
RIIVAAJIA RIITTÄÄ 

Kaksi vaihtoehtoa 

Suhteessa riivaajiin on kaksi vastakkaista vaihtoehtoa: 1. Kaiken demonisointi. Kaikessa nähdään 

vain riivaajien työtä. 2. Riivaajien marginalisointi. Vähäisyytensä tähden niitä ei kannata noteerata. 

Raamatun Perkele ei ole ”marginaaliperkele”, vaan  tämän maailman ruhtinas  (Joh.12:31), 

ilmavallan hallitsija (Ef.2:2), maailmanvaltias (Ef.6.12), avaruuden saastuttaja (Ef.6:12), Jumalalta 

saatu hallinta (Luuk.4:5,6). Uskovakaan ei jää riivaajalta rauhaan:   

”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, 

etsien, kenen hän saisi niellä” (1. Piet.5:8). 

”Horjumisesta on tehtävä parannus, ja pian, sillä kiusaajalla on kiire hirttää jokainen horjuja” (Niilo 
Tuomenoksa). 
 
Tietoa enemmän 
 
1. Sairauksista 
Ovatko sairaudet lisääntyneet entisajasta? Se voi olla osaksi totta, mutta uusien 
tutkimusmenetelmien avulla on myös löydetty uusia sairauksia. 
 
2. Avaruustutkimus 
Avaruus on pysynyt pääpiirteissään ennallaan, mutta on kehittyneen tieteen avulla tehty paljon 
uusia tähtilöytöjä. 
 
3. Rikollisuus 
On saattanut lisääntyä, mutta toisaalta uudet tehokkaammat tutkimukset ovat tuoneet esiin uusia 
rikollisia. On voitu kirjata uusia rikosnimikkeitä. 
 
Kaikissa näissä pyritään paljastamaan salatut ja pyrkimään suurempaan avoimuuteen. 
 
Riivaajatutkimus 
 
Tällä alalla ei ole tapahtunut pienintäkään edistystä. Riivaajat nauttivat yleistä salailua ja suojelua. 
 
1. Valtiovalta varoo visusti puuttumasta tähän tutkimukseen. 
2. Kirkon puolelta riivaajat nauttivat diplomaattista koskemattomuutta. Psykologialta kirkko saa 
tehokasta konsulttiapua tämän kysymyksen hoidossa (psykokirkko) - samoin myös lääkärikunnalta. 
 
Suojelutoimenpiteet 
 
1. Riivaaja-nimi on tabu 
 
Tätä nimeä kaikki sivistyneistöön kuuluvat karttavat. Riivaajat kuuluvat ”pimeään keskiaikaan”. 
Muutama vuosikymmen sitten rohjettiin sentään vielä sanoa: ”Mikä sinua oikein riivaa?” 
 



2.  Peitenimiä on paljon. 
 
”Saituus pyhitetään matkaan sanomalla sitä säästäväisyydeksi, ja parjailu saa paikkansa uskovien 
penkissä totuudenpuhujana”(Niilo Tuomenoksa). 
 
Laestadius pyrki tuomaan esiin ”pimeyden kätköt” ilman sarvia ja hampaita: ”Maailma näyttää 
suurelta krouvilta, suurelta teurastamolta, suurelta ilotalolta, suurelta varasliigalta. Missä on suuri 
järki, jota järkeisoppinut kiittää ja ylistää?” Hän myös puhui ”raittiista juomareista” ja siveellisistä 
huorista”. 
 
3. Tuonpuoleiset häivytetty 
 
Osmo Tiililä aikoinaan syytti kirkkoa siitä, että se unohti tuonpuoleiset ja askaroi ajallisissa. Tämä 
suuntaus on sitten Tiililän ajoista jatkunut – ja vahvistunut. Nyt kaikki tuonpuoleiset kirjoitetaan 
pienellä kirjaimella: taivas, helvetti, jumala, jeesus, raamattu, saatana.  On vain yksi, jolla on 
jotakin reaaliarvoa: SUURI IHMINEN! 
 
Oikeat nimet 
 
Jos riivaajille ei anneta oikeita nimiä, olemme tekemisissä ainoastaan abstraktisten asioiden 
kanssa. Emme saa tällöin riivaajista otetta. Meidän tulee ne nimetä oikeilla nimillä. 
 
Perkele on ”monipäinen” ja ”monikasvoinen”. 
 
1) Masennuksen perkele. Luther käytti tätä sanontaa. 
2) Mammonaperkele. 
3) Viinaperkele. Laestadius nimitti viinaa ”pirun kuseksi”. 
4) Kateuden perkele. 
5) Murhaajaperkele (sodat, koulusurmat, perheväkivalta, väkivaltafilmit, abortit yms.) 
6) Huoraperkele (vapaat suhteet, tanssi; laillistettua huoruutta, homous, lesbous).  
7) Lahkolaisperkele.  Perkele laittaa uskovat eri karsinoihin. Tämä ilmenee ”me yksin oikeassa” – 
henkenä. 
8) Varkauden perkele.  Luther sanoo: »Ei ainoakaan elinkeino ole niin yleinen kuin varkaus. 

Tämä pahe on niin yleinen ja niin laajalle levinnyt, että jos kaikki varkaat hirtettäisiin, maailma 

jäisi autioksi, eikä pyöveleitä eikä hirsipuita riittäisi.» 

9) Sairauden perkele. Jeesus paransi fyysisesti sairaita. Jeesus ajoi monista ihmisistä riivaajat pois. 
Lisäksi hän paransi niitä, joilla oli riivaukseen liittyen muita sairauksia: mykkyys, sokeus 
(Matt.12:22), selkäsairaus (Luuk.13:11-13, 16). 
 
Jaakko Haavio runoilee (Vk.440:3): 
 
     Jeesus käski riemuvuotta / maailmalle kuuluttaa, / 
     vangituille, sorretuille / viedä voiton sanomaa. / 
     Jeesus käski riivaajaiset / lannistaa ja syöstä pois. / 
     Sairaita hän neuvoi tuomaan / kärsimyksen yöstä pois. 
 
Väinö Hotti 


