Kristuksen hallintaan. 
Samoin kuin teologien on lääkärienkin keskuudessa suuria 
mielipide-eroavaisuuksia edellä kerrotusta esimerkistä. Lääkärien mielestä 
sellaiset ilmiöt johtuvat psyykkisestä sairaudesta. He selittävät ne 
immanenteiksi.  
Useat teologit, varsinkin Bultmannin koulun kannattajat yhtyvät lääkärien 
mielipiteeseen. Näiden teologien mielestä Uuden Testamentin kertomukset 
tällaisista asioista ovat oman aikansa tuotetta. He eivät tiedä, että demonien 
aiheuttamia vaivoja tavataan paljon tänäkin päivänä. En voi yhtyä heihin. 
Vaikeasti rasitettujen ihmisten sielunhoito osoittaa aivan toista. On olemassa 
vaivoja, joita lääketieteelliset toimenpiteet eivät poista. Niitä ei voida 
sivuuttaa myöskään rationaalisella, teologisella selittelyllä. Niihin löytyy 
ratkaisu ainoastaan Kristuksen kautta. 
Edellisessä esimerkissä kuvattiin loihdintasynnin ja sen seurausilmiön, 
demonien vaikutuksen välinen selvä yhteys. Loihtija oli parantanut naisen jo 
lapsena silmäsairaudesta. Hänen ollessaan 18-vuotias, povasi oli ennustanut 
hänelle vaikeaa sairautta. Näin oli tapahtunutkin. Hän oli sairastanut neljä 
vuotta tuberkuloosia.  
Sielunhoidollisessa keskustelussa kävi ilmi, että hänen äitinsä oli ollut 
tekemisissä loihdinnan kanssa ja harjoittanut mustaa magiaa. Kävi myöskin 
ilmi, että se kylä, josta hänen sukunsa polveutui, oli tunnettu mustan magian 
pesäpaikka. Jonkin aikaa tämän sielunhoidollisen keskustelun jälkeen 
minulla oli tilaisuus pitää evankelioimiskokouksia tuossa kylässä. Huolimatta 
vastustuksesta, jota olin osannut odottaa,  
Herra lahjoitti sinne herätyksen. Monet perheet tulivat uskoon. Myös tarinan 
naisen sukulaiset ottivat Jeesuksen vastaan. Herätyksen yhteydessä useat 
vaikeat loihdintatapaukset tulivat päivänvaloon. Kristus sai voiton tässä 
ankarassa taistelussa. Nykyään kylässä on elävä Jeesuksen opetuslasten 
seurakunta. 



173. Vuonna 1954 kävin Strassburgissa asuvan miehen luona. Hän kertoi, 
että häntä kiusattiin kovasti. Hädässään hän oli kääntynyt seurakuntansa 
papin puoleen, mutta tämä ei ollut voinut auttaa häntä. Pappi oli antanut 
hänelle minun osoitteeni. Kun hän kertoi minulle itsestään, vastaukseksi 
kuului: "Vain Jeesus voi auttaa teitä." 
Mies oli jo ollut mielisairaalassa, ja pelkäsi joutuvansa sinne uudelleen. 
Hänen veljensä oli viettänyt jo useita vuosia mielisairaalassa. Havaitsin, että 
mies kärsi monista loihdintasynneistä. Hänen lapsuudessaan vanhemmat 
olivat harjoittaneet loihdintaa. Mies itse oli myöhemmin käynyt selvänäkijän 
ja merkkien selittäjän luona.  
Lyhyen sairautensa aikana hän oli kääntynyt väärän Kristuksen opetuslapsen, 
Georges Roux de Montflavet'n puoleen. Parantaja pyysi tuomaan kolme 
pellavaliinaa, jotka hän kastoi vihkimäänsä veteen. Sitten hän asetti liinat 
sairaan ruumiille kolmeen eri paikkaan ja rukoili asettaen kätensä sairaan 
päälle.  
Siitä lähtien miestä oli kiusattu kovasti. Nukkumaan mentyään hän kuuli 
raaputusta tyynystä ja patjasta, eikä se lakannut, vaikka hän vaihtoi vuodetta. 
Kysyin häneltä tahtomattani kantoiko hän mitään kaulassaan. Hän myönsi 
sen, aukaisi paitansa ja näytti minulle kahta amulettia. Toisen hän oli saanut 
meedion kanssa työskentelevältä mieheltä.  
Siinä oli paperin pala, jossa oli mystillisiä merkkejä, ristejä ja sanoja. Toinen 
amuletti sisälsi kangaspalasen, johon oli ommeltu kupariraha ja 
sormenkynnen kokoinen pala vahaa. Tämän mies oli saanut luostarimunkilta, 
jolta hän kerran oli pyytänyt apua. Amuletit oli asetettu hänen rinnalleen 
juhlallisin vihkimenoin. Hänelle oli myös annettu ylimääräinen pala vahaa, 
joka hänen piti liottaa kahviin ja juoda. 
Otin mieheltä molemmat amuletit ja poltin ne hänen silmiensä edessä 
keittiönliedessä. Silloin hän pelästyneenä epäili, että tuo toimenpide tuottaisi 
hänelle yhä enemmän onnettomuutta. Rohkaisin häntä 
tekemään synnintunnustuksen ja saattamaan elämänsä järjestykseen sekä 
ihmisten että Jumalan edessä. Hän sanoi olevansa valmis antamaan 
elämänsä Jumalalle.  
Sitten hän teki synnintunnustuksen, joka toi päivänvaloon mitä hirveimpiä 



syntejä ja inhottavuuksia. Hän tuli luokseni yhä uudelleen ja uudelleen. Ja 
aina hän tunnusti uusia syntejä. Näin kului kuukausia. Hänellä oli 
palautettavana paljon varastettua tavaraa.  
Demonit ahdistivat häntä jälleen, mutta viimein hän sai Jumalan rauhan. 
Nykyään hän käy säännöllisesti kirkossa ja rukouspiireissä. Loihdintasyntien 
seurauksena tämä mies joutui kärsimään suuresti. Mutta siinä missä 
ahdistukset ja kahleet ovat tulleet vuorenkorkuisiksi, siinä tulee Herran armo 
vielä suuremmaksi. Golgatan ristin ympärillä sijaitsevalla voimakentällä 
tulevat raskaasti kahlehditutkin ihmiset vapaiksi ja iloisiksi. 
W. 174. Vuonna 1956 minut pyydettiin antamaan sielunhoitoa leskelle, joka 
oli jäänyt aivan yksin maailmaan. Ensimmäisellä käynnillään hän kertoi 
seuraavan tarinan. Hänen miehensä oli työskennellyt rautateillä ja oli kuollut 
edellisenä vuonna. Hänen ainoa tukensa oli 39-vuotias tytär, joka oli lahjakas 
ja vastuuntuntoinen. Mutta jonkin aikaa sitten hän oli kummasti muuttunut. 
Lopulta hän joutui kiinni, kun hän oli kaivamassa haudasta muutamia vuosia 
sitten kuolleen veljensä ruumista. Hänet vietiin poliisivoimin pois 
hautausmaalta ja kuljetettiin mielisairaalaan. Hänen kädessään oli ihmisen 
luu, jonka hän luovutti vasta sairaalassa. Tyttären lähdön jälkeen äiti 
huomasi, että yksi talon huoneista oli lukittu, eikä siihen löytynyt avainta. 
Viimein avain löytyi mielisairaalassa olevalta tyttäreltä. 
Äiti avasi lukitun huoneen ja löysi sieltä taikakirjoja. Sitten kävi ilmi, että 
hänen puolisonsa oli harjoittanut salaoppeja yhdessä tyttärensä kanssa. Äiti 
ei ollut tiennyt mitään omaistensa puuhista. Sain tietää heidän sukulaisiltaan, 
että tytär oli loihdittu jo lapsena, jolloin hän oli parantunut erilaisista 
sairauksista. Äiti poltti heti taikakirjat. Samana yönä hän heräsi valtavaan 
meluun ja iskuun. Hänen makuuhuoneestaan kuului askelia, koputusta ja 
raapimista. Hädissään hän huusi avukseen Herraa ja luki muutaman 
rukoushymnin. Silloin äänet tuntuivat kaikkoavan, mutta ne eivät lakanneet, 
vaan palasivat joka yö. 
Keskustelin hänen kanssaan katumuksesta ja uskosta, jolloin hän halusi 
tehdä synnintunnustuksen. Kehotin häntä luottamaan lujasti Herraan ja 
pyytämään Hänen apuaan. Sen jälkeen hän sai vähäksi aikaa rauhan. Mutta 
sitten sain kirjeessä tiedon, että hänen laitansa oli huonosti. Hänellä ei ollut 



enää rauhaa. Polvistuin Herran eteen ja sain varmuuden mennä tapaamaan 
naista. Paikan päällä huusin avuksi Jeesuksen Kristuksen nimeä ja Hänen 
verensä voimaa. Käskin henkien lähteä talosta heti paikalla Jeesuksen 
nimessä. Siitä päivästä lähtien talossa oli rauhallista. Tässä vaikeassa 
tapauksessa kävivät toteen sanat: "Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne 
tottelevat häntä" (Mark. 1:27). Kiittäkäämme Herraa siitä, että Hän tänäkin 
päivän johtaa vangitut vapauteen. 
W. 
 
 

IV MITÄ UUSI TESTAMENTTI SANOO 
 

Tarkastelemme nyt esimerkkejä vapautumisesta Uuden Testamentin valossa. 
En käsittele vapautumista kovin yksityiskohtaisesti, koska olen 
perusteellisesti syventynyt aiheeseen kirjassani "Seelsorge und Okkultimus" 
(Sielunhoitoa ja salaoppeja) ja kirjassani "Onko paholainen olemassa?". 
a. Salaoppien rasittaman ihmisen sielunhoidollisessa käsittelyssä on tehtävä 
äärimmäisen huolellinen diagnoosi. Mielisairaat henkilöt tarvitsevat 
sielunhoidon lisäksi lääketieteellistä apua. Salaoppien rasittamat henkilöt 
kuuluvat yksinomaan sielunhoidon piiriin. Se edellyttää kuitenkin ainoastaan 
Jumalan voimalla työskentelevää sielunhoitajaa. Mielisairaat ja salaoppien 
vaivaamat ihmiset voidaan selvästi erottaa toisistaan. Psykiatrit ja 
psykoterapeutit eivät ymmärrä tätä, koska he luonnontieteilijöinä hyväksyvät 
vain puhtaasti fysikaaliset lait. Ainoastaan elävässä uskossa olevat psykiatrit 
muodostavat poikkeuksen. (Fil. 2:27, 1 Tim. 5:23, 2 Tim. 4:20). 
b. Kristus yksin voi vapauttaa ihmisen salaoppien kahleista. Jos salaoppien 
rasittama ihminen ei halua seurata Kristusta hänen on turha odottaa 
helpotusta missään muodossa. (Kol. 2:15, Ef. 6:16-17). 
c. Synnintunnustusta ei pidä vaatia lainomaisella tavalla, mutta on tärkeätä 
rohkaista ja neuvoa ihmistä tekemään se. Synnintunnustushan merkitsee 
juuri salattujen asioiden tuomista Jumalan kasvojen eteen. (Jaak. 5:16, Apt. 
19:18). 
d. Irtisanoutumisella on merkittävä osuus vapautumisessa. Se on ollut 
kristillisen kirkon käytössä pian 2000 vuotta. Se voidaan pukea esimerkiksi 



seuraavaan muotoon: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä sanoudun irti 
sinusta saatana. Minä sitoudun Jeesukseen Kristukseen, Herraani ja 
Vapahtajaani tässä ajassa ja ikuisuudessa." Näin rukoillen salainen sopimus 
pimeyden valtojen kanssa raukeaa virallisesti ja laillisesti. Tätä 
irtisanoutumista ei saa kuitenkaan koskaan ymmärtää tai käyttää maagisesti. 
Sen täytyy tulla sydämestä ja turvautua Herran armoon. (Matt. 6:7). 
e. Jeesuksen nimessä rukoilemista ei saa koskaan suorittaa 
ajattelemattomasti ja hätäisesti. Jos niin tehdään, voi salaoppien rasittaman 
henkilön mielessä syntyä ajatus riivauksen itsesuggeroinnista. Rukoileminen 
ilman Jumalan auktoriteettia on hyödytöntä. (Apt. 19:13-17, 16:18). 
f. Paastoaminen ja rukous ovat kaksi erityistä apukeinoa. (Matt. 17:21). Myös 
rukouspiiri on suositeltava (Matt. 18:19). On olemassa kristittyjä, jotka 
kaikessa hiljaisuudessa, kenellekään mainitsematta pitävät rukous- ja 
paastopäiviä, ja rukoilevat erityisten tarpeitten puolesta. Pieni rukouspiiri on 
erittäin merkityksellinen. Salaoppien rasittama henkilö voidaan ottaa 
mukaan sellaiseen rukouspiiriin, jossa kaksi tai kolme uskollista rukoilijaa 
rukoilee erityisesti hänen puolestaan. Rukouspiirin olisi hyvä kokoontua 
kaksi tai kolme kertaa viikossa. Rukoilemista pitäisi jatkaa niin kauan, että 
salaoppien kahlehtima ihminen tulee vapaaksi. 
g. Vapaaksi päässeen henkilön olisi syytä pysyä valppaana. Poisajetuilla 
voimilla on nimittäin taipumus palata takaisin. (Luuk. 11:24). On 
välttämätöntä pukeutua Jumalan koko sota-asuun. (Ef. 6:16). Jos joku joutuu 
uudelleen kiusatuksi, hänen on heti asetettava itsensä Jeesuksen veren 
suojelukseen (1 Piet. 1:2). Sielunhoitoon hakeutuminen on aina hyvä asia. 
Mutta on parasta kääntyä sellaisen sielunhoitajan puoleen, jolla on jonkin 
verran kokemusta salaoppisella alueella. Vapautuneen ihmisen paikka on 
myös seurakunnassa, jossa Jumalan sanaa kunnioitetaan, jossa rukoillaan ja 
murretaan leipää yhdessä (Apt. 2: 42). Tuulessa aaltoileva vehnänkorsi on 
suuressa määrin riippuvainen toisista vehnänkorsista, jotta se pysyisi 
pystyssä. Jos se kasvaa muista erillään, se taittuu ja tuhoutuu. (Ef. 3:10.) 
Yksi asia on ehdoton: Lopullinen voitto kuuluu Herralle. "Herran oikea käsi 
on kohotettu, Herran oikea käsi tekee vahvaksi." 
Jeesuksen seurakunta vaeltaa koko maailman ylittävällä sillalla. Sen toinen 



tukipylväs lepää Golgatan ja pääsiäisaamun perustuksella, ja toinen lepää 
Jeesuksen toisen tulemisen ja Jumalan suunnitelmien lopullisen 
toteutumisen perustuksella. Sillan alla kuohuu ja hautuu saastainen ja 
iljettävä virta. Pahat höyryt kohoavat siitä. Seurakunta jatkaa kulkuaan 
saatanan petoksen myrkyllisten pilvien läpi. Vaara on alati olemassa, vaikka 
se kätkeytyy — toisinaan niin houkutteleviin — myrkyllisiin tuuliin. Todella 
monet joutuvat sumuun, kadottavat päämääränsä, menettävät otteensa ja 
syöksyvät porisevaan suohon. Tätä kuvataan sanoilla: "Velhojen ja 
epäjumalainpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, 
joka tulta ja tulikiveä palaa" (11m. 21: 8). Seurakunta kysyy usein 
hämmentyneenä: "Mikä totuus?" Sillalla käyvää kulkuetta uhkaavat aina 
alhaalta tulevat kiehuvat höyryt. Sillalla on lukeman joukko vartijoita. He 
kutsuvat ja viittovat marssijoita sen Ainoan luokse, joka voi sanoa itsestään: 
Minä olen Tie, Totuus ja Elämä." Valppaat marssijat pääsevät Jumalan 
armosta päämääräänsä. Tulijoiden korviin kantautuu valtava voitonhymni: 
"He ovat voittaneet saatanan Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan 
kautta" (Ilm. 12:11). 
"Herra Jeesus kun täällä vain kanssamme on, 
Emme kauhistu vastustajaamme. 
Viha vaikka on vastaamme sammumaton, 
Niin me turvaamme puolustajaamme. 
Vaikka kaita on tie Ja se taistohon vie, 
Meille Jeesus on turva ja kilpi. 
Siis me uskossa vaan käymme taistelemaan. 
Pyhä on tämä tie, pois jo vilppi." 
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