KIRKKO JA RIIVAAJAT
TV1:n MOT- ohjelmassa esitettiin 25.2. kirkon nykytilaa kuvaava väkevä dokumentti. Se keskittyi
Pirkko Jalovaaran toimintaan kirkossa. Ohjelmassa esitettiin vahvoja todisteita Jalovaaran
puolesta ja vastaan.
Primus motorina vastapuolella oli Vantaan seurakuntavaltuutettu Johanna Korhonen, joka vaati,
että moiset ”jalovaarat” pitää laittaa kuriin. Laajemminkin kirkon änkyrät (naispappeuden ja
homoliiton vastustajat) tulisi eliminoida.
Psykologiliiton (pj) Tuomo Tikkanen luki madonluvut Jalovaaran parannustoiminnalle: se oli
vastuutonta ja vaarallista avuttomien hyväksikäyttöä – ja heidän huijaamistaan. Tämä on kovin
kiusallista kirkolle, joka on pitänyt ensiarvoisen tärkeänä suhdetta psykologiaan, jopa niin
tärkeänä, että kirkkoa on nimitetty ”psykokirkoksi”. Ohjelma kärjistää tältä osin kirkon ja
psykologian välejä; onhan Jalovaara toiminut kymmeniä vuosia (27) kirkon siipien suojassa. Eräs
”parantuneen” puoliso syytti myös Jalovaaraa petoksesta. Hänen miehensä kuoli vuosia
parantumisensa jälkeen vaikeaan sairauteen.
Kysymys riivaajista Jalovaaran toiminnan yhteydessä oli keskeisenä. Aikoinaan Nietzsche julisti:
Jumala on kuollut! Nyt Jalovaaran vastustajat olivat valmiita julistamaan samaa Jumalan
vastustajan saatanan kohdalla. Ainakaan Suomessa ei voi olla riivattuja ihmisiä.
Jalovaara sai tilaisuuden puolustautua. Hän oli nähnyt dokumentin etukäteen. Hän sanoi, että on
sairauksia, joilla on inhimillinen lähtökohta, mutta on myös sairauksia, jotka ovat riivaamisen
seurausta. Tässä hän vetosi myös Raamattuun.
Johanna Korhonen antoi ymmärtää, ettei Pirkko Jalovaaran toiminta ole mitenkään sovitettavissa
kirkon identiteettiin. Asiahan ei ole näin yksinkertainen:
"Suomessa paholaisen poishäätäminen liittyi tavanomaisena toimenpiteenä luterilaiseen
seurakuntaan liittymiseen eli kasteeseen, sillä suomalaisen piispan Mikael Agricolan kastekaava
sisältää paholaisen häätömanauksen. Suomen evankelisluterilaiset luopuivat eksorkismista
kasteessa vuonna 1886. Ortodoksisessa kirkossa eksorkismi kuuluu edelleen kasteeseen"
(Wikipedia).
Tänäänkin löydämme kastekaavasta eksorkismin jäänteitä: "Armollinen Jumala on Poikansa
Jeesuksen Kristuksen tähden vapauttanut sinut synnin, kuoleman ja pahan vallasta."
Tosin riivaajan ulosajo vauvasta on ollut harakiri, mutta arvostettu raamattu-uskollinen professori
Aapeli Saarisalo näkee riivatun olevan edelleen tätä päivää:
"Nykyaikainen tiede selittää "riivatut" patologisiksi tapauksiksi, hysteriaa ja kaatumatautia
sairastaviksi. Raamattu kuitenkin erottaa sellaiset tapaukset taudeista: "Hän ajoi henget ulos
sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi", Matt. 8:16...Jo puhuessamme Pyhästä Hengestä
edellytämme myös epäpyhien henkien olemassaolon. Jos ihminen voi olla Pyhän Hengen
asuinsijana, niin kuin jokaisen kristityn pitäisi olla, voivat ihmiset myös olla pahojen henkien
asuinsijana. Kaikki uskottomat ovat alttiina riivaajille, Ef. 2:2. UT erottaa pysyväisesti riivatut ja
ajoittain riivaajien vaikutuksessa olevat henkilöt. Näyttää siltä, että riivaajien vaikutus äkkiä

lisääntyi Jeesuksen toiminnan aikana sen vastapainoksi, ja voi odottaa samanlaista
raivonpurkausta taas hänen toisen tulemuksensa lähestyessä, Ilm. 9:1-11...Monet lääketieteen
tutkijat ovat vakuuttuneita siitä, että nykyaikanakin suuri osa mielisairastapauksista on riivattuja"
(A. Saarisalo, Raamatun sanakirja, 933-934).
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