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Tiivistelmä: 

Derek Prince (1915–2003) oli raamatunopettaja, joka identifioitui tunnustuskunnattomaksi ja lahkottomaksi 

helluntailaiseksi. Tutkielman tarkoituksena on kuvata Princen opetusta demoneista eli hänen demonologiaansa 

sekä tarkastella Princen demonologian erityispiirteitä. Tutkielmassa tarkastellaan myös Princen demonologiaa 

suhteessa laajempaan helluntailiikkeen parissa esiintyvään opetukseen demoneista. Primäärilähde on Princen 

kirjoittama kirja They Shall Expel Demons — Expanded Edition. Se käsittelee keskeisesti hänen 

demonologiaansa. Tutkimuksen metodina olevan systemaattisen analyysin avulla tutkitaan Princen 

demonologiaan liittyviä käsitteitä ja väitteitä. 

  

Princen demonologia jakautuu neljään osioon: demonit sisältävään kosmologiaan, demonien ihmiseen 

asettumisen syihin, demonien vaikutukseen ihmisessä sekä niiden ulos ajamiseen. Hän esittelee 

yksityiskohtaisen kosmologisen järjestyksen. Välitaivaassa asuvat Saatana ja enkelit, maan päällä sen sijaan 

ruumiittomiksi henkiolennoiksi Princen kutsumat demonit. Erilaisia syitä, jonka seurauksena ihmiseen voi tulla 

demoni, on Princen opetuksessa monia. Alttius demoneille voi johtua myös esimerkiksi vanhempien tai 

isovanhempien synneistä. Haavoittuvimpia demonien tulemiselle ihmiseen ovat Princen mukaan kohdussa olevat 

sikiöt sekä ylipäätään pienet lapset. Demoneita ei voi havaita näköaistein. Niiden aikaan saamat vaikutukset 

ihmisissä kuitenkin paljastavat, jos henkilössä on demoni. Erilaisia vaikutuksia on lukuisia. Prince demonologian 

erityispiirre on hänen väitteensä, jonka mukaan uskovassa kristityssä voi olla demoni. Tällöin hän käyttää 

poikkeuksellista käsitettä demonisaatio. Prince tarkoittaa käsitteellä, että demonisoitu kristitty on pelastuneessa 

tilassa, mutta joillain persoonallisuuden osa-alueella voi silti olla demoni. Jotta ihminen voi vapautua 

demoneista, tulee suorittaa eksorsismi eli vapauttaminen. Prince suosittelee, että eksorsismin suorittavat 

kokeneet kristityt. Sen voi tarvittaessa tehdä kuitenkin demonisoitu henkilö itse. Vapautettavan tulee 

puhdistautua synneistä ja nojautua kristilliseen uskoon. Tämän jälkeen Jeesuksen antamalla auktoriteetilla 

demoni voidaan rukoilemalla käskeä lähtemään ihmisestä. 

 

Prince perustelee teologiaan liittyvät väitteensä pääasiassa yksittäisillä raamatunkohdilla sekä käytännön 

elämästä nousevilla anekdooteilla. Princen demonologia edustaa yhtäältä laajempaa helluntailaista kontekstia. 

Demonien olemassaolo, niiden toiminta ihmisiä ja seurakuntaa vastaan sekä perinteiset sukupuoliroolit ovat tästä 

esimerkkinä. Toisaalta erovaisuuksiakin on. Käsitys kristityn demonisaatiosta ja Princen hyvin yksityiskohtainen 

opetus demoneista ja niiden vaikutuksesta poikkeavat varsinkin varhaisemmasta helluntailaisuudesta. Princen 

opetuksen yksityiskohtaisuus osoittautuu myös haastavaksi. Esimerkiksi demonien ihmiseen tulemisen syyt ja 

toisaalta niiden vaikutuksiin liittyvät syy- ja seuraussuhteet ovat vaikeaselkoisia. Princen järjestelmällinen tapa 

opettaa on kuitenkin mahdollistanut sen, että tutkielmassa kyetään kuvaamaan hänen demonologiaansa 

kokonaisvaltaisesti.
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1. Johdanto 

1.1. Tutkielman lähtökohdat 

Oppi demoneista on ollut osa kristillisen kirkon dogmatiikkaa jo sen ensimmäisistä 

vuosisadoista lähtien. Muun muassa kirkkoisät ovat opettaneet teemasta runsaasti. 

Suhtautuminen demonien olemassaoloon tai niiden olemukseen on kuitenkin vaihdellut 

aikojen kuluessa. Edelleen noin kolmasosa suomalaisista uskoo Saatanan olemassaoloon, 

mutta siitä huolimatta akateemista tutkimusta Saatanaan tai demoneihin liittyen on Suomessa 

vähän. Syitä tähän on varmasti monia. Yksi niistä on epäilemättä se, että esimerkiksi 

Euroopassa vallitsevan maailmankuvan johdosta ajatus pahoista hengistä on koettu vieraana 

jopa kirkoissa, pois lukien helluntailaisuus ja muut karismaattisuuden vaikutuspiirissä olleet 

yhteisöt. Tämän vuoksi tutkimustakaan ei ole pidetty relevanttina tai siihen paneutuneet 

akateemiset tutkijat ovat saattaneet kohdata hämmentyneitä reaktioita tutkijayhteisön sisältä.1 

Samaan aikaan globaalisti katsottuna etelän kirkoissa demonien olemassaolo ja myös 

niiden ulosajaminen on ollut todellisuutta koko ajan. Erityisesti helluntailais-karismaattisten 

kirkkojen kasvu varsinkin etelässä on ollut jo pitkään merkittävää.2 Voidaan perustellusti 

ajatella, että kyseisen hengellisyyden merkitys ei tule jatkossa ainakaan pienenemään. 

Maahanmuutto lisää osaltaan uskonnollisen monimuotoisuuden, siis myös etelän 

kristillisyyden, vaikutusta jo nyt Euroopassa ja Suomessa. Tämän lisäksi lähetystyön 

painopiste on muuttumassa. Etelässä vaikuttavat helluntailais-karismaattiset kirkot lähettävät 

yhä enemmän lähetystyöntekijöitä pohjoiseen.3 Pelkästään tämän vuoksi akateeminen 

tutkimus demonologiaan liittyen muuttuu entistä relevantimmaksi Suomessa.  

Median ja internetin kautta uskomuksellisen moninaisuuden kirjo saavuttaa yhä 

useammat suomalaiset.4 Myös tämän vuoksi globaalissa mittakaavassa esiintyvä usko 

demoneihin ja niiden ulosajamiseen on rantautumassa perinteisempään suomalaiseen 

kristillisyyteen. Käytännössä olen omassa työssäni törmännyt tähän ilmiöön ja kokenut 

merkittäväksi perehtyä teemaan myös maisterintutkielman kautta. Samalla olen huomannut, 

että teemana demonit eivät kuulu enää ainoastaan karismaattisten liikehdintöjen piiriin, vaan 

niihin liittyvät opilliset kysymykset ovat alkaneet kiinnostaa muissakin kristillisissä 

konteksteissa. 

 
1 Wrogemann & Währisch-Oblau 2015, 7; Ketola 2020, 79; Urvas 2020, 173. 
2 Anderson 2004, 1; Jukko 2021, 109. 
3 Anderson, Bergunder, Droogers & Laan 2010, 2; Salomäki, Hytönen, Ketola, Salminen & Sohlberg 2020, 261; 

Omenyo 2014, 147. 
4 Salomäki ym. 2020, 261; Urvas 2020, 16. 
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1.2. Tutkimuskysymykset, lähteet ja tutkielman rakenne 

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella raamatunopettaja Derek Princen opetusta 

demoneista.5 Pääasiallinen tutkimuskysymys on, millainen on Derek Princen demonologia. Se 

jakautuu neljään alakysymykseen: 

1. Mikä on Derek Princen käsitys demonien olemuksesta? 

2. Mikä saa aikaan demonien ihmisiin menemisen? 

3. Miten demonit hänen mukaansa vaikuttavat ihmisessä? Voiko demoni olla myös 

kristityssä? 

4. Millä tavoin riivaaja voidaan Derek Princen mukaan ajaa ihmisestä ulos eli 

suorittaa eksorsismi? 

 Näihin kysymyksiin tutkielma pyrkii vastaamaan käyttäen systemaattista analyysia. Metodia 

esitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Pääasiallinen lähde on Derek Princen kirja They 

Shall Expel Demons—Expanded Edition. Kirja kuvaa Princen demonologiaa ja hänen 

käyttämiään teologisia perusteluita laajasti. Sen vuoksi se on primäärilähde. 

Sekundäärilähteinä on viisi hänen kirjoittamaansa kirjaa. Ne eivät primäärilähteen tavoin ole 

kirjoitettu ensisijaisesti kuvaamaan Princen opetusta demoneista, mutta niiden avulla on 

mahdollista tehdä perusteellinen analyysi hänen demonologiastansa. Lähteistä käy ilmi 

Princelle ominainen tapa perustella teologisia väitteitään. Perustelut nojautuvat lähes 

poikkeuksetta yksittäisiin raamattuviittauksiin sekä hänen omasta kokemuksestaan nouseviin 

anekdootteihin. Raamattuviittauksien lähteinä hän on käyttänyt vaihtelevasti useita eri 

englanninkielisiä käännöksiä. Ne ovat New King James Version, New American Standard 

Bible, Holy Bible: New International Version sekä The New Testament in Modern Speech: An 

Idiomatic Translation into Everyday English from the Text of the Resultant Greek Testament.  

Tutkielman ensimmäinen luku toimii johdantona. Johdannon alussa kerrotaan 

tutkimuksen lähtökohdat. Sen jälkeen esitellään tutkimuskysymys alakohtineen, lähteet sekä 

tutkielman tarkempi rakenne. Johdannon lopussa esitellään metodina käytettävä 

systemaattinen analyysi. 

Toinen luku keskittyy analyysin kannalta relevantin taustan esittelyyn. Taustaluku alkaa 

Derek Princen esittelyllä. Sen jälkeen kuvataan helluntailaisuutta, joka on teologinen 

viitekehys, jossa Derek Prince toimi. Samalla käydään läpi helluntailaisuuden eri vaiheita ja 

nimenomaan Derek Princen asettumista siihen kontekstiin. 

 
5 Käytän tutkielmassa myös ilmaisun ”opetus/oppi demoneista” rinnalla samaa tarkoittavaa käsitettä 

demonologia. 
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Seuraavat luvut sisältävät varsinaisen analyysiosuuden. Niissä keskitytään 

analysoimaan Derek Princen käyttämiä käsitteitä ja väitteitä. Näiden avulla luodaan 

kokonaiskäsitys hänen demonologiastaan. Johtopäätöksissä tarkastellaan lisäksi väitteiden 

hyväksyttävyyteen liittyviä edellytyksiä. Analyysilukujen lopussa käydään myös 

vuoropuhelua helluntaisuudessa laajemmin ilmenevän demonologian ja Princen 

demonologian välillä. 

Viimeinen luku sisältää johtopäätökset. Johtopäätöksissä esitellään tiivistetysti 

vastaukset niin pääasialliseen tutkimuskysymykseen kuin siihen liittyviin neljään 

alakysymykseen ja tarkastellaan Princen hermeneutiikkaa sekä niitä edellytyksiä, joiden 

kautta Princen väitteiden perustelut voidaan hyväksyä. 

1.3. Metodi 

Tämän tutkielman tutkimusmetodina on systemaattinen analyysi, jota käytetään yleisesti 

systemaattisen teologian tutkimuksessa. Jari Jolkkosen metodioppaan (2007) mukaan 

systemaattinen analyysi sisältää useita tekstianalyyttisia menetelmiä, jotka liittyvät myös 

toisiinsa.6 Ne voidaan jakaa neljään eri tasoon, joita ovat käsitteiden, väitteiden, argumenttien 

ja edellytysten taso. Tässä tutkielmassa tulen tarkastelemaan lähdeaineistossa esiintyviä 

käsitteitä ja väitteitä, jotka liittyvät demonologiaan.  

Yksittäiset käsitteet ovat teologian tutkimuksessa keskeisessä asemassa. Jolkkonen 

huomioikin, miten joillain teologian käsitteillä on pitkä ja ladattu historia. Tutkielmassa tulen 

tarkastelemaan sitä, mitkä demonologiaan liittyvät käsitteet ovat Derek Princelle keskeisiä. 

Samalla tutkin, millaisen sisällön Derek Prince antaa käsitteille. Käsite itsessään voi ensi 

silmäyksellä vaikuttaa selkeältä, mutta tarkemmin analysoituna sille on voitu esimerkiksi 

kirkkohistoriassa antaa hyvin erilaisia merkityksiä.7 

Väitelauseiden analyysissa on kyse sen selvittämisestä, mitä tarkastelun kohteena 

olevassa tekstissä varsinaisesti väitetään. Tämä tapahtuu yksittäisten käsitteiden analyysia 

syventämällä. Jari Jolkkonen muistuttaa, että teksti ei ole ainoastaan asioiden kuvaamista, 

vaan se on myös tekoja. Tekstin kautta pyritään myös vaikuttamaan lukijaan. Näin ollen 

väitelauseilla on sisältö, väitteillä pyritään tekemään jotain sekä saamaan aikaan haluttu 

vaikutus.8 Tutkielmassa luonnollisesti haluan selvittää, mitä väitteitä Derek Prince lähteenä 

käyttämissäni kirjoissa esittää. 

 
6 Jolkkonen 2007, 12. 
7 Jolkkonen 2007, 13–14. 
8 Jolkkonen 2007, 15. 
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Edellytysten analyysi pyrkii löytämään usein implisiittisenä esiintyvät, 

tutkimuskohteena olevan kirjoittajan ajatukselliset lähtökohdat. Jolkkonen täsmentää, että 

systemaattisteologisessa tutkimuksessa pyritään usein löytämään strukturoiva prinsiippi. Sillä 

tarkoitetaan tekstissä olevaa kantavaa periaatetta. Strukturoivan prinsiipin löytämisen myötä 

koko tekstin kokonaisteologinen tulkinta avautuu. Myös yksittäiset käsitteet ja väitteet tulevat 

ymmärretyksi kantavan periaatteen oivaltamisen kautta.9 Derek Princen demonologian 

kohdalla tutkin niitä keskeisiä periaatteita, joita tekstin ymmärtäminen kokonaisuudessaan 

edellyttää. Erityisesti johtopäätöksissä tarkastelen niitä ääneen lausumattomia edellytyksiä, 

joita Prince asettaa lukijalle suhteessa Raamattuun, tapaansa perustella väitteitä sekä 

teologiseen kontekstiin.  

Analyysin suhdetta lähdeaineistoon voi kuvailla sanalla suopea. Tällä viitataan metodin 

systeemi-immanenttisuuteen, jolloin tekstiä tarkastellaan ikään kuin sisältä käsin. Aineistoon 

ei silloin sovelleta sen ulkopuolista analyysin välineistöä, vaan tekstiä tulkitaan sen omista 

lähtökohdista käsin. Tämän vuoksi tutkielmaan sisältyvä peilaus laajempaan 

helluntaikontekstissa esiintyvään demonologiaan ja toisaalta tutkielman tekijän omat 

johtopäätökset pyritään erottelemaan toisistaan selkeästi.10 

  

 
9 Jolkkonen 2007, 18. 
10 Jolkkonen 2007, 21. 
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2. Taustaa 

2.1. Derek Prince 

Derek Prince syntyi brittiläisille vanhemmille Intiassa vuonna 1915. Perhe oli uskonnolliselta 

vakaumukseltaan anglikaaninen. Oltuaan 14-vuotias, hän sai stipendin Eton Collegeen. Siellä 

hän opiskeli klassista kreikkaa ja latinaa. Eton Collegen jälkeen hän jatkoi opintojaan sekä 

toimi opettajana Cambridgen yliopiston King´s Collegessa oppialanaan antiikin ja modernin 

ajan filosofia. Siellä ollessaan hän opiskeli myös klassista hepreaa ja arameaa. Näiden kielien 

opiskelua hän myös jatkoi myöhemmässä vaiheessa elämäänsä Jerusalemin heprealaisessa 

yliopistossa. Oltuaan Cambridgessa hän myös identifioitui ateistiksi.11  

Toisen maailmansodan merkitys oli Derek Princen elämänuran kannalta suuri. 

Luonnollisesti sotakokemukset itsessään, mutta varsinkin sodan aikana koettu hengellinen 

kääntymys oli suuri määrittäjä siinä prosessissa, jonka kautta Princestä tuli kristillinen 

vaikuttaja. Jo sodan aikana hän alkoi perehtyä Raamattuun. Samalla hän tutki kristinuskoon 

liittyviä erilaisia opillisia kysymyksiä innokkaasti. 12 Erityisesti Princen tapa tarkastella 

dogmaattisia kysymyksiä yksityiskohtaisesti on piirre, joka on noussut esiin hänen 

kirjoituksiaan tarkasteltaessa. 

Sodan jälkeen Derek Prince asui Jerusalemissa, jossa avioitui ensimmäisen vaimonsa 

Lydian kanssa. He muuttivat Lontooseen vuonna 1948. Prince alkoi säännöllisesti julistamaan 

kristillistä sanomaa Hyde Parkin Speakers Cornerilla, jonka seurauksena kuulijat liittyivät 

hänen kotonaan kokoontuneeseen kristilliseen ryhmään. Tämä ryhmä alkoi identifioitumaan 

seurakunnaksi, jonka pastorina Prince itse toimi. Pastorin tehtävissä hän jatkoi vuoteen 1957, 

jonka jälkeen Princet lähtivät lähetystyöhön Keniaan. Keniassa he kokivat työn 

menestykselliseksi ja Princen kerrotaan jopa herättäneen pienen tytön kuolleista.13 

Lähetystyön jakso vaikutti Derek Princeen. Keniassa tehdyn palvelutyön kautta usko 

henkivaltoihin ja Jumalan yliluonnolliseen toimintaan vahvistui hänen teologiassaan. 

Tämänkaltaiset käytännön kokemukset vaikuttivatkin Princen opetusten sisältöön. 

Lähetyskauden jälkeinen muutto Yhdysvaltoihin vuonna 1962 on myös seikka, jolla tuli 

olemaan suuri merkitys Derek Princen elämään sekä hänen vaikutukseensa erityisesti 

helluntailais-karismaattisuuden piirissä. Yhdysvalloissa hän työskenteli useiden 

helluntaiseurakuntien pastorina, mutta toimi myös kiertävänä julistustyöntekijänä. Hän ei 

halunnut identifioitua minkään yksittäisen kirkkokunnan jäseneksi, vaan hänen kotisivuillaan 

 
11 About Derek Prince s.a. 
12 About Derek Prince UK s.a. 
13 About Derek Prince s.a. 
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häntä kuvaillaan tunnustuskunnattomaksi ja lahkottomaksi helluntailaiseksi.14 Yhdysvaltoihin 

muuton jälkeen Prince aloitti myös kirjojen kirjoittamisen. Jo 1960-luvun loppuun mennessä 

Prince tunnettiinkin karismaattisen liikkeen piirissä laajasti.15 

Derek Prince jäi leskeksi vuonna 1975 ja hän avioitui Ruthin kanssa vuonna 1978. 

Kuten Lydia, myös Ruth toimi käytännössä Princen työparina. Prince matkusti vaimonsa 

kanssa paljon julistustehtävissä ja asui myös Israelissa. Pohjois-Amerikan ja Euroopan lisäksi 

hänen vaikutuksensa on ollut suuri esimerkiksi joissain Afrikan maissa.16 Onkin jossain 

määrin paradoksaalista, että muun muassa maahanmuuton sekä median kautta globaalin 

etelän kristillisyyden vaikutus, ja sen myötä demonologian olemassaolo, on todennäköisesti 

vahvistumassa myös pohjoisissa kirkoissa. Alun perin kyseisen opin rantautuminen etelän 

kirkkoihin on kuitenkin tapahtunut pitkälti länsimaalaisten julistajien vuoksi, joista Derek 

Prince on yksi esimerkki. Toisin sanoen Prince on vaikuttanut siihen, että oppi demoneista ja 

sen tutkiminen tässä ajassa tulee yhä merkityksellisemmäksi. Syynä tähän on suora vaikutus 

eli median ja kirjojen kautta tarjolla olevat Derek Princen opetukset sekä epäsuora vaikutus 

etelän kirkkojen kautta.17 

Derek Prince olikin erittäin tuottelias kirjailija, sillä hän on kirjoittanut hieman lähteestä 

riippuen noin 90–100 kirjaa. Kirjojen lisäksi hänen opetustaan on tallennettu lukuisiin 

äänitteisiin, videoihin ja artikkeleihin. Kaiken kaikkiaan Derek Princen kirjoja on käännetty 

yli sadalle eri kielelle, joka osaltaan kuvaa hänen globaalia vaikutustaan. Hän jatkoi 

julistustyötä lähes kuolemaansa saakka. Derek Prince menehtyi 88-vuotiaana Jerusalemissa 

vuonna 2003.18 

 

2.2. Helluntailaisuus 

2.2.1. Yleiskatsaus 

Helluntailaisuus ja siihen liittyvä karismaattinen liike on eräs maailman suurimmista 

kristillisistä liikkeistä. Vuonna 2020 maailmassa arvioitiin olevan 644 miljoonaa helluntailais-

karismaattista kristittyä, joiden painopiste on yhä kasvavassa määrin globaalissa etelässä.19 

Tulevaisuudessa sen kasvun ennustetaan jatkuvan. Samalla kun liikkeen merkitystä ja kasvua 

 
14 “Derek Prince was a non-denominational, non-sectarian Pentecostal Christian.”. 
15 About Derek Prince s.a. 
16 Urvas 2020, 179. 
17 Asamoah-Gyadu 2015, 33. 
18 About Derek Prince s.a.; About Derek Prince UK s.a. 
19 Status of Global Christianity 2020. 
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arvioidaan, on syytä muistaa helluntailais-karismaattisuuden moniulotteisuus. Käytännössä 

osa liikkeeseen kuuluvista kuuluu muihin kirkkokuntiin. Myös helluntaikirkkoon kuuluvien 

teologiset käytännöt vaihtelevat. Kuvaava esimerkki, vaikkakin poikkeus, löytyy Allan 

Andersonilta. Chilen suurimmassa helluntailiikkeessä on käytössä lapsikaste, vaikka se on 

ristiriidassa helluntailaisen opin kanssa. Osa helluntailais-karismaatikoiksi lasketuista ei 

määritä itseään kuuluvaksi ylipäätään mihinkään kirkkokuntaan, ei siis edes 

helluntailaisuuteen.20 Toisaalta liikehdintään kuuluvilla on myös yhteys esimerkiksi teologian 

saralla, joka liittyy karismaattisuuteen. Näin ollen inklusiivisempi ilmaus helluntailais-

karismaattisuus on otettu käyttöön, vaikka se ei kaikilta osin ole tarkka kuvaus jäsenistön 

hengellisyyden ilmenemismuodoista.  

Laajassa mielessä käsitettynä helluntailais-karismaattinen liikehdintä on 

vaikutusvaltainen. On esitetty arvioita, että se on käytännössä levinnyt kaikkialle maailmaan 

ja on vaikuttanut kaikkiin kirkkokuntiin. Helluntailaisuutta koskevan akateemisen 

tutkimuksen perustajana pidetty Hollenweger kutsuu liikehdinnän räjähdysmaista kasvua 

nollasta satojen miljoonien kannattajien joukoksi yhden vuosisadan aikana suorastaan 

ällistyttäväksi. Sen kasvu lähes kaikissa maanosissa on johtanut arvioihin, että 

sekularisaatioteoria olisi jopa virheellinen, jollei kristittyjen määrän suhteen taantuvaa 

Eurooppaa olisi. Kuten Philip Jenkins on huomioinut, kristinuskon keskus ei ole enää 

yksiselitteisesti Roomassa, Genevessä, Lontoossa tai New Yorkissa. Uusia keskuksia on mm. 

Kinshasa, Addis Abeba, Buenos Aires ja Manila.21 

Kuten edellä on mainittu, helluntailais-karismaattisuus on hyvin monimuotoinen 

kristillinen liike. Sitä yhdistäviä piirteitä on siitä huolimatta useita. Yleisesti voidaan katsoa, 

että liike korostaa Pyhän Hengen armolahjojen toimintaa sekä teologisella että 

käytännöllisellä tasolla. Tämän lisäksi helluntailaisuus korostaa opin sijasta 

kokemuksellisuutta suhteessa Pyhään Hengen toimintaan. Tämä saa muotonsa myös 

kokoontumisissa, jossa spontaani osallistuminen yhteiseen rukoukseen sekä muun muassa 

ylistyslaulut ovat tyypillisiä helluntailais-karismaattisuuden piirissä. Uskonnollisen 

kääntymykseen liitetty Pyhän Hengen kaste on myös ollut helluntailaisuudessa klassinen 

korostus, mutta siihen merkkinä liitetty kielillä puhuminen ei ole yksiselitteisesti käytäntönä 

kaikissa liikkeen piirissä olevissa yhteisöissä.22  

 
20 Anderson 2004, 12–13. 
21 Anderson 2013, 61; Berger 1999, 2,9; Hollenweger 1997,1; Jenkins 2011, 2. 
22 Anderson 2004, 11-13; Anderson 2010, 17. 
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Liikettä voidaan kuvata myös lähetystyöhön painottuneeksi. Oikeastaan helluntailais-

karismaattisuuden lähetysinnostus on yksi keskeinen syy siihen, että kristinuskon painopiste 

on lyhyessä ajassa siirtynyt pohjoisesta etelään. Pelkästään lähetysinnostus ei kuitenkaan 

selitä liikkeen kasvanutta vaikutusta. On huomioitava, että liikkeen piirissä olevat yhteisöt 

ovat poikkeuksellisella tavalla kyenneet sopeuttamaan toimintansa paikalliseen kulttuuriin 

soveltuvaksi. Esimerkiksi kokoontumistilojen suhteen ne ovat olleet joustavia. Myös 

kokoontumisten muodoissa on voitu huomioida paikallinen kulttuuri. Verkostoituminen ja 

uuden teknologian hyödyntäminen evankeliumin julistamisessa on ollut tehokasta. 

Sopeutumista ei kuitenkaan ole tehty teologisia kriteereitä muuttamalla, vaan helluntailais-

karismaattisuutta voidaan edelleen luonnehtia opiltaan saman kaltaiseksi, kuin mitä se oli 

helluntailiikkeen synnyttyä.23 

Eräs helluntailais-karismaattisuuden piirre on saattanut jäädä usein huomioimatta, 

vaikka se kuvaa osaltaan liikkeen olemusta ja selittää myös sen nopeaa kasvua. Anderson 

aiheellisesti huomioi, että helluntailaisuutta on usein pidetty sielujen pelastamiseen 

tähtäävänä, ylikorostuneesti tuonpuoleiseen katsovana hengellisenä kirkkokuntana. 

Tällaiseksi se ei kuitenkaan ole globaalissa etelässä osoittautunut. Päinvastoin se on ottanut 

ihmisten ruumiilliset ja materiaaliset tarpeet huomioon tavalla, joka on tehnyt siitä 

vetovoimaisen liikehdinnän maapallon köyhimmissä osissa.24 

2.2.2. Helluntailaisuuden kolme aaltoa 

Helluntailais-karismaattisuuden monimuotoisuuden vuoksi tutkijat ovat pyrkineet 

kategorioimaan sen eri haaroja. Hollenweger jakaa liikkeen kolmeen: klassiseen 

helluntailaisuuteen, karismaattisiin uudistusliikkeisiin sekä kolmannessa maailmassa (Third 

World) sijaitseviin helluntailaistyyppisiin seurakuntiin.25 Anderson puolestaan käsittelee 

teemaa hyvin laajasti, mutta jaottelee helluntailiikkeen historiallisin perustein myös kolmeen 

osaan: klassiseen helluntailaisuuteen, karismaattiseen uudistusliikkeeseen sekä 

uuskarismaattisuuteen. Tässä tutkielmassa pitäydytään liikkeen historialliseen kehitykseen 

nojautuvassa määrittelyssä, vaikka se kuvaakin helluntailais-karismaattisuutta erityisesti 

pohjoisamerikkalaisesta näkökulmasta. Syynä tähän on se, että analyysin kohteena olevan 

demonologian tekijä Derek Prince itse asettuu luontevimmin helluntailaisuuden 

pohjoisamerikkalaiseen kontekstiin.26 

 
23 Anderson et al. 2010, 1; Anderson 2013, 1–3; Kärkkäinen 2014, 296–297, Meyer 2010, 119–120. 
24 Anderson et al. 2010, 2. 
25 Hollenweger 1997, 1. 
26 Anderson 2010, 22–23; Mcclymond 2014, 32–34. 
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Klassisen helluntailaisuuden synty ajoitetaan yleisimmin vuoteen 1906 ja silloin 

Yhdysvalloissa Los Angelesissa tapahtuneeseen Azusa-kadun herätykseen. Herätyksen aikana 

liikehdintää johti William Joseph Seymour. Kokoontumisissa oli yleistä, että ihmiset kokivat 

täyttyneensä Pyhällä Hengellä sekä puhuivat vierailla kielillä.27 Myös Pyhän Hengen sairaita 

parantava vaikutus sekä profetoiminen liitettiin jo helluntaiherätyksen syntyajan tapahtumiin.  

Helluntailaisuudessa tämä nähtiin paluuna kristillisen seurakunnan alkuvaiheisiin ja se 

liitettiin Raamatusta löytyvän Joelin kirjan lupauksiin Pyhän Hengen vuodatuksesta.28 Eräs 

aikanaan huomioita suuresti herättänyt piirre Azusa-kadun herätyksessä oli, että sitä johti 

orjien jälkeläinen Seymour, mutta johtajistoon kuului myös valkoihoisia miehiä ja naisia. 

Tämä inklusiivinen piirre toisaalta kutsui ihmisiä mukaan, mutta herätti samalla perinteisissä 

kirkkokunnissa kritiikkiä. Kokoontumiset saattoivat kestää aamusta iltaan ja olivat 

luonteeltaan hyvin vapaamuotoisia, jonka vuoksi ne poikkesivat perinteisempien seurakuntien 

kokoontumisista.29  

Eräs helluntailiikkeen ensimmäisten vuosikymmenien nopean leviämisen syy oli sen 

aktiivinen lähetystyö, joka perustui ajatukseen Pyhän Hengen voimasta. Näin ollen Pyhää 

Henkeä ei ole nähty ainoastaan mystisten kokemusten antajana yksilölle tai 

paikallisyhteisölle, vaan Pyhä Henki nähtiin voimanlähteenä maailmanlaajuiseen 

lähetystyöhön. Samalla kun tapahtumista osallisia alkoi määrätietoisesti toteuttaa 

lähetystehtävää, levisi Azusa-kadun tapahtumista tieto myös median välityksellä kansallisesti 

ja myöhemmin kansainvälisesti. Klassisen helluntailaisuuden leviäminen synnytti myös uusia 

kirkkokuntia, joista Assemblies of God ja Church of God in Christ ovat tunnetuimmat.30 

Karismaattinen uudistus ajoitetaan alkavaksi 1960-luvulle. Käytännössä karismaattisen 

uudistusliikehdinnän merkittävin vaikutus oli perinteisten kirkkokuntien sisällä, vaikka 

ilmiötä kuvataankin helluntailaisuuden toiseksi aalloksi. Liikehdintä ulottui sekä 

protestanttisiin kirkkoihin että katoliseen kirkkoon. Tämän seurauksena toinen aalto sai hyvin 

moninaisia teologisia muotoja, sillä perinteisten kirkkokuntien teologiset painotukset 

sulautuivat niiden jäsenten kautta myös karismaattiseen liikehdintään.31 Mcclymond 

tiivistääkin, että katoliset tulkitsivat saaneensa Pyhän Hengen jo kasteessa ja evankelikaalit 

kääntymyksen yhteydessä. Tällöin Pyhän Hengen kasteena tulkittu ilmiö oli vain kristityllä jo 

 
27 Anderson 2004, 39; Robeck 2014, 20. 
28 Anderson et al. 2010, 1; Hunt 2004, 43–44; Robeck 2014, 18–19. 
29Hollenweger 1997, 20; Anderson 2004, 39–41. 
30 Anderson 2013, 2; Mcclymond 2014, 32; Robeck 2014, 15–17. 
31 Anderson 2004, 144; Anderson 2013, 7–8; Mcclymond 2014, 32. 
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olleen Pyhän Hengen vapauttaminen (release of the Holy Spirit) toimimaan ihmisessä 

vapaasti.32 

Karismaattiselle uudistusliikkeelle tyypillisiä, Pyhän Hengen vaikuttamiksi tulkittuja, 

ilmiöitä oli esiintynyt klassisten helluntaiseurakuntien lisäksi myös perinteisissä 

kirkkokunnissa jo ainakin 1940-luvulta alkaen. Suuri merkitys oli pääasiallisesti kaikkien 

kirkkokuntien, myös klassisen helluntailaisuuden, ulkopuolella toimineella Latter Rain-

liikkeellä sekä niin kutsutuilla parantajaevankelistoilla. Niiden juuret olivat klassisessa 

helluntailaisuudessa, mutta käytännössä ne toimivat hyvin itsenäisesti. Samoin vuonna 1951 

syntynyt Täyden evankeliumin liikemiesten kansainvälinen veljesliitto vaikutti siihen, että 

karismaattiset ilmiöt nousivat esille ja tieto niistä alkoi levitä moniin kirkkokuntiin.33 

Kuitenkin vasta vuonna 1959 Kaliforniassa tapahtunut, episkopaalisen pastorin Dennis 

Bennettin ja hänen seurakuntalaistensa antaman lausunnon mukaan kokema Pyhän Hengen 

kaste nosti liikehdinnän esiin myös valtavirran mediassa. Tämän seurauksena ilmiöstä 

raportoitiin myös muiden kirkkojen kuten luterilaisten, presbyteerien ja metodistien parista. 

Karismaattisen liikkeen piirissä olleet julistajat alkoivat hyödyntää televisiota ja kirjoittaa 

kirjoja, joka lisäsi liikehdinnän tunnettavuutta entisestään. Lopulta liikehdintä levisi myös 

katoliseen kirkkoon vuonna 1967. Vaikka perinteisissä kirkkokunnissa oltiin myös kriittisiä 

suhteessa karismaattiseen uudistukseen, niin 1970-luvulla sekä protestanttiset kirkot että 

roomalais-katolinen kirkko alkoivat rohkaista Pyhän Hengen armolahjoja käyttäviä ihmisiä 

pysymään kirkkojensa jäseninä.34  

Eräs toisen aallon vaikutus liittyi kirkkojen välisiin suhteisiin. Eri kirkkokunnissa 

vaikuttanut karismaattinen uudistus avasi mahdollisuuden ekumenian syventämiseen. 

Toisaalta klassisen helluntailaisuuden parissa vaikuttanut ekumenian vastaisuus etäännytti sitä 

kirkkojen välisistä ekumeenisista keskusteluista 1970-luvulla.35 Tästä huolimatta toisen aallon 

karismaattinen uudistus oli luonteeltaan yhteyttä rakentava. Tosin yhteyden ehtona oli riittävä 

samanmielisyys Pyhän Hengen toimintana koettujen karismaattisten ilmiöiden suhteen. 

Helluntailaisuuden kolmannen aallon käynnistyminen on sijoitettu 1980-luvulle. Aivan 

kuten helluntailaisuuden aiempien vaiheiden kategorisointi, on kolmas aaltokin 

käyttökelpoinen mutta epätarkka. Se ei kuvaa helluntailais-karismaattisuuden kehityslinjoja 

 
32 Mcclymond 2014, 36. 
33 Anderson 2004, 145–147; Mcclymond 2014, 34–35. 
34 Anderson 2004, 147-152; Mcclymond 2014, 35. 
35 Hollenweger 1997, 371; Anderson 2004, 253–256. 
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globaalisti, vaan sen katsantokanta on ennen kaikkea pohjoisamerikkalainen.36 Mutta 

tutkielman kannalta määritelmä on kuitenkin riittävän tarkka.  

Kolmannen aallon liikehdintää kutsutaan myös uuskarismaattisuudeksi, vaikka toisaalta 

uuskarismaattisuudeksi kutsuttuja liikkeitä on tosiasiallisesti ollut jo ennen kolmannen aallon 

syntyä. Termi liitetään erityisesti evankelikaalisuuden piirissä toimineeseen John Wimberiin, 

joka perusti Vinyard-kirkkokunnan.37 Tämän seurauksena uuskarismaattisuus levisi 

voimakkaasti evankelikaalisten kirkkojen piiriin. Mcclymond kutsuu tätä evankelikaalisen 

liikkeen helluntailaistumiseksi.38 Helluntailaistuminen on tässä tapauksessa ristiriitainen 

kuvaus, sillä kolmas aalto etääntyi kääntymyksen yhteydessä tapahtuvasta henkikaste- ja 

kielillä puhumisen opista ja alkoi painottaa Pyhää Henkeä voimaevankelioinnin lähteenä.39 

Toisaalta Pyhä Henki voimavarana lähetystyössä sekä armolahjojen käyttö ja niihin liittyvät 

ihmeet ovat olennainen osa helluntailaista teologiaa. 

John Wimberin työtoveri C. Peter Wagner oli henkilö, joka ensimmäisenä alkoi kutsua 

1980-luvun uuskarismaattista liikehdintää helluntailaisuuden kolmanneksi aalloksi. Wagner 

itse oli luomassa 1990-luvulla teologiaa, jota kutsuttiin strategiseksi hengelliseksi 

sodankäynniksi. Siinä demonien vaikutus nähtiin ulottuvan ihmisten lisäksi myös 

maantieteellisiin alueisiin. Eräs kolmanteen aaltoon liittyvä ilmiö oli myös niin kutsuttu 

Toronton herätys, joka alkoi yhdestä Vinyard-seurakunnasta Torontosta vuonna 1994.40 

Kuten tutkielmassa on jo nostettu esiin, tarkat määritelmät helluntailais-

karismaattisuudesta ovat mahdottomia. Edellä esitelty liikkeen historialliseen kehitykseen 

nojautuva jako kuitenkin palvelee tarkoitustaan, vaikka sen näkökulma on korostetun 

pohjoisamerikkalainen. Onhan Derek Princen teologia muovautunut pääasiassa 

yhdysvaltalaisessa kontekstissa. Samalla on kuitenkin syytä huomioida, että jo ennen Azusa-

kadun tapahtumia tai samanaikaisesti sen kanssa on ollut ilmiöitä, joita on tulkittu 

samankaltaiseksi Pyhän Hengen vaikutuksiksi kuin mitä klassisen helluntailaisuuden alussa 

nähtiin. Esimerkkeinä voidaan mainita vuosien 1904–1905 herätys Walesissa, koillis-Intiassa 

ollut herätys vuonna 1905 sekä samanaikaisesti Azusa-kadun tapahtumien kanssa vaikuttanut 

liikehdintä Koreassa. Jopa Yhdysvalloissa oli raportoitu tapahtuvan samankaltaisia ilmiöitä 

pohjoismaista siirtolaisina tulleiden pietistien keskuudessa juuri ennen Azusa-kadun 

 
36 Anderson 2004, 158; Anderson 2013, 217. 
37 Anderson 2004, 158; Mcclymond 2014, 39–41. 
38 Mcclymond 2014, 41. 
39 Anderson 2004, 158–159. 
40 Anderson 2004, 158, 162; Mcclymond 2014, 41–42, Moreau 2015, 55. 
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liikehdinnän syntyä.41 Toisaalta Euroopassa jo ensimmäisen aallon helluntailaisuus oli 

merkittäviltä osin perinteisempien kirkkojen karismaattinen uudistusliike, sillä monet liikkeen 

teologian omakseen kokeneet johtajat jäivät kuitenkin alkuperäiseen kirkkokuntaansa.42  

Toisen aallon esittelyssä tuli ilmi, miten jo olemassa olevat, Pyhään Henkeen liitetyt 

ilmiöt vaikuttivat monissa paikoissa ennen Bennettin kokemusta. Mediahuomion kannalta se 

kuitenkin oli merkittävä tapahtuma. Myös uuskarismaattiset liikehdinnät vaikuttivat jo 1970-

luvulla, vaikka kolmanneksi aalloksi kutsuttu helluntailaisuuden muoto on määritetty 

alkaneen 1980-luvun alussa. Uuskarismaattinen liike on ollut globaalisti monimuotoinen. 

Siihen on kuulunut esimerkiksi Aasiassa ja Euroopassa vaikuttava kotiseurakuntien liike, 

megakirkot, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa vaikuttanut menestysteologinen uskon liike sekä 

varsinkin Afrikassa 1980-luvulta lähtien räjähdysmaisesti kasvanut itsenäisten helluntailais-

karismaattisten yhteisöjen liike.43 

2.3. Derek Prince helluntailaisuuden aalloissa 

Derek Princen oma kirkkokunnallinen viitekehys on helluntailaisuus. Häntä esitelleessä 

luvussa nostettiin esiin, että hän kutsui itseään tunnustuskunnattomaksi ja lahkottomaksi 

helluntailaiseksi. Siinä korostuu hänen ekumeeninen orientaationsa, mutta kuitenkin samalla 

helluntailaiset juuret. Prince oli käännyttyään sitoutunut julkisesti helluntailaisuuteen. Edellä 

esitellyn helluntailaisuuden eri aaltojen kontekstissa kyse oli nimenomaan sitoutumisesta 

klassisen helluntailaisuuden oppiin.44 

Demonologiaan liittyvän ristiriidan vuoksi Prince kuitenkin käytännössä irtisanoutui 

klassisesta helluntailaisuudesta viimeistään 1960-luvun aikana. Tätä ristiriitaa käsitellään 

tarkemmin myöhemmin kristityssä olevia demoneita käsittelevässä luvussa. Tämän 

seurauksena hänellä korostui halu palvella kristittyjä yli perinteisten tunnustuskuntarajojen. 

Kriteerinä yhteistyökumppaneille oli sitoutuminen Raamattuun, Jeesuksen sovitustyöhön sekä 

halu antaa Pyhälle Hengelle tilaa yhteisissä kokoontumisissa. Tähän sisältyi myös sairaiden 

parantaminen, riivaajien ulosajaminen ja erilaisten armolahjojen käyttäminen. Jo ennen 1980-

luvulle ajoitettua helluntailaisuuden kolmatta aaltoa Prince opetti myös hengellistä 

sodankäyntiä taivaallisissa ja oli avoin erilaisille Pyhän Hengen voimaksi tulkittujen 

ilmiöiden esiin tulemiselle osana seurakunnan lähetystehtävää. Kolmanteen aaltoon on myös 

liitetty ajatus kristityn demonisaation mahdollisuudesta. Prince tunnusti tämän opin jo 

 
41 Anderson 2004, 36–37; Robeck 2014, 22 
42 Mcclymond 2014, 33 
43 Anderson 2004, 155–159 
44 About Derek Prince s.a.; Prince 2021, 56 
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kuitenkin paljon aikaisemmin. Näin ollen Princeä voi perustellusti kuvata juuriltaan 

klassiseksi helluntailaiseksi, joka kuitenkin ekumeeniselta orientaatioltaan asettui osaksi 

toisen aallon helluntailaisuutta. Samalla hänen teologiassaan oli kolmanteen aaltoon liitettyjä 

piirteitä, mutta jopa pari vuosikymmentä ennen varsinaisen uuskarismaattisuuden syntyä.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Prince 2016, 103–116, 133–140; Prince 2021, 66–73. 
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3. Mitä ovat demonit? 

3.1. Demonit kosmologisessa järjestyksessä 

Derek Princen mukaan on olemassa kaksi valtakuntaa. Toinen niistä on Jumalan valtakunta, 

toinen Saatanan. Saatanaa itseään Prince kuvaa pahuuden tai pimeyden olennoksi, josta on 

tullut pimeyden olento oman valintansa kautta. Prince määrittelee Saatanan olevan 

kapinallinen enkeli, joka on syösty taivaasta yhdessä muiden kapinoivien enkelien sekä 

demonien kanssa. Hänen mukaansa nimenomaan Saatana johti kapinaa, jonka seurauksena 

hän sai osan henkiolennoista houkuteltua mukaansa. Hän perustelee tämän Raamatulla (Hes. 

28:16,18). Hänen mukaansa siinä kerrotaan juuri tästä kapinan lietsomisesta46. Prince pitää 

Ilmestyskirjan pohjalta (Ilm. 12:4) mahdollisena, joskaan ei todennäköisenä, että kapinallisten 

enkelien määrä oli kolmannes kaikista enkeleistä.47 

Prince tulkitsee Raamatussa olevan kohdan (Hes. 28:12–15) kertovan Saatanasta. Sen 

perusteella Prince päättelee Saatanan olleen kerubi, joka oli poikkeuksellisen kaunis ja jonka 

kapinallisuus johtui ylpeydestä. Prince tekee ylpeydestä jatkumon siihen, että Lucifer halusi 

sen vuoksi lopulta korottaa itsensä Jumalan kaltaiseksi. Hänen mukaansa Jesajan kirja (Jes. 

14:12–15) viittaa juuri tähän. Saatanan nimien ymmärtäminen on Princelle olennaista, sillä 

niiden kautta voidaan hänen mukaansa ymmärtää Saatanan luonne ja toimintatapa. Saatanan 

alkuperäinen nimi on Princen mukaan Lucifer.48 Hän kuvaa, että Raamattu kutsuu Saatanaa 

yleisimmin panettelijaksi tai syyttäjäksi. Nimi Saatana voidaan kuitenkin kääntää 

tarkoittamaan myös vastustajaa. Prince täsmentää, että nimenomaan vanhan testamentin 

Saatanaa tarkoittava sana merkitsee vastustajaa, kun taas uuden testamentin ilmaus 

Paholainen tarkoittaa panettelijaa tai syyttäjää. Muita Raamatusta löytyviä kuvauksia 

Saatanalle on useita, jotka Prince kokoaa yhteen. Näitä on käärme, lohikäärme, varas, tuhoaja, 

murhaaja, valehtelija, pettäjä, estäjä ja kiusaaja.49  

Prince kuvailee Saatanan asuinsijaa yksityiskohtaisesti osana kosmologisen järjestyksen 

kuvaustaan. Hänen mukaansa Raamattu osoittaa, että on olemassa kolme taivasta. Prince 

perustelee sen Raamatun kohdalla (2. Kor. 12:2–4), jossa puhutaan kolmannesta taivaasta. 

Kyseisen kohdan perusteella hän päättelee, että tulee olla myös ensimmäinen ja toinen taivas. 

Lisäksi Prince korostaa, että Raamatun ensimmäisessä jakeessa Jumalan kuvataan luoneen 

 
46 Prince tulkitsee, että kaupankäyntiin viittaava hepreankielinen sana voidaan tulkita myös panettelijaksi tai 

juoruilijaksi, joka viittaa Saatanaan ja hänen toimintatapaansa. 
47 Prince 2006, 152; Prince 2016, 57–59; Prince 2021, 4–5. 
48 Prince 2016, 38, 55–57, 62–63. 
49 Prince 2006, 152, 177; Prince 2017, 14–15, 18–22; Prince 2021, 15. 
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taivaat monikossa. Kolmas taivas on Jumalan asuinsija, jota Prince kuvaa universumin 

pyhimmäksi paikaksi. Hän yhdistää kolmanteen taivaaseen myös paratiisiin, jonne Kristuksen 

sovitustyöhön uskovat pelastuneet pääsevät. Tähän paratiisiin Jeesus Princen mukaan viittasi 

puhuessaan ristillä vieressään olleelle miehelle (Luuk. 23:43).50 

Toista taivasta Prince kutsuu välitaivaaksi51, joka sijaitsee kolmannen taivaan ja maan 

päällä sijaitsevan taivaan välissä. Se on Saatanan varsinainen asuinpaikka, jossa on hänen 

päämajansa. Prince perustaa ajatuksensa toisesta taivaasta Raamatusta (Ilm. 8:13, Ilm. 14:6 ja 

Ilm. 19:17) löytyviin kohtiin, jotka hänen mukaansa kertovat edellä mainitun kaltaisesta 

välitaivaasta, jossa enkelit toimivat aktiivisesti. Prince korostaa, että Raamattu ei kuvaa 

tarkasti aluetta, jonne Lucifer perusti valtakuntansa. Mutta hän nostaa esiin omana 

vaikutelmanaan, että sen täytyy sijaita välitaivaassa. Princen mukaan Luciferin kapina ei 

voinut tapahtua kolmannessa taivaassa, jossa ei sen pyhyyden vuoksi voinut olla mitään 

syntiä. Hän ei kuitenkaan täsmennä, missä kapina tapahtui. Sen sijaan Prince muistuttaa, että 

kapina joka tapauksessa tapahtui taivaassa, ei maan päällä.52 

Ensimmäinen taivas on maan päällä oleva ilmatila. Tai kuten Derek Prince ilmaisee, se 

on taivaista se, joka voidaan nähdä luonnollisilla silmillä. Hänen mukaansa Raamatussa 

viitataan Saatanaan ilmavallan53 hallitsijana. Prince päättelee sen kautta, että ensimmäinen 

taivas Adamin lankeemuksen seurauksena muuttui Saatanalle kuuluvaksi hallinta-alueeksi. 

Tilanne muuttui Jeesuksen sovitustyön seurauksena, mutta edelleen Saatana vaikuttaa 

merkittävällä tavalla näkyvässä maailmassa. Ensimmäinen taivas ja maa ovat paikkoja, jossa 

sekä Saatana että langenneet voivat toimia, mutta niiden varsinainen asuinsija on välitaivas. 

Demonien asuinpaikka puolestaan on maa, joten ne toimivat ainoastaan ensimmäisen taivaan 

alla.54 

Princen opetuksista käy ilmi, että Saatana edustaa hänelle pahuuden voimien 

johtajuutta. Demonit ja kapinalliset enkelit ovat Saatanan apuvoimia taistelussa Jumalaa, 

hänen enkeleitään sekä ihmiskuntaa vastaan. Taistelua käydään sekä toisessa että 

ensimmäisessä taivaassa, josta se ulottuu maan päälle. Prince kuvaa Saatanan valtakunnan 

järjestystä peilaten sitä Jumalan valtakunnan järjestykseen. Jumalan valtakunnan 

hallinnallinen järjestys, joka koskettaa sekä taivaita että maata, tulee hänen mukaansa ilmi 

 
50 Prince 2016, 11–13; Prince 2017, 103. 
51 Prince 2016, 13–14: Prince käyttää englanninkielistä ilmaisua mid-heaven, jonka hän kääntää kreikankielisestä 

sanasta mesouranema. 
52 Prince 2016, 13, 56, 59; Prince 2017, 15. 
53 Prince huomioi, että kreikankielisessä Efesolaiskirjeen kohdassa käytetään sanaa aer, joka tarkoittaa 

englanniksi air. Siksi hallitsijalla hänen mukaansa viitataan ilmatilan (ensimmäisen taivaan) hallitsijaan. 
54 Prince 2016, 14, 121; Prince 2017, 96; Prince 2021, 145–148. 
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Raamatussa (Kol. 1:16), jossa on Princen mukaan esitetty neljä hierarkkista tasoa. Ne ovat 

valtaistuimet (thrones), herruudet (dominions), vallat (principalities) ja voimat (powers). 

Saatana puolestaan käyttää Princen mukaan tätä järjestystä, mutta puutteellisesti. Prince 

pohjaa käsityksensä Saatanan valtakunnan vajavaisuudesta Efesolaiskirjeeseen (Ef. 6:12), 

jossa pimeyden henkiin liittyen mainitaan arvojärjestyksessä ainoastaan kaksi alempaa osiota 

eli vallat ja voimat55. Tämän perustella hän tulkitsee, että valtaistuimet ja herruudet eivät 

osallistuneet Saatanan johtamaan kapinaan.56 

Saatanan hyökkäyksen kohde on erityisesti Jumala ja hänen valtakuntansa, mutta osana 

tätä taistelua hän pyrkii erottamaan ihmiset Jumalasta ja tuhoamaan heidän elämänsä. Princen 

teologia perustuu ajatukseen, että Jumala oli luonut alun perin ihmisen elämään yhteydessään, 

mutta syntiinlankeemus, jossa Saatana käärmeen muodossa oli mukana, turmeli yhteyden. 

Adamista lähtöisin oleva ihmissuku ja myös koko luomakunta joutuivat tämän turmeluksen 

alaiseksi. Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta yhteys kuitenkin korjattiin ja 

Kristukseen uskovat edustavat uutta ihmissukua (new race). Kristuksen sovitustyö oli myös 

uuden luomakunnan alku. Seurakunta puolestaan on Jumalan työtovereina kutsuttu 

julistamaan sanoin ja teoin uutista Jumalan valtakunnasta ja uudesta luomakunnasta, jossa 

lankeemuksen kautta tullut turmelus lopullisesti poistetaan. Toisaalta jokainen ihminen, joka 

ei ole kuuliainen Jumalaa kohtaan, on yksiselitteisesti kapinassa Jumalaa vastaan. 

Tämänkaltaiset ihmiset edustavat Princen mukaan Saatanan valtakuntaa.57 Näin ollen Jumalan 

ja Saatanan kamppailu ilmenee myös ihmisten välillä. Toiset edustavat Saatanaa ja toiset 

Kristusta. 

Prince nostaa esiin, että edellä mainituista syistä johtuen Saatana hyökkää voimakkaasti 

sellaisia ihmisiä vastaan, jotka ovat Jumalan palvelijoita. Prince korostaa, että Saatana 

kykenee tuhotyöhön seurakunnan sisällä vain sen vuoksi, että hän on kyennyt soluttamaan 

omia tarkoitusperiään tiedostaen tai tiedostamatta ajavia ihmisiä seurakunnan sisään. Aivan 

erityisen hyökkäyksen kohteena hänen mukaansa on palvelutyö, jossa riivaajia ajetaan ulos. 

Hän tekee tämän perusteella johtopäätöksen, että juuri Saatanan aikaansaaman eksytyksen 

vuoksi monet länsimaalaiset seurakunnat eivät edes ymmärrä, että eksorsismi on tärkeä osa 

Jumalan valtakunnan työtä.58  

 
55 Kreikankielisessä Raamatussa sekä Kol. 1:16 ja Ef. 4:12 valta-sana on arche ja voima-sana exousia, vaikka 

suomenkielisessä Raamatussa valta on käännetty hieman eri tavoin. 
56 Prince 2016, 13–17, 60–61; Prince 2021, 13. 
57 Prince 2006, 257; Prince 2017, 28–35, 95. 
58 Prince 2010, 87–90; Prince 2021, 5–6, 15. 
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Prince painottaa, että Saatana tarkoituksellisesti pyrkii ylipäätään salaamaan 

olemassaolonsa sekä ihmisiin kohdistamansa hyökkäyksen. Tämän lisäksi Saatana kylvää 

itseensä ja pimeyden voimiin kohdistuvaa pelkoa niiden keskuudessa, jotka uskovat Saatanan 

olemassaoloon. Tätä kautta pelko vaikuttaa seurakunnan sisällä.59 Toisin sanoen Saatanan 

strategiana on Princen mukaan ohjata ihmisiä yhtäältä tietämättömyyden ja toisaalta pelon 

kautta. 

3.2. Demonien alkuperä 

Derek Prince määrittää demonien olemusta ja alkuperää kohtuullisen laajasti. Kuten jo 

aiemmin on esitelty, Princen jaottelussa ne kuuluvat Saatanan johtamiin joukkoihin. Prince 

kiteyttää demonien olemuksen seuraavasti: “Kuvaan demoneita ruumiittomiksi olennoiksi, 

jotka intohimoisesti haluavat asettua fyysiseen ruumiiseen”.60 

Prince esittää, että demonien alkuperään liittyen on kaksi huomionarvoista teoriaa. 

Toisen mukaan demonit ovat enkeleitä, jotka ovat kapinallisia ja siten sodassa Jumalaa 

vastaan. Toinen teoria puolestaan määrittää niiden olleen alkujaan joitain muita olentoja kuin 

enkeleitä. Näiden olentojen alkuperä sijoittuu Adamia edeltävään aikaan, jolloin ne joutuivat 

Jumalan tuomion alaisiksi ja menettivät silloisen olomuotonsa. Prince korostaa, että 

kumpaankaan teoriaan liittyen Raamattu ei anna tarkkaa kuvausta. Hän kuitenkin omaan 

kokemukseensa sekä epäsuorien Raamatusta vedettävien johtopäätösten kautta asettuu pienin 

varauksin tukemaan jälkimmäistä teoriaa.61 

Vaikka Prince korostaa Adamia edeltävää aikaa koskettavien Raamatun viittausten 

olevan epätarkkoja, hän luo myös demonien alkuperään liittyvää teologiaa siihen liittyen. Hän 

perustelee teologiansa pohjautuvan Raamatun ensimmäisiin jakeisiin liittyvään 

vuosikymmenien mittaiseen opiskeluun, meditaatioon, rukoukseen ja käytännön 

kokemukseen. Princen mukaan on hyvin todennäköistä, että Saatanan johtama kapina alkoi jo 

paljon ennen aikaa, jota Raamattu kuvaa.62  

Prince nostaa esiin, että jo Raamatun toisessa jakeessa esiintyvä sana autio on hepreaksi 

tohu ja sana tyhjä bohu. Hän vertailee sanaparia tohu ja bohu niihin Raamatun kahteen 

muuhun kohtaan (Jes. 34:11 ja Jer. 4:23), jossa sanaparia on käytetty. Princen mukaan 

molemmissa kohdissa sanaparia on käytetty kontekstissa, jossa Jumala on langettanut 

tuomion pahuuden ylle ja maasta on tullut autio ja tyhjä. Tämän lisäksi hän korostaa, että 

 
59 Prince 2017, 44–45 Prince 2021, 4. 
60 Prince 2021, 143, käännös TK. 
61 Prince 2016, 37–54; Prince 2021, 145–146. 
62 Prince 2016, 37–38. 
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lukuisissa muissa kohdissa, jossa Raamattu käyttää joko sanaa tohu tai bohu erikseen, on 

myös kyse Jumalan tuomioista, jotka ovat kohdanneet maata. Princen mukaan Raamatun 

ensimmäinen jae kuvaa Jumalan hyvää luomistyötä. Sanaparin käyttämisen perusteella hän 

päättelee, että toisessa jakeessa on kuvaus tuomiosta. Näin ollen ennen toisesta jakeesta 

alkavaa kuvausta on jo ollut olemassa joitain olentoja, joista osa oli joutunut tuomion 

alaisiksi.63 Näitä tuomion saaneita olentoja olivat Saatana, muut kapinalliset enkelit sekä 

demonit. 

3.3. Demonien olemus 

Prince kuvaa demonien olevan ruumiittomia henkiolentoja. Niiden asuinsija on maan päällä. 

Evankeliumiteksteihin nojautuen hän toteaa, että demonit hakeutuvat ensisijaisesti ihmisiin, 

mutta voivat asettua myös eläimiin. Niillä on hänen mukaansa persoonallisuus. Saatana ja 

kapinalliset enkelit sen sijaan asuvat välitaivaassa, jolloin ne eivät pyri asettumaan 

ihmisruumiiseen. Enkeleillä on Princen mukaan myös demoneista poiketen ruumis, vaikka 

ovatkin henkiolentoja. Saatana voi väliaikaisesti esiintyä esimerkiksi käärmeenä, mutta se ei 

ole hänen pysyvä olomuotonsa.64 

Eräs keskeinen demonien olemusta selittävä piirre liittyy Raamatun demoneista 

käyttämiin ilmaisuihin. Prince huomioi, että on olemassa kaksi demoneihin viittaavaa 

kreikankielistä sanaa, jotka ovat daimonion (δαιμόνιον) sekä daimon (δαίμων). Niistä 

ensimmäinen esiintyy hyvin yleisesti ja toinen on erittäin harvinainen. Raamatun lisäksi 

Prince perustelee käsitystään demonien olemuksesta antiikin Kreikan mytologiasta löytyvillä 

viitteillä, vaikka korostaa mytologian olevan parhaimmillaankin vain rikkinäinen peili. 

Kreikkalaisessa mytologiassa on olemassa ylempiä jumaluuksia, joista käytetään 

kreikankielistä ilmaisua theoi, sekä alempia jumaluuksia, joita kutsutaan nimellä daimon. 

Näiden alapuolella on maalliset olennot, joita kutsutaan nimellä daimonion. Prince arvioi 

tämän perusteella, että ylemmät jumaluudet (theoi) johtavat demoneita (daimonion) alempien 

jumaluuksien (daimon) avulla. Itse asiassa Prince pitää hyvin todennäköisenä, että theoit ja 

daimonit edustavat jo aiemmin Saatanan valtakunnan yhteydessä esitellyn hierarkkisen 

järjestelmän mukaisesti pimeyden valtoja ja voimia. Niiden asuinsija on välitaivaassa.65 

Prince pitää demoneita olentoina, joilla on persoona. Hänen mukaansa kokemus 

osoittaa, että demonit omaavat erilaisia luonteenpiirteitä. Ne voivat olla pelokkaita, vihaisia, 

äänekkäitä tai jopa naurettavia (ridiculous). Prince kiteyttää niiden persoonallisuuden viiteen 

 
63 Prince 2016, 51, 153. 
64 Prince 2016, 121; Prince 2021, 143–148. 
65 Prince 2021, 14, 149–150. 
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osaan, jotka ovat tahto, tunteet, älykkyys, itsetietoisuus ja kyky puhua. Hän korostaa, että 

demoneilta löytyvät kaikki nämä ominaisuudet.66 Seuraavaksi esitellään nämä 

persoonallisuuden piirteet yksityiskohtaisemmin. 

Matteuksen evankeliumissa (Matt. 12:43–44) demoni ilmaisee palaavansa sinne, mistä 

on lähtenyt. Tässä demoni käyttää Princen mukaan tahtoaan (will67). Demonit ovat myös 

tuntevia olentoja, johon muun muassa Jaakobin kirjeessä (Jaak. 2:19) kuvattu demonien 

vapiseminen hänen mukaansa viittaa. Prince painottaa myös, että on henkilökohtaisesti 

kohdannut useita demonien vaikutuksen alaisia ihmisiä, jotka alkavat vapista. Hänen 

mukaansa se voi olla merkki heissä olevien demonien vapinasta.68 

Demonien älykkyyttä Prince perustelee Raamatun kuvauksella Kapernaumin 

synagogassa olevasta miehestä, jossa on tekstin mukaan saastainen henki (Mark. 1:23–24). 

Mies kutsuu Jeesusta Jumalan Pyhäksi, joka on mahdollisesti tullut tuhoamaan ”heidät”. 

Princen painottaa, että kyseinen teksti osoittaa miehessä olevan demonin tunnistaneen 

Jeesuksen ja hänen asemansa välittömästi. Hän huomioi, että Jeesuksen omat 

opetuslapsetkaan eivät vielä tässä vaiheessa tunteneet Jeesusta eivätkä hänen asemaansa. 

Princelle raamatunkohta on osoitus paitsi demonien älykkyydestä, myös siitä, että demonit 

saavat tietoa yliluonnollisesta lähteestä.69 

 Prince nostaa esiin toisen evankeliumikohdan (Mark. 5:9), jonka mukaan Jeesus 

puhuu miehessä olevalle demonille. Vastauksessaan demoni kertoo oman nimensä, joka 

viittaa moniin demoneihin. Princen mukaan tämä Raamatussa oleva kohta on esimerkki siitä, 

kuinka demoni tunsi itsensä ja tiesi oman nimensä. Hän korostaa, että demoni tunsi vielä 

muutkin miehessä olevat demonit. Sen perusteella Prince tekee johtopäätöksen, että 

demoneilla on itsetietoisuus ja omakohtainen identiteetti. Demonien kyky puhua on Princen 

mukaan ilmeinen, josta aiempien persoonallisuuspiirteiden yhteydessä olevat kohdat 

Raamatusta ja ylipäätään evankeliumit sekä Apostolien teot ovat hänen mukaansa 

todistuksena.70 

Demonit ovat siis Princen demonologiassa persoonallisia olentoja, joilla on 

itsetietoisuus ja kyky tuntea toiset demonit. Ne toimivatkin hänen mukaansa usein 

yhteistyössä. Yksittäisessä ihmisessä voi olla lukuisia demoneita. Yksi demoni voi avata oven 

 
66 Prince 2021, 143–146. 
67 Kreikaksi ἐπιστρέψω = kääntyä (takaisin) on tekstissä futuurissa. Englanniksi futuuri ilmaistaan tässä ”I will 

return…” (”Tulen palaamaan/palaan”, suom. TK). Prince tulkitsee sanan will korostavan nimenomaan demonilla 

olevaa tahtoa. 
68 Prince 2021, 144. 
69 Prince 2006, 164–167; Prince 2021, 144. 
70 Prince 2021, 145. 
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myös muille demoneille, ne saattavat suojata toisiaan ollessaan ihmisessä ja niillä on jo 

aiemman esitellyn mallin mukaisesti hierarkkinen järjestys. Tämä on hänen mukaansa 

olennaista tietää varsinkin silloin, kun demoneita ajetaan ihmisestä ulos.71 

Sanna Urvas nostaa esiin erityisesti varhaisemmassa helluntailaisessa teologiassa 

esiintyvän painotuksen, jossa pahan voimien olemassaoloa pidetään itsestään selvänä ja 

niiden suhteesta vaikkapa hengelliseen sodankäyntiin opetetaan paljon. Samanaikaisesti 

helluntailiike ei kuitenkaan hänen mukaansa ole juurikaan opettanut demonien olemuksesta 

tai kosmologiasta, johon sisältyvät pahat henget. Tässä suhteessa Prince poikkeaa 

valtavirrasta, kuten tässä luvussa on tullut ilmi.72  

Urvas tosin täsmentää, että klassisessa helluntailaisuudessakin esiintyy joitain demonien 

olemukseen liittyviä väitteitä. Demoneita on pidetty langenneina enkeleinä. Poikkeuksen 

tekee helluntaiteologi Myer Pearlman, jonka mukaan demonit ovat erillisiä olentoja. Vaikka 

Pearlman katsoo Princen tavoin demonien olevan eri alkuperää kuin langenneet enkelit, ei 

hänkään selitä niiden taustaa laajemmin. Hän toteaa sen olevan yksinkertaisesti mysteeri. 

Tämänkaltaisen pidättyväisyyden taustalla on yhtäältä erityisesti varhaisemmassa 

helluntailaisuudessa vallinnut piirre, jossa teologiaa luodaan ainoastaan Raamatun 

eksplisiittisesti käsittelemistä teemoista. Toisaalta helluntailaisuudessa on pidetty demonien 

olemassaoloa niin ilmeisenä, ettei niiden ontologiaa ole koettu tarpeelliseksi edes tarkastella 

laajemmin.73 On siis perusteltua todeta, että Princen pahojen henkien taustaa ja olemusta 

yksityiskohtaisesti kuvaava demonologia on ollut poikkeava verrattuna muuhun 

helluntailiikkeen opetukseen.  

 

 

 

 

 

 

 
71 Prince 2021, 293. 
72 Urvas 2020, 16–17. 
73 Oliverio 2012, 31, 42; Pearlman 1981, 43–44; Urvas 2020, 82–83. 
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4. Demonien tuleminen ihmiseen 

4.1. Synti vai demonit 

Derek Prince painottaa, että Adamin lankeemuksen kautta ihminen altistui kahdelle pahuuden 

voimalle. Ne ovat synti ja demonit. Hän korostaa, että Adamin saadessa lapsia hän oli jo 

langennut kapinaan Jumalaa vastaan. Sen vuoksi jokainen ihminen on jo lähtökohtaisesti 

kapinallisessa tilassa suhteessa Jumalaan. Raamattua perusteluna käyttäen (Room. 3:23) 

Prince toteaa, että synti on turmellut koko ihmisrodun ja vaikuttaa kaikissa yksilöissä niiden 

jokaisella persoonallisuuden alueella. Prince kuvaa tätä perinpohjaista turmelusta käsitteellä 

universal sin, jota hän ei kuitenkaan määrittele sen tarkemmin. Hän tiivistää Uuden 

testamentin kuvaavan ihmisessä olevaa syntistä olemusta käsitteillä vanha ihminen (old man) 

ja liha (flesh). Liha kuvaa nimenomaan syntymässä saatua, ihmisessä olevaa synnin 

turmelusta. Vanha ihminen viittaa ihmiskunnassa olevaan perinnölliseen taipumukseen 

kapinoida Jumalaa vastaan.74  

Princen mukaan synnin turmeluksen korjaaminen ja demonien poistaminen ovat 

luonteeltaan täysin erilaisia: ”Ei ole mahdollista ajaa ulos lihaa, eikä mahdollista ristiinnaulita 

demonia.”75 Tämän vuoksi Prince korostaa, että on tärkeää erottaa, milloin kyseessä on 

demonin ja milloin synnin vaikutus. Jos synnin yrittää ajaa ulos kuten demonin eksorsismin 

yhteydessä, tai toisaalta ristiinnaulita demonin, lopputulos on huono.  

Prince määrittää Raamattuun vedoten, että Jeesuksen uhri ristinkuoleman yhteydessä on 

vapauttanut ihmisen pois synnin orjuudesta. Vanha ihminen on Uuden testamentin lupauksen 

mukaan ristiinnaulittu yhdessä Jeesuksen kanssa (Room. 6:6), mutta jokaisen yksilön on 

henkilökohtaisesti laitettava tämä lupaus käytäntöön. Hän painottaa, että vasta tämän 

seurauksena ihminen on vapaa vanhasta ihmisestä, jota synti hallitsee. Samalla Prince 

korostaa, miten Kristukseen uskovakaan ei ole pysyvästi vapaa lihan vaikutuksesta. Paavaliin 

vedoten76 hän toteaa, että kristityn tulee jatkuvasti ristiinnaulita vanha ihmisensä.77 

Princen mukaan on olennaista, että kristitty ei ainoastaan ristiinnaulitse vanhaa ihmistä, 

vaan alkaa elämään uuden ihmisen elämää. Hän viittaa tällä Raamatun kuvaukseen, jossa 

ihmistä kehotetaan luopumaan vanhan ihmisen mukaisesta elämästä ja pukeutumaan uudeksi 

ihmiseksi (Ef. 4:24). Edellä kuvattu Jeesuksen uhrikuolema ristillä on tehnyt Princen mukaan 

 
74 Prince 2006, 101; Prince 2021, 159–160. 
75 Prince 2021, 162, käännös TK. 
76 Gal. 2:20, Gal. 5:24 ja Kol. 3:3. 
77 Prince 2021, 161–163. 
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mahdolliseksi vaihtokaupan, jossa vanha ihminen ristiinnaulitaan ja uusi ihminen alkaa 

elämään kristityssä.78 

Prince tekee yleisluontoisen jaon synnin ja demonien vaikutuksesta ihmiseen. Synnin 

turmelus koskettaa aivan jokaista ihmistä. Se on universaali ilmiö. Sen sijaan demonit 

vaikuttavat vain joissain ihmisissä. Synti on kuitenkin syy, jonka seurauksena demonit 

ylipäätään voivat tulla ihmiseen. Hän vertaakin demoneita syöpäsoluihin. Ilman ihmisen 

syntiinlankeemusta ihmiset eivät olisi haavoittuvaisia demonien hyökkäyksille tai kirouksille. 

Jos kristitty elää uuden ihmisen mukaista elämää, hänellä on suoja demoneita vastaan. Jos 

ihmisen immuniteetti toimii hyvin, se tuhoaa vastasyntyneet syöpäsolut välittömästi, jolloin 

syöpäsoluista ei ehdi muodostua kasvaimia. Samoin demonien hyökkäykset typistyvät, jos 

ihmisen hengellinen immuniteetti toimii.79  

4.2. Miten demonit tulevat ihmiseen 

4.2.1. Noituus 

Princen demonologia korostaa synnin kokonaisvaltaista vaikutusta ihmisessä. Ihminen ei tee 

vain yksittäisiä syntejä, vaan on osa syntiin langennutta ihmiskuntaa. Demoni ei Princen 

mukaan voi tulla ihmiseen ilman syytä. Toisaalta demoneille altistuminen voi kuitenkin 

johtua hyvinkin erilaisista syistä, jotka laajassa mielessä edustavat syntiinlankeemuksen 

seurauksia. Erityisen haitallisena Prince pitää kuitenkin noituutta, okkultismia ja vääriä 

uskontoja. Näistä noituus voidaan nostaa vielä muita haitallisemmaksi, sillä noituus on 

Princen mukaan keskeisin lähde, josta okkultismi ja ylipäätään demoninen toiminta on 

lähtöisin. Noituus tottelemattomuuden eli kapinallisuuden syntinä tuli ihmisten keskuuteen jo 

Adamin langetessa syntiin. Prince erottelee primitiiviseksi kutsumansa 

noituudenharjoittamisen länsimaisesta, moderniksi kutsumastaan noituudesta. Prince kiteyttää 

kaikelle noituudelle yhteiseksi piirteeksi sen, että noituutta harjoittava ihminen pyrkii 

kontrolloimaan ihmisiä ja olosuhteita. Noituus houkuttaa sen vuoksi, että usein ihminen kokee 

siinä olevan voimaa, jota varsinkaan länsimainen kristinusko ei tarjoa. Noituutta voi Princen 

mukaan tosiasiallisesti esiintyä kaikkialla, myös kristillisessä kontekstissa.80 

Noituuden avulla lepytetään korkeampaa, usein pahantahtoiseksi tunnustettua voimaa, 

pyritään vaikuttamaan sääolosuhteisiin ja parantamaan sen kautta satoa, karkottamaan 

sairauksia ja hedelmättömyyttä sekä kontrolloimaan toisia ihmisiä. Noituudenharjoittamiseen 

 
78 Prince 2021, 163–164. 
79 Prince 2006, 101–106; Prince 2021, 160–161. 
80 Prince 2006, 76; Prince 2021, 209–210. 
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sisältyy Princen mukaan useita piirteitä. Niitä ovat pappeus, rituaalit, uhraaminen, musiikki 

sekä liitto, joka on solmittu noituudenharjoittajien ja heissä vaikuttavan saatanallisen voiman 

kanssa.81 

Hänen mukaansa edellä mainitut ominaisuudet koskettavat sekä primitiivistä että 

modernia noituutta. Moderni noituus sisältää noiden ominaisuuksien lisäksi neljä eri tasoa, 

joilla se toimii. Kolme niistä pyrkii toimimaan yliluonnollisella tasolla. Ne ovat julkinen, 

maanlainen ja naamioituneena julkisuudessa toimiva, Princen viidenneksi kolonnaksi 

kutsuma noituus. Neljäs on lihallinen toiminta.82 Ne esitellään seuraavaksi. 

Julkisella noituudenharjoittamisella Prince viittaa Saatanan kirkon83 kaltaisiin 

toimijoihin, jotka ovat julkisia. Luomalla tietynlaisen, myönteisen, mielikuvan toiminnastaan, 

ne vaikuttavat Princeä mukaillen ”kunniakkailta toimijoilta”. Maanalainen toiminta 

puolestaan on salaista. Siihen liittyvät riitit kuten uusien jäsenien liittäminen yhteisöön tai 

uhraaminen tapahtuvat usein yöaikaan. Prince toteaa omaan kokemukseen nojautuen 

tämänkaltaisten noitien käyvän taistelua kristillistä kirkkoa vastaan. He saattavat rukoilla, että 

kristittyjen avioliitot hajoavat, julkisuudessa toimivien julistajien palvelutyö tuhoutuu tai 

noidat soluttautuvat jopa paikallisseurakuntiin hajottaakseen ne.84 

Viidenneksi kolonnaksi Prince kutsuu toimintaa, joka on hyvin julkista ja pitää sisällään 

noituuden elementtejä. Näitä elementtejä ihmiset eivät kuitenkaan välttämättä tunnista 

noituudeksi, jolloin he joutuvat noituuden piiriin jopa vahingossa. Prince nostaa esiin 

rockmusiikin, New agen ja uskomushoidot. Hän perustelee väitteensä ihmisiltä saamiinsa 

viesteihin, jossa korostuvat muun muassa rockmusiikin ja akupunktion vaarat. Prince huomioi 

myös, että viidennen kolonnan kirjo laajenee koko ajan ja edellä mainitut, piilevää noituutta 

sisällään pitävät ilmiöt ovat vain esimerkkejä.85 

Kuten aiemmin tutkielmassa on jo nostettu esiin, Prince toteaa lihallisuuden kuvaavan 

ihmisen synnillistä olemusta, joka mahdollistaa demonien vaikutuksen ihmisissä. Samoin 

lihallisuus saa aikaan sen, että ihminen harjoittaa noituutta. Princen mukaan sekä Raamattu 

että kokemus vahvistavat sen. Lihallisuus on siis Princeä mukaillen juurisyy noituudelle. 

Lihallinen ihminen pyrkii noituuden olemuksen mukaisesti kontrolloimaan ihmisiä. Tämä 

tapahtuu manipuloimalla, painostamalla ja dominoimalla toista ihmistä. Hänen mukaansa 

kontrollointi on aluksi lihallista, mutta noituuden demoni tulee ennemmin tai myöhemmin 

 
81 Prince 2021, 210–211 
82 Prince 2021, 209–211 
83 The Church of Satan 
84 Prince 2006, 159; Prince 2021, 211–212 
85 Prince 2021, 213–220 
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kontrolloivaan ihmiseen. Samoin ihminen, joka on jatkuvan kontrolloinnin alaisena, altistuu 

lopulta demoneille. Prince kuvaa esimerkkien kautta tilanteita, jossa on kysymys lihallisesta 

kontrolloinnista. Aviopuoliso voi kontrolloida toista osapuolta, vanhemmat lapsiaan tai 

päinvastoin, pastori seurakuntaa, poliitikko äänestäjiä tai vaikkapa liikemies asiakkaitaan.86 

4.2.2. Okkultismi 

Okkultismin Prince määrittää toiminnaksi, jossa ihminen etsii jotain korkeampaa voimaa, joka 

ei kuitenkaan ole kristinuskon Jumala. Korkeamman voiman etsintä on ihmiselle luonnollista, 

sillä Prince katsoo sen olevan Jumalan antama ominaisuus. Saatana on kuitenkin vääristänyt 

tämän ominaisuuden niin, että usein ihmiset hakevat yhteyttä korkeampaan voimaan muualta 

kuin Jumalasta. Kaikkinainen voima, jota tällaisesta lähteestä saadaan, on Princen mukaan 

yksiselitteisesti saatanallista. Latinankielinen sana, josta okkultismi on johdettu, tarkoittaa 

piilevää tai peitettyä. Prince tekee tästä johtopäätöksen, että okkultismissa oleva saatanallinen 

voima on piilevää. Ihmiset eivät tiedä olevansa tekemisissä demonien kanssa. Raamattuun 

viitaten (Sananl. 7:25–27) hän kutsuu okkultismia hengelliseksi haureudeksi (spiritual 

adultery87), joka pyrkii eksyttämään erityisesti johtajina toimivia miehiä.88 Kyseissä 

Sananlaskujen kohdassa haureuteen viettelijä on nainen, joka houkuttelee miestä. Prince 

näyttää määrittävän haureuden olemuksellisesti feminiiniseksi, ja johtajuuteen kutsutut 

henkilöt miehiksi. 

Okkultismin Prince jakaa kahteen haaraan, jotka esitellään seuraavaksi. Ne ovat 

ennustaminen sekä velhous (sorcery). Prince määrittää ennustamisen tarkoittavan tietoa, jota 

saadaan yliluonnollisesti ihmisistä, olosuhteista ja asioista. Usein tieto liittyy tulevaan, mutta 

voi koskettaa myös menneisyyttä. Ennustamisen taustalla on tietäjähenki, joka on demoni. 

Esimerkkinä Prince käyttää Raamatusta löytyvää kohtaa (Apt. 16:16–22), jossa puhutaan 

tietäjähengestä. Hänen mukaansa ennustamisen yksi vaarallisimpia piirteitä on se, että joissain 

tilanteissa demoni voi antaa todellista, yliluonnolliseksi tulkittavaa, tietoa. Tämän 

seurauksensa ihmiset hakeutuvat yhä uudelleen ennustajan luo, jolloin he altistuvat 

demoneille.89 

Prince varoittaa, että ennustamisen kautta ihminen altistuu demonien lisäksi myös 

Saatanan asettamalle päämäärälle elämässään. Ihminen on tarkoitettu toteuttamaan Jumalan 

 
86 Prince 2006, 76; Prince 2021, 220–224. 
87 Spiritual adultery viitannee Princen demonologiassa hengelliseen uskottomuuteen, jossa seurakunta tai sen 

jäsen ”pettää” Jumalaa turvautumalla epäjumaliin. 
88 Prince saattaa viitata joko kristillisiin johtajiin tai ylipäätään johtavassa asemassa oleviin miehiin; Prince 2021, 

185–187. 
89 Prince 2021, 187–189. 
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antamaa kutsumusta ja tarkoitusta elämällään. Mutta okkultismin kaltaisen hengellisen 

haureuden kautta ihmisen elämä saattaakin lähteä kulkemaan reittiä, jota Saatana haluaa 

hänen kulkevan. Esimerkkinä Prince nostaa tilanteita, joissa eri henkilöille oli ennustettu 

tulevan tapahtumaan traagisia asioita. Ne toteutuivat myöhemmin. Princen mukaan he 

omaksuivat saatanallisen suunnitelman kuunnellessaan ennustajaa.90 

Ennustamiseksi tulkittavia ilmiöitä Prince kuvailee laajasti. Niihin lukeutuu muun 

muassa kädestä ennustaminen, selvännäkijänä toimiminen, spiritismi, Ouija-laudan käyttö, 

horoskoopit, ennusmerkkien tulkinta (interpreting omens), tarot-kortit ja astrologia. 

Raamattuun nojautuen ja käytännön esimerkkien kautta hän varoittaa myös kristillisissä 

seurakunnissa esiintyvästä ennustamisesta. Esimerkiksi kristitty, joka on menneisyydessä 

saattanut toimia ennustajana eikä ole tehnyt parannusta siitä, voi jatkaa demonin 

välikappaleena toimimista edelleen. Myös karismaattisuus, jossa etsitään 

itsetarkoituksellisesti tietoa tulevaisuudesta, on Princen mukaan ennustamista. Hän suhtautuu 

armolahjoihin ja sen myötä profeetalliseen tulevaisuudesta saatavan tietoon yleisesti ottaen 

myönteisesti. Varoitus koskettaa viihteellistä karismaattisuutta, jossa saarnaajat esimerkiksi 

pyrkivät hyötymään ihmisistä jakamalla heille tietoa tulevaisuudesta.91 

Prince toteaa velhouden puolestaan olevan hyvin läheisessä yhteydessä noituuteen ja 

ennustamiseen. Velhoudessa huumaavilla aineilla, amuleteilla, taioilla, tietynlaisella 

musiikilla, suitsukkeilla ja loitsuilla pyritään vaikuttamaan aisteihin, jotta ihminen pääsisi 

yhteyteen yliluonnollisten voimien kanssa. Prince korostaa, että Vanha testamentti (mm. 5. 

Moos. 18:10–12) rinnastaa velhouden ja myös muun okkultismin harjoittajat kauheudessaan 

niihin, jotka uhrasivat lapsiaan epäjumalille. Tämän kautta hän painottaa, että nykypäivänä 

harmittomalta tuntuvat, tosiasiallisesti okkultistiset, ilmiöt ovat Jumalan silmissä 

vastenmielisiä. Niiden harjoittaminen johtaa demoneille altistumiseen vääjäämättä.92 

4.2.3. Väärät uskonnot 

Derek Princen mukaan ainoastaan usko, jonka kautta Jeesus Kristus hallitsee ihmistä, antaa 

ehdottoman suojan Saatanalta ja demoneilta. Johanneksen evankeliumin kohtiin (Joh. 10:9, 

Joh. 14:6) vedoten hän toteaa, että moni portti voi johtaa kosketuksiin yliluonnollisen kanssa, 

mutta ainoastaan Jeesus on tie, jonka kautta ollaan tekemisissä Jumalan yliluonnollisen 

todellisuuden kanssa. Muut uskonnot johtavat yhteyteen saatanallisen todellisuuden kanssa. 

Ne ovat siis tässä mielessä vääriä, harhaanjohtavia uskontoja. Itse asiassa Prince pitää vääriä 

 
90 Prince 2021, 189–190. 
91 Prince 2006, 78; Prince 2021, 189–194. 
92 Prince 2021, 194–196. 
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uskontoja vaarallisempana kuin ateismia, sillä ne voivat antaa ihmiselle väärän kokemuksen 

vallasta, tiedosta, rauhasta tai yhteydestä Jumalaan. Väärät uskonnot ovatkin hänen mukaansa 

läheisesti yhteydessä okkultismiin ja noituuteen. Nekin vastaavat, joskin Princen mukaan 

okkultismin tavoin eksyttävästi, ihmisen kaipuuseen yhteydestä yliluonnolliseen.93 

Prince kuvailee esimerkinomaisesti väärille uskonnoille ominaisia piirteitä, mutta 

painottaa, että jo aiemmin mainittu suhtautuminen Jeesukseen määrittää, milloin kyseessä on 

eksyttävä uskonto. Eräs tunnusmerkki väärälle uskonnolle on polyteismi eri muodoissaan. 

Myös epäjumalankuvat ja niiden palveleminen ovat Princelle ilmeinen todistus eksyttävästä 

uskonnosta. Samoin uskonnot, joissa korostetaan ihmisen mahdollisuutta tulla vanhurskaaksi 

omien tekojen kautta tai jossa nähdään mahdollisena ihmisen itsensä jumalaksi tuleminen. 

Hän korostaa, että ihmistä korottava uskonnollisuus on erityisen houkutteleva, sillä se vetoaa 

jo Adamista tuttuun piirteeseen: ylpeyteen ja sen kautta nousevaan haluun tulla Jumalan 

kaltaiseksi. Toisaalta uskonnot, joissa Jeesuksesta opetetaan, mutta jotka eivät tunnusta hänen 

jumaluuttaan tai ihmisyyttään, ovat myös vaarallisia. Ihmiset eivät välttämättä ymmärrä eroa 

oikean kristinuskon ja sitä lähellä olevan väärän uskonnon eroa. Esimerkki tällaisesta 

liikkeestä on Princen mukaan Jehovan todistajat.94 

Prince varoittaa myös uskonnoista, joissa luvataan esoteerista tietoa, joka on tarjolla 

ainoastaan harvoille. Hän vertaa tämän kaltaisia uskontoja jo ensimmäisellä vuosisadalla 

esiintyneeseen gnostilaisuuteen ja toteaa Raamatun (1. Tim. 6:20–21) varoittavan niistä. 

Tällaiset uskonnot ovat petollisia sen vuoksi, että niiden todellinen olemus tulee ilmi vain, jos 

henkilö sitoutuu niihin voimakkaasti. Prince mainitsee erityisesti mormonismin ja 

vapaamuurariuden, joita hän pitää kuvaavina esimerkkeinä salaista tietoa sisältävistä, 

vaikutusvaltaisista uskonnollisista liikkeistä.95  

4.2.4. Demonien ihmiseen tulemisen edellytykset 

Olosuhteet, joiden kautta demoni voi tulla ihmiseen, ovat lukemattomat. Prince kuitenkin 

nostaa esiin tiettyjä erityisiä lähtökohtia, jotka saattavat johtaa siihen. Niitä ovat ihmisen 

sukujuurissa esiintyvä okkultismi tai väärä uskonto, muu ennen syntymää vaikuttanut 

kielteinen asia, lapsuudessa koettu kaltoinkohtelu, Saatanan eri tavoin harjoittama painostus, 

traumaattinen kokemus tai jatkuva henkinen paine, yksittäinen syntiteko tai jatkuva 

syntitottumus, demonisoidun ihmisen puolesta rukoillessa kätten päälle paneminen sekä turhat 

 
93 Prince 2017, 128-129; Prince 2021, 196–197. 
94 Prince 2006, 79; Prince 2021, 197–198. 
95 Prince 2006, 146–147; Prince 2021, 199–200. 
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sanat.96 Osittain ne liittyvät läheisesti jo aiemmin esiteltyihin syihin, jotka osaltaan altistavat 

demonisaatiolle. Seuraavaksi näitä demonien ihmiseen tulemisen edellytyksiä esitellään 

yksityiskohtaisemmin.   

Prince perustelee sukujuurissa esiintyvän okkultismin tai väärän uskonnon merkitystä 

Vanhalla testamentilla, jossa varoitetaan epäjumalanpalveluksesta ja sitä seuraavasta 

syyllisyydestä jopa neljänteen sukupolveen saakka (2. Moos. 20:3–5). Sen perusteella hän 

toteaa, että jokaisella ihmisellä on yhteensä 30 iso- tai esivanhempaa, jos ne lasketaan 

neljänteen polveen saakka. Tämän vuoksi suurin osa ihmisistä on altistunut suvussa 

esiintyvälle epäjumalanpalvelukselle okkultismin tai väärän uskonnon kautta.  

Prince korostaa, että altistuminen ja demoninen vaikutus alkaa usein jo vauvan ollessa 

äitinsä kohdussa. Pienet vauvat ennen ja jälkeen syntymän sekä lapset ylipäätään ovat 

kaikkein alttiimpia demonien aiheuttamille ongelmille Tämä johtuu Princen mukaan siitä, että 

sekä heidän tunteisiinsa liittyvä että hengellinen puolustuskykynsä on vielä heikko. 

Ainoastaan vanhempien vakaa kristillisyys voi selkeästi suojata syntymätöntä lasta suvusta 

tulevaa altistusta vastaan. Omaan kokemukseensa nojautuen Prince huomauttaa, että erityisen 

alttiita ovat lapset, joiden suvussa on harjoitettu tiettyjä itäisiä uskontoja, vapaamuurariutta tai 

mormonismia.97  

Syntymätön lapsi voi altistua demoneille myös muista syistä. Esimerkkinä Prince 

muistuttaa, että lapsi kaipaa rakkautta ja hyväksyntää jo ennen syntymää. Jos äiti erinäisistä 

syistä ei halua vauvaa, vauva voi kokea sen. Tämä saattaa johtaa Princeä mukaillen vielä 

syvempään haavaan eli hylkäämiseen. Se taas osaltaan mahdollistaa sen, että demoni asettuu 

lapseen. Hän perustelee väitettään tilastoilla, jotka hän yhdistää omiin kokemuksiinsa. 

Amerikan suuren laman aikana vuosina 1929–1934 syntyneiden lasten joukossa on Princen 

mukaan ollut erityisen paljon niitä, joilla on vahva hylkäämiskokemus. Hän lisää, että näillä 

henkilöillä on myös ollut erityisen paljon hylkäämisen hengen nimen omaavia demoneita. 

Yksi näistä on Princen toinen vaimo, joka hänen mukaansa pääsi kamppailustaan hylkäämisen 

kanssa vasta, kun kyseinen demoni oli ajettu ulos hänestä.98 

Myös varhaislapsuudessa koettu kaltoinkohtelu on yksi keskeinen syy demoneille 

altistumiseen, jonka myös Princen kokemukset sekä muun muassa Jaakobin kirje (Jaak. 3:16) 

hänen mukaansa vahvistavat. Erityisesti Prince nostaa esiin perheenisien päihdeongelmat, 

lapsiinsa kohdistaman väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön ilmiöinä, joista seuraa 

 
96 Prince 2021, 169–170. 
97 Prince 2006, 147; Prince 2021, 170–171. 
98 Prince 2021, 171–173. 
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demoneihin liittyviä ongelmia. Kaltoinkohtelun seurauksena aktivoituvat demonit edustavat 

usein hylkäämistä, vihaa, kapinaa, masennusta, yksinäisyyttä ja itsemurha-alttiutta.99 Princen 

demonologian kuvauksessa ilmenee piirre, jossa sukupuolten roolit ovat määrittyneet hyvin 

stereotyyppisesti. Jo okkultismin yhteydessä haureus näyttäytyi feminiinisenä ja johtajat 

olivat miehiä. Perhettä kaltoin kohtelevat henkilöt ovat lähtökohtaisesti miehiä, kun taas äiti 

on erityisesti se, jonka tulisi osoittaa rakkautta ja hyväksyntää lapselle. 

Vaikka lapset ovat alttiimpia demonisaatiolle, myös aikuisiin voi Princen kokemusten 

mukaan tulla demoni. Tähän saattaa johtaa yksittäinen traumaattinen kokemus kuten auto-

onnettomuus tai pommi-isku, jossa henkilö on itse mukana tai jonka näkee vaikkapa 

televisiosta. Raiskauksen uhrit ovat erityisen alttiita himon demonille. Saatana painostaa 

ihmisiä aiheuttamalla henkistä painetta. Henkinen paine puolestaan lisää riskiä siihen, että 

demoni asettuu ihmiseen. Prince nostaa esimerkkeinä painetta aiheuttavista olosuhteista 

pitkäaikaistyöttömyyden, puolison vähättelevän asenteen tai vanhempien ylivarovaisen 

kasvatuksen, josta Prince tulkitsee Raamatun (1. Piet. 3:6) varoittavan.100  

Yksittäinen syntiteko tai jatkuva syntitottumus on Princen demonologiassa myös syy, 

jonka kautta demoni voi tulla ihmiseen. Hän perustelee näkemyksensä Juudas Iskariotin 

esimerkillä, jossa Jeesuksen pettäminen avasi oven Saatanan demonisille voimille. 

Pornografia, masturbaatio, valehtelu, ylensyöminen tai vaikkapa näpistely voivat Princen 

mukaan johtaa siihen, että demonilla tulee ihmiseen. Demonin tulo voi olla seurauksena jo 

yksittäisestä synnistä, mutta jatkuessaan edellä mainittujen syntitekojen harjoittaminen johtaa 

lähes vääjäämättä siihen.101 

Derek Prince varoittaa kätten päälle panemisesta, johon Uuden testamentin kohta (1. 

Tim. 5:22) viittaa. Hän korostaa, että kun ihmisen puolesta rukoillessa laitetaan kädet pään 

päälle, kyse ei ole vain ulkoisesta muotoseikasta. Silloin kahden ihmisen henget ovat 

voimallisessa vuorovaikutuksessa. Yliluonnollinen voima virtaa tällöin siunaajasta 

siunattavaan, mutta jossain tilanteessa se voi kääntyä myös toisin päin. Jos kyseessä on Pyhän 

Hengen johtama kohtaaminen, se on sekä siunaajan että vastaanottajan näkökulmasta erittäin 

myönteinen tilanne. Mutta jos jommassakummassa henkilössä vaikuttavat esimerkiksi 

demoniset voimat, ne voivat siirtyä myös toiseen osapuoleen. Tämän vuoksi asetelma, jossa 

laitetaan käsiä toisten päälle, on hänen mukaansa tehtävä erittäin harkitusti ja johdatusta 

rukoillen. Perusteluna hän käyttää vaimonsa kokemusta. Reumasairauden henki tarttui 

 
99 Prince 2021, 173–174. 
100 Prince 2006, 230; Prince 2021, 174–176. 
101 Prince 2021, 176–177. 
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Princen mukaan vaimoon, kun hänen puolestaan kädet pään päälle laittaen rukoili henkilö, 

jolla oli kyseinen sairaus. Ylipäätään Prince kehottaa varovaisuuteen rukouksen suhteen, ei 

vain silloin kun kyseessä on kätten päälle paneminen. Väärässä hengessä tapahtuva rukous 

voi tosiasiallisesti olla tapa, jolla demonien lisäksi voidaan ihmisen päälle langettaa 

siunausten sijaan kirouksia.102 

Turhat sanat, josta Jeesus varoitti (Matt. 12:36–37), ovat Princen mukaan yksi 

keskeinen syy siihen, että demonit voivat tulla ihmiseen. Niillä hän tarkoittaa ilmaisuja, joita 

ihminen ei tarkoita kirjaimellisesti otettaviksi. Ihminen käyttää niitä vain sen vuoksi, että ne 

ovat tulleet osaksi arkista puhetta. Erityisesti kuolemaan viittaavat jokapäiväiset sanonnat103 

Prince toteaa erittäin vaarallisiksi, sillä hänen mukaansa kuolema edustaa pimeää, pahaa 

voimaa. Kuoleman kanssa leikittely, vaikka se ei olisi edes puhujan intentio, on hyvin 

vaarallista. Prince perustelee tätä vetoamalla siihen, että on kohdannut satoja ihmisiä, joilla on 

ollut kuoleman henki varomattomien sanojen johdosta.104 

Helluntailiikkeen moninaisuus ilmenee myös siinä, millainen suhde synnillä ja 

demonien vaikutuksilla on. On kuitenkin perusteltua todeta, että Princelle ominainen tapa 

erotella ne toisistaan edustaa helluntailiikkeelle, ainakin globaalissa pohjoisessa (Global 

North), hyvin yleistä teologian muotoa. Toisin sanoen synti vaikuttaa jokaisessa ihmisessä, 

mutta kaikissa ihmisissää ei ole demoneita. Mielenkiintoinen huomio sen sijaan liittyy 

Princen painotukseen synnin universaalista luonteesta. Hän tulkitsee jokaisen ihmisen olevan 

osallinen syntiinlankeemukseen ja viittaa myös syyllisyyteen liittyen Adamilta periytyvään 

syntiin. Hän ei tosin käytä siitä nimitystä perisynti vaan puhuu synnin universaaliudesta. 

Tämä poikkeaa yleisestä helluntailaisesta syntiteologiasta, jossa erityisesti ajatusta 

periytyvästä syyllisyydestä ja synnin jokaista yksilöä perinpohjaisesti turmelevasta 

vaikutuksesta on vierastettu. Kärkkäisen mukaan teeman vierastaminen on johtanut siihen, 

että varhaisemmassa helluntailaisuudessa laajaa syntiin liittyvää opetusta ei edes ollut.105 

Prince kuvaa edellytyksiä, jotka altistavat ihmisen demoneille, hyvin laajasti. Erityisesti 

helluntailaisuuden varhaisemmassa vaiheessa kuvaukset syistä, jonka seurauksena demonit 

tulevat ihmiseen, on puolestaan vähäistä. Joitain viittauksia on Urvaksen mukaan kuitenkin 

löydettävissä. Helluntailaisuudessa opetetaan Princen tavoin, että synti yleisellä tasolla on 

syy, jonka seurauksena demoni tulla ihmiseen. Demoni ei siis ensin aiheuta syntiä, vaan 

 
102 Prince 2006, 180–183; Prince 2021, 177–179 
103 Esimerkkeinä hän käyttää englanninkielisiä sanontoja ”I nearly died laughing”, ”You´ll die when you hear 

this one”, ”I wish I were dead” sekä “I´d be better off dead” 
104 Prince 2021, 179–180 
105 Kärkkäinen 2015, 387; Robeck & Yong 2014, 2–4; Urvas 2020, 14–16 
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synnin vuoksi demoni tulee ihmiseen. Sairaudet voivat johtua demonista, mutta sairaus ei 

itsessään altista demonille. Allan Anderson sekä Scott Moreau nostavat esiin, että erityisesti 

noituus, okkultismi ja epäjumalanpalvelus ovat helluntailaisessa teologiassa nostettu syiksi, 

jotka altistavat demoneille. Näitä myös Prince korosti. Niitä vastaan on varsinkin kolmannen 

aallon helluntailaisuudessa käyty myös hengellistä sodankäyntiä, joka ei kosketa ainoastaan 

yksilöitä, vaan yhteisöjä. Tämä korostaa ajatusta, että ne koetaan ilmiöinä erityisen 

haitallisiksi.106 

Osa tutkijoista huomioi, että Derek Prince oli itse asiassa yksi keskeinen vaikuttaja 

siinä, että helluntailaisuudessa vapauttaminen nousi teemana uudelleen esille. Liikkeen 

alkuvaiheissa 1900-luvun alussa vapauttaminen oli keskiössä, minkä jälkeen se hiipui. Muun 

muassa Princen myötävaikutuksella teema tuli takaisin helluntailaisuuden käytäntöihin. 

Samalla Prince loi teologiaa, jossa yksityiskohtaisesti perehdyttiin syihin, jotka johtivat 

demonien asettumiseen ihmiseen. Tämä johti myöhemmin myös muihin, 

yksityiskohtaisempien oppien muotoutumiseen suhteessa vapauttamiseen ja hengelliseen 

sodankäyntiin muiden opettajien toimesta. Osittain Princen vaikutus helluntailaiseen 

demonologiaan on myös herättänyt kritiikkiä. Seuraavassa luvussa käsiteltävä teema, joka 

käsittelee kristityssä olevien demonien mahdollisuutta, on yksi keskeisimmästä Princelle 

esitetyn kritiikin aiheista.107  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 Anderson 2004, 233–234; Moreau 2015, 56; Urvas 2020, 81–85. 
107 Anderson 2004, 155–157; Moreau 2015, 54–55; Onyinah 2012, 164-165; Urvas 2020, 177, 179. 
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5. Demonit ihmisessä 

5.1. Kristityn demonisaatio 

5.1.1. Demonisaatio käsitteenä 

Prince toteaa yksiselitteisesti, että uskovassa kristityssäkin voi olla demoni. Hän painottaa 

siihen liittyvän kreikankielisen käsitteen daimonizo (δαιμονίζω/δαιμονίζομαι) oikeaa 

ymmärtämistä. Englanninkielisissä raamatunkäännöksissä daimonizo käännetään lähes 

poikkeuksetta sanalla omistaa (possess). Prince korostaa, että tämä käännös on väärä. 

Viittaamiensa sanakirjamääritelmien mukaisesti hän tekee johtopäätöksen, että daimonizo 

tulisi kääntää eri tavalla käyttämällä englanninkielistä sanaa demonize. Hänen mukaansa se 

tarkoittaa henkilöä, joka on demonisen vaikutuksen alaisena108, mutta ei omistuksessa. Tässä 

tutkielmassa käytän sanasta demonize suomennosta demonisaatio. Prince painottaa, että hänen 

mielestään edellä kuvatun kaltainen, uudestisyntynyt kristitty on Kristuksen omistuksessa ja 

kuuluu Jumalalle, mutta voi silti olla demonisoitu. Kokemuksiinsa viitaten hän muistuttaa, 

että on paljon uskovia ja pelastuneita kristittyjä, joiden kaikki persoonallisuuden osa-alueet 

eivät ole vielä Pyhän Hengen hallintavallan alaisuudessa. Näillä alueilla demonin läsnäolo ja 

vaikutus on vielä mahdollista. Tällöin kristitty on demonisoitu.109 Kun tarkastellaan Princen 

demonologiaa, se käsittelee kristittyjä, jotka ovat siis demonisoituja. Hänen käyttämissään 

anekdooteissa ei viitata juuri ollenkaan ei-kristittyihin, joiden kohdalla kyseeseen voisi tulla 

tilanne, jossa demoneilla on omistussuhde (possessio) ihmiseen. 

Prince määrittelee myös, ketä hän tarkoittaa puhuessaan kristityistä. Tiivistetysti 

ilmaistuna kristitty on Princen mukaan henkilö, jolla on Uuden testamentin mukainen (Joh. 

1:11–13, Joh. 3:5–8) henkilökohtainen usko Jeesukseen Herrana ja Pelastajana, joka on tehnyt 

parannuksen synneistä ja joka on uudestisyntynyt Jumalan vaikutuksesta. Tällainen henkilö 

on siis uskonut evankeliumin ja hänen tulee olla myös kastettu (Mark. 16:15–16).110 

Huomionarvoista on, että demonisaatio näyttäytyy Princen tulkinnassa eräänlaisena 

välimuotona. Se ei siis ole ainoastaan demonin aikaansaamaa häirintää, joka on ulkoista. Se ei 

kuitenkaan tarkoita myöskään demonin kokonaisvaltaista omistussuhdetta ihmiseen, joka 

kristityn kohdalla on olennainen seikka. Näin ollen uskova kristitty on pelastunut 

demonisaatiosta huolimatta, mutta tarvitsee syvällisesti vapautuakseen eksorsismia. 

 
108 ”To subject to demonic influence”, Prince 2021, 16. 
109 Prince 2021, 16–17. 
110 Prince 2021, 230–231. 
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Demonisaation syitä ja vaikutuksia sekä niiden ulosajamista eli eksorsismia käsitellään 

myöhemmin tutkielmassa. 

Kaikki kristityt eivät Princen mukaan tarvitse vapauttamista, mutta osa tarvitsee. 

Demonit ja kiroukset voivat vaikuttaa uskovan elämässä todellisesti. Hänen mukaansa tämän 

seikan peittyminen on eräs merkittävimmistä syistä sille, että seurakunnat ja kristityt jäävät 

kamppailemaan monenlaisten, demonien aiheuttamien, ongelmien kanssa ilman toivoa 

vapautumisesta.111 

Prince kuvaa hyvin laajasti omakohtaista prosessia, jonka seurauksena hänen 

käsityksensä kristityn demonisaation mahdollisuudesta muuttui. Hän tulkitsi vapautuneensa 

pitkään jatkuneesta masennuksesta, jonka koki johtuneen Jesajan kirjan viittaamasta 

masennuksen hengestä. Demoninen masennuksen henki poistui vapauttamisen myötä. Princen 

mukaan henki yritti ajoittain tulla häneen uudelleen, mutta erityisesti pelastuksen kypärään 

(Ef. 6:17) pukeutuminen päivittäin antoi suojan demonilta. Princen mukaan kypärä suojasi 

hänen mieltään, johon masennuksen henki pyrki asettumaan. Hän ei aluksi julkisesti 

kuitenkaan opettanut vapautumisestaan pelon ja häpeän vuoksi. Syynä pelkoon oli Princen 

aiemmin tehty sitoutuminen helluntailiikkeen oppiin, jonka mukaan kastetussa, Pyhällä 

Hengellä täytetyssä kristityssä ei voinut olla demonia. Häpeää puolestaan aiheutti ajatus sen 

julkisesta tunnustamisesta, että hän itse, vieläpä pastorina työskennellessään, on ollut 

demonisoitu.112 

Prince kohtasi kuitenkin tilanteita, joissa hän näki muiden vapauttavan ihmisiä 

demoneista erityisesti Afrikan lähetystyövuosina. Hän ei itse kuitenkaan harjoittanut 

eksorsismia, kunnes hänen luokseen tuotiin nainen, jota Prince kuvaa Pyhällä Hengellä 

täytetyksi kristityksi. Tunteja kestäneen eksorsismin seurauksena nainen vapautui ja muuttui. 

Hieman myöhemmin myös hänen tyttärensä vapautettiin. Princen mukaan tämä oli vahvistus 

sille, että seurakunnassa aktiivisesti toimivat uskovat kristitytkin tarvitsevat joissain tilanteissa 

eksorsismia eli vapauttamista. Tieto Princen vapauttavasta toiminnasta levisi, joka synnytti 

teologista vastakkainasettelua joissain kirkkokunnissa.113 

5.1.2. Miksi kristitty voi olla demonisoitu? 

Kristityn kohdalla demonisaatio on Princen mukaan mahdollista kahdesta syystä. Kristityssä 

on joko ollut demoni ennen uskoontuloa tai demoni on tullut vielä uskoontulon jälkeen. 

Ensimmäiseen vaihtoehtoon liittyen hän käyttää kuvitteellisena esimerkkinä ihmistä, jolla on 

 
111 Prince 2006, 25–26, Prince 2021, 229 
112 Prince 2021, 45, 55–62 
113 Prince 2021, 65–88, 229 
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ennen uskoontuloa demoni, joka vaikuttaa mielenterveyteen. Jos oireet jatkuvat uskoontulon 

jälkeen, on Princen mukaan loogista, että syynä on demoni. Raamatussa kerrotaan evankelista 

Filippoksesta ja noituutta harjoittaneesta Simonista (Apt. 8:5–13, 20–21). Prince tulkitsee 

Filippoksen ajaneen demoneita turhaan ulos, jos demonit lähtevät ihmisistä pelkän uskon ja 

kasteen seurauksena. Hänen mukaansa myös noita Simon on osoituksena siitä, että usko ja 

kaste eivät yksin saa tätä aikaan. Prince pitää todennäköisenä, että demoni vaikutti kastetussa 

Simonissa ajatuksen, että rahalla voi ostaa Pyhän Hengen antamisen lahjan. Näin ollen 

demoni oli Simonissa vielä uskoontulon jälkeenkin. Eksorsismin puuttumisen vuoksi 

länsimaisessa seurakunnassa on Princen mukaan paljon demonisoituja kristittyjä. Heidät on 

johdettu uskoon ja kasteelle, mutta demoneita ei ole ajettu ulos. Näin ne vaikuttavat 

seurakunnan sisällä. Prince määrittääkin, että niin kutsuttu evankeliointi ilman riivaajien 

ulosajamista ei tosiasiassa ole evankeliointia.114 

Samalla hän muistuttaa kuitenkin Jumalan suvereeniudesta. On ihmisiä, joissa ei ole 

ollut demoneita ennen uskoontuloa ja joskus demoni lähtee ihmisestä uskoontulon yhteydessä 

ilman erillistä eksorsismia. Tästä esimerkkinä hän kertoo itsestään. Prince harjoitti joogaa 

ennen uskoontuloa. Sen seurauksena hänessä oli demoni, joka lähti itsestään hänen tultuaan 

kristityksi. Näin ollen Jumala toimii oman aikataulunsa ja tarkoitusperiensä mukaisesti. Sen 

perusteella ei kuitenkaan ole Princen mukaan raamatullista ajatella, etteikö demoneja tulee 

ajaa ulos, kun niitä kohdataan. Tämä vaihtoehto tulee muistaa myös kristityn kohdalla.115 

Princen mukaan on mahdollista, että uskovaan kristittyyn voi tulla demoni myös hänen 

kääntymyksensä jälkeen. Hän korostaa, että uskova joutuu lähtökohtaisesti Saatanan ja hänen 

joukkojensa painostuksen kohteeksi (1. Piet. 5:8–9). Se velvoittaa kristittyjä jatkuvaan 

valppauteen ja valvomiseen, jotta demonien toiminta voidaan havaita. Samalla uskovan on 

aktiivisesti myös vastustettava pahaa ja sen painostusta. Jos uskova ei ole valppaana, uskon 

sijasta kristitty voi joutua eksyttävien demonien vaikutuksen alaiseksi ja alkaa seurata pahojen 

henkien opetuksia (1. Tim. 4:1).116 

5.1.3. Demonisaation vaara kristillisissä yhteisöissä 

Prince huomioi, että kristillisten yhteisöjen tulee yksilöiden lailla valvoa, ettei niiden sisälle 

tule demoneita. Paavali varoittaa korinttilaisia siitä (2. Kor. 11:3–4). Prince tulkitsee 

nimenomaan toisesta Jeesuksesta saarnaavan julistajan hyväksymisen avaavan oven myös 

toiselle hengelle ja lopulta toiselle evankeliumille. Toinen henki on joku muu kuin Paavalin 

 
114 Prince 2021, 6, 231–235. 
115 Prince 2006, 222–223; Prince 2021, 236–267. 
116 Prince 2021, 237–239. 
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työn hedelmänä syntyneen Korintin seurakunnan alun perin vastaanottama Pyhä Henki. 

Kyseessä on Princen mukaan demoni. 117 

Edellä mainittua, toista Jeesusta, edustavat monet suuntaukset. Prince nostaa erityisesti 

esiin vapautuksen teologian, menestysteologian, New ageen liittyvän synkretismin ja 

humanistisen opetuksen rakastavasta ja armahtavasta, mutta ei syntiä tuomitsevasta 

Jeesuksesta. Prince korostaa, että oikea Jeesus armahtaa, mutta myös tuomitsee synnin. Prince 

pitää vaaraa toisen Jeesuksen julistamisesta hyvinkin relevanttina seurakunnassa. Monet 

julistajat eivät hänen mielestään muistuta riittävästi siitä, että Jeesuksen seuraaminen on myös 

kapealla tiellä kulkemista ja kyseessä ei ole mukavien kokemusten hakeminen tai ajallisten 

siunausten hakeminen.118 

5.2. Demonien vaikutus 

Princen mukaan demoneilla on kolme päämäärää suhteessa ihmiseen. Ne toimivat Saatanaa 

avustaen ja pyrkivät ensinnäkin piinaamaan, vahingoittamaan ja koettelemaan ihmistä. 

Toisekseen ne haluavat estää sen, että ihminen oppii tuntemaan Kristuksen Pelastajanaan. Jos 

ihmisestä kuitenkin tulee kristitty, demonien kolmas päämäärä on vaikeuttaa kristityn 

mahdollisuuksia palvella Jeesusta. Demonit ovat näkymättömiä, joten edellä mainittua 

demonista toimintaa ei Princeä mukaillen voi arvioida suoraan pahojen henkiä katsomalla. 

Sen sijaan niitä tulee tarkkailla kuten tuulta. Sitäkään ei näe, mutta sen vaikutuksia kuten 

puiden liikkumista voidaan arvioida. Demonien toiminta paljastuu niiden toiminnan 

aiheuttamien vaikutusten seurannalla.119 

Tämänkaltaisia, demoneille tyypillisiä, toimintatapoja on Princen mukaan lukuisia. 

Prince korostaa, miten demonit toimivat Saatanan ohjauksessa ja yhteistyössä hänen 

kanssaan. Sen kautta demonien toimintatavat ovat rinnakkaisia suhteessa siihen, miten 

Saatana ahdistelee ihmisiä altistaakseen heidät demoneille. Demoneille tyypillisiä 

toimintatapoja ovat houkuttelu, ahdistelu, kidutus, pakottaminen, orjuuttaminen, 

riippuvuuksien aiheuttaminen, saastaisen puheen aikaansaaminen, hengellinen eksyttäminen 

ja fyysisen ruumiin vahingoittaminen. Demonit vaikuttavat myös ihmisen persoonallisuuden 

eri osioissa. Jos ihmisessä esiintyy joitain edellä mainittuja piirteitä, kyseessä voi siis olla 

näkymättömien demonien vaikutus kyseisessä henkilössä. Näitä piirteitä esitellään 

seuraavaksi tarkemmin.120  

 
117 Prince 2021, 239–240 
118 Prince 2016, 172–173; Prince 2021, 239–241. 
119 Prince 2021, 267–268. 
120 Prince 2021, 268, 291–292. 
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Prince painottaa, että houkuttelu on yksi Saatanan keskeisimmistä toimintatavoista. Sen 

avulla hän pyrki myös voittamaan Jeesuksen. Saatanan alaiset demonit houkuttelevat 

puolestaan ihmisiä kuiskaamalla heille ja sen kautta houkuttelemalla heitä toimimaan vastoin 

Jumalan tahtoa. Hän kuvailee esimerkinomaisesti tilannetta, jossa ihminen löytää rahaa 

sisältävän lompakon. Tällöin ihminen saattaa kuulla jonkun kuiskaavan ja kehottavan 

ottamaan löydetyt rahat itselleen121. Princen mukaan kaikki, jotka puhuvat äänellä, ovat 

persoonia. Tässä tapauksessa persoona on demoni. Jos ihminen toimii demonin houkutuksen 

mukaisesti, hänen hengellinen puolustuksensa alkaa murtua. Näin ihminen on entistä 

heikompi, kun Saatana joukkoineen seuraavan kerran hyökkää häntä vastaan. Usein ihminen 

myös tiedostaa tehneensä väärin, jos ottaa esimerkiksi löytämästään lompakosta rahaa. Tämän 

seurauksena koettu syyllisyys osaltaan lisää ihmisen alttiutta syyttäjänäkin toimivan Saatanan 

painostukselle.122 

Princen demonologiassa painottuu ajatus demonien kyvystä oppia, miten ihmiset 

toimivat. Tämä koskettaa niin yhteisöllistä tasoa kuin yksilöjäkin. Demonit tarkkailevat 

ihmistä ja etsivät heikkouksia. Jos ne huomaavat, että joku henkilö on altis saamaan 

vihanpurkauksia, vihan demoni voi tulla häneen tällaisen purkauksen aikana. Tämän 

seurauksena henkilö muuttuu. Demonin alkaessa vaikuttaa vihanpurkaukset muuttuvat 

raivonpuuskiksi ja henkilö ei itsekään enää osaa selittää käytöstään. Princen mukaan edellä 

kuvatun kaltainen demonien harjoittama ahdistelu ja heikkouksien etsintä on niille hyvin 

tyypillinen toimintapa.123 

Prince perustelee demonien harjoittaman kiduttamisen tai jatkuvan kivun aiheuttamisen 

evankeliumeista löytyvällä kertomuksella. Siinä palvelija, joka ei anna anteeksi, vaikka on 

itse saanut anteeksi valtavan suuren velan, joutuu kidutettavaksi (Matt. 18:34)124. Prince 

tulkitsee kiduttajien (βασανιστής) viittaavan demoneihin. Asiayhteydessä on kyse 

anteeksiantamattomuudesta, jonka Prince kokemuksiensa perusteella uskookin olevan yleisin 

syy siihen, että demonit aiheuttavat kipua ihmisille. Hän korostaakin anteeksiantamisen 

merkitystä muistuttamalla, että Isä meidän-rukous kehottaa siihen ja on jopa ehtona rukoilijan 

omien syntien anteeksisaamiselle. Demonien aiheuttama kipu voi olla fyysistä tai henkistä. 

Fyysinen kipu voi johtua esimerkiksi demonin aiheuttamasta niveltulehduksesta, joka Princen 

mukaan on usein, mutta ei aina demonista. Tällöin demoni ja sen aiheuttama niveltulehdus on 

 
121 Kontekstissa ei ilmene, onko kyseessä korvin kuultava ääni vai niin kutsuttu sisäinen ääni. 
122 Prince 2017, 21–22; Prince 2021, 268–269. 
123 Prince 2021, 269–270. 
124 Useimmat englanninkieliset raamatunkäännökset käyttävät kohdassa ilmaisuja ”tormentors” tai ”torturers”. 
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tullut ihmiseen katkeruuden tai anteeksiantamattomuuden vuoksi. Henkinen kidutus perustuu 

pelkoon, jota demonit kylvävät ihmisiin puhumalla heille valheita tai syyttämällä heidän 

tehneen syntejä, joita eivät voi saada anteeksi.125 

Pakottamisella Prince viittaa kaikkeen sellaiseen toimintaan, jota ihminen tekee 

pakonomaisesti tai ainakin liiallisesti. Hänen mukaansa lähes kaikki inhimillinen toiminta voi 

olla vääristyneenä pakonomaista. Prince havainnollistaa sitä kuitenkin esimerkkien kautta. 

Näitä ovat alkoholin liiallinen kuluttaminen, ylensyöminen, liiallinen puhe, joka muuttuu 

juoruiluksi tai joissain tapauksissa jopa kynsien pureskeleminen. Pakonomaista toimintaa 

esiintyy hänen mukaansa paljon myös seurakunnassa. Raamatun lisäksi hän perusteleekin 

väitteitään tilannekuvauksilla, jossa kristityistä on ajettu ulos demoneita. Tämän seurauksena 

pakonomainen toiminta on loppunut. Demonit ovat siis olleet syynä siihen. Toisaalta 

ihmisellä on Princen mukaan voinut olla ensin luonnollinen taipumus esimerkiksi ylensyödä. 

Jatkuessaan se on kuitenkin johtanut demonisaatioon. Niin kutsuttu luonnollinen heikkous on 

avannut demonille mahdollisuuden tulla ihmiseen. Tämän seurauksena pakonomainen 

toiminta muuttuu yleensä vakavammaksi.126 

Demonien orjuuttava vaikutus näkyy Princen mukaan erityisesti seksuaalisuuden ja 

addiktioiden alueella. Aviorikokseen syyllistynyt henkilö on voinut tehdä parannuksen ja tulla 

kristityksi. Hän on saanut synnit anteeksi ja tullut vanhurskaaksi. Silti henkilö voi kokea 

houkutusta aviorikokseen edelleenkin. Tällöin on kysymys orjuutetuksi tulemisesta. Prince 

nostaa varoittavana esimerkkinä myös masturbaation. Sen taustalla vaikuttavat demonit ovat 

orjuuttaneet lukuisia ihmisiä ja monet kristityt masturboivat, vaikka inhoavat sitä. Yksilön 

itsensä lisäksi masturbaatio vaikuttaa kielteisesti avioliitossa, jolloin sen orjuuttama henkilö 

hakee seksuaalisen tyydytyksen masturbaatiosta aviopuolison sijaan. Prince itse toteaa 

auttaneensa satoja ihmisiä vapaaksi masturbaatiosta eksorsismin kautta. Sen sijaan nuorena 

julistajana hän ei kyennyt auttamaan ihmisiä vapauttamiseen liittyvän puutteellisen 

demonologian johdosta. Toisin sanoen ymmärrys siitä, että tämänkaltaisten orjuuttavien 

tapojen taustalla on demonisaatio, on aivan välttämätöntä, jos ihmisiä halutaan auttaa.127 

Hänen määritelmänsä seksuaalisuudesta, joka altistaa demoneille tai joiden harjoittaminen 

johtuu demoneista, ilmentää Princen käsitystä seksuaalisuuteen liittyvästä teologiasta. Ainoa 

teologisesti oikeaoppinen seksinharjoittamisen muoto on miehen ja naisen välisessä 

avioliitossa tapahtuva seksi. 

 
125 Prince 2021, 270–272. 
126 Prince 2021, 272–273. 
127 Prince 2006, 87–90, Prince 2021, 59–60, 273–275. 
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Prince määrittelee riippuvuuden Paavalin kirjeen kohdan (1. Kor. 6:12) perusteella 

tilaksi, jossa ihmistä hallitsee jokin, joka ei ole hyödyllistä hänelle. Riippuvuuksien kirjo on 

siis hyvin laaja. Esimerkkeinä hän mainitsee kokemuksiinsa nojaten päihteet, pornon, 

internetin, tupakan, ylensyönnin, television, lemmikkeihin liittyvän riippuvuuden, kynsilakan 

poistoaineen haistelun ja kolajuomat. Joskus yksi riippuvaisuus voi vaihtua toiseen. 

Riippuvuudet johtuvat Princen mukaan hyvin usein demoneista. Tosin riippuvuuden ja siihen 

liittyvän demonisaation taustalla on yleensä joku muu syy. Esimerkiksi yksinäisyys, 

hylkääminen tai arvottomuuden kokemus voivat hänen mukaansa olla tällaisia syitä. Jotta 

ihminen voi vapautua riippuvuudesta, sen taustalla oleva syy on selvitettävä. Addiktiosta 

kärsivän ihmisen on annettava anteeksi esimerkiksi hänet hylänneelle ihmiselle. Vasta tämän 

seurauksena ihminen voi vapautua demonista ja riippuvuudesta.128 Anteeksiantaminen ei 

kuitenkaan edellytä sen kiistämistä, että hylännyt ihminen on tehnyt väärin. Anteeksianto 

kuitenkin auttaa addiktiosta kärsivää pääsemään vapaaksi katkeruudesta. 

Kun ihmisen mielikuviin tulee esimerkiksi seksuaalisia fantasioita, on Princen mukaan 

usein kyse demonin saastuttavasta vaikutuksesta mielen alueella. Erityisesti tästä on kyse 

silloin, kun kristitty pyrkii harjoittamaan hengellistä yhteyttä Jumalaan esimerkiksi Raamattua 

lukemalla tai rukoilemalla. Prince nostaa esiin myös ihmiset, jotka jatkuvasti kiroavat tai 

panetellen puhuvat toisista pahaa. Tämän ilmiön taustalla on demonit, jotka saastuttavat 

ihmisen puheen. Hän perustelee väitteensä omalla kokemuksellaan nuoruudestaan. Prince 

kiroili jatkuvasti, mutta kun hän kääntyi kristityksi, se loppui itsestään. Prince tekee sen 

perusteella johtopäätöksen, että Jumala puhdisti hänet kääntymyksen yhteydessä puhetta 

saastuttavista demoneista.129 

Prince toteaa kaikkien uskontojen, oppien tai filosofioiden, jotka eivät tunnusta 

Raamatun jumalallista auktoriteettia tai jotka vääristävät Kristuksen olemusta, olevan 

hengellisessä mielessä eksyttävää petosta. Hänen mukaansa lähes jokaisen petollisen ja 

eksyttävän aatteen takana on demoni. Uuden testamentin kohtaan (1. Tim. 4:1) nojautuen 

Prince huomioi, että myös kristityt ovat vaarassa joutua tämänkaltaisen harhaopin valtaan. 

Tämä perustuu siihen, että Paavali viittaa kohdassa uskosta luopuviin henkilöihin, jotka ovat 

olleet kristittyjä, mutta joutuneet demonisen harhaopin pettämiksi. Nykyajasta Prince haluaa 

nostaa seurakunnalle varoittavana esimerkkinä eläinhengiksi kutsumiensa demonien 

vaikutuksen. Demonit saavat aikaan sen, että seurakunnan kokouksissa kristityt alkavat 

käyttäytyä ja ääntelehtiä eläimien tavoin. Kyseessä ei siis ole helluntailiikkeessä yleinen 
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kielillä puhuminen, johon Prince suhtautuu myönteisesti. Hänen mukaansa edellä kuvattu 

toiminta on esimerkki demonien aikaansaamasta eksytyksestä, joka on itsessään väärin ja saa 

aikaan myös Jumalan tahdon vastaista epäjärjestystä kokoontumisissa. Tämänkaltaisia 

ilmiöitä tapahtuu hänen mukaansa niin Afrikassa kuin länsimaissa.130 

Prince määrittelee fyysisen ruumiin kohteeksi, jota vastaan demonit hyökkäävät monin 

tavoin. Jumala on lunastanut kristityn ruumiin ja tarkoittanut sen Pyhän Hengen asuinsijaksi. 

Saatana sen sijaan pyrkii demonien kautta pääsemään ihmisiin ja estämään Jumalan 

suunnitelman. Sairaudet tai vaikkapa yliluonnollinen väsymys ovat esimerkkejä tästä. 

Demoninen väsymys voi hänen mukaansa alkaa juuri silloin, kun ihminen pyrkii lukemaan 

Raamattua tai rukoilemaan. Sen sijaan televisiota katsellessa samainen henkilö ei koe 

väsymystä. Prince haluaa kuitenkin painottaa, että eri sairauksien taustalla voi olla 

luonnolliset, fyysiset syyt. Sen vuoksi on tärkeää, että kristityt oppivat erottelemaan sairauden 

taustan. Lääkäreiden tuoma apu luonnollisen sairauden kohdalla on yhtä arvokasta kuin 

hengellinen apu demonien aiheuttamien sairauksien kohdalla. Hänen mukaansa kaksi 

Raamatussa mainittua armolahjaa, henkien erotteleminen ja tiedon sanat, ovat keskeisimmät 

välineet erotteluprosessissa. Toisaalta myös sielunhoidollinen keskustelu ilman yliluonnollisia 

armolahjoja voi itsessään paljastaa sairauksien taustalla olevan demonisaation, sillä niiden 

vaikutus on usein nähtävissä edellä mainittujen tuntomerkkien kautta.131  

Prince perustelee Jeesuksen toiminnalla (Luuk. 4:40–41) sen näkökulman, että 

useammin kuin ajatellaan, sairauksien taustalla on demoniset syyt. Kokemuksensa perusteella 

hän toteaa, että joskus myös fyysinen vamma voi avata portin sille, että demoni asettuu 

henkilöön. Tällöin vamma sekä siihen liittyvät muut oireet eivät parane. Eri raamatunkohtia 

vertailemalla Prince haluaa osoittaa, että joissain tilanteissa Jeesus paransi sairauden, mutta 

joskus sairaus lähti kuin itsestään eksorsismin seurauksensa. Hän painottaa itse olleensa 

mukana sadoissa tilanteissa, joissa sairaus on poistunut demonin tai demonit ulos ajamalla. 

Näiden demonisten sairauksien kirjo on laaja, joista Prince nostaa esiin joitain esimerkkejä 

oman palvelutyön kautta saatujen kokemusten kautta. Niitä ovat muun muassa kuurous, 

sokeus, epilepsia, Ms-tauti ja erittäin vakava sydänsairaus.132 Kaiken kaikkiaan fyysisen 

sairauden taustalla voivat siis Princen mukaan olla luonnolliset tai hengelliset syyt. 

Luonnollisen sairauden voi parantaa lääkäri tai Jeesus ihmeparantumisen kautta. Demonisen 

sairauden voi parantaa ainoastaan ajamalla demoni ulos. 

 
130 Prince 2021, 280–283. 
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Fyysistä ruumista vastaan hyökkäävä demoni voi Princen mukaan pahimmassa 

tapauksessa aiheuttaa kuoleman. Tällöin kyseessä on kuolemanhenki. Ilmestyskirjan pohjalta 

(Ilm. 6:8) Prince tulkitsee kuoleman olevan itse asiassa persoona. Tämän perusteella hän 

toteaa, että demoni voi olla olemukseltaan kuolemanhenki ja aiheuttaa ennenaikaisen 

kuoleman. Usein kuolemanhenki tulee ihmiseen joko sukukirouksen, varomattoman 

kielenkäytön tai sellaisen tilanteen kautta, jossa ihminen on ollut lähellä kuolemaa. Väitettä 

puolustaakseen hän esittelee yksityiskohtaisesti useita henkilöitä, jotka ovat olleet jo lähellä 

kuolemaa, mutta kyseisen demonin ulosajamisen kautta parantuneet tai välttäneet 

ennenaikaisen kuoleman.133 

5.3. Demonit ihmisen persoonallisuudessa 

Prince näkee olennaisena hahmottaa demonien vaikutusta persoonallisuuden eri osa-alueilla. 

Ne ovat yhteydessä aiemmin esiteltyihin, demoneille tyypillisiin tapoihin vaikuttaa ihmisessä. 

Hänen mukaansa persoonallisuus sisältää viisi aluetta, joissa demonit usein vaikuttavat. Ne 

ovat tunteet ja asenteet, mieli, kieli, seksuaalisuus sekä mielihalut (physical appetites). Hän 

vertaa ihmisen puolustuskyvyn mahdollista romahdusta demoneita vastaan Raamatusta 

löytyvällä kielikuvalla kaupungista, jolla ei ole muureja (Sananl. 25:28). Persoonan osa-alueet 

kuvaavat kaupunginosia. Esimerkiksi huumeidenkäyttäjä on niin rikkinäinen, ettei hänellä ole 

enää minkäänlaisia puolustusmekanismeja demoneita vastaan. Tämänkaltaisen henkilön 

kohdalla on Princen mukaan toimittava niin, että demonien ulosajamisen lisäksi kuntoutetaan 

hänen persoonallisuutensa osa-alueet ja hengellinen vastustuskyky. Muuten vapautuminen 

kestää vain lyhyen aikaa.134 Seuraavaksi esitellään edellä mainitut persoonallisuuden osa-

alueet sekä niissä ilmenevä demoninen vaikutus syvällisemmin. 

Prince korostaa, että jokainen negatiivinen tunne ja sen ilmaisu sekä kielteinen asenne 

avaa mahdollisuuden demonille astua ihmiseen. Kuten demonien olemusta esitelleessä 

luvussa kävi ilmi, ihmisessä voi olla lukuisia demoneita. Princen mukaan juuri tunteiden ja 

asenteiden alueella ihminen on erityisen altis sille, että ihmiseen asettuu joukko demoneita. 

Yksi niistä, usein hylkäämisen demoni, toimii ovenavaajana myös muille demoneille. 

Hylkäämisen kokemus voi juurtua ihmiseen jo äidin kohdussa, lapsuudessa tai vaikkapa 

avioeron kautta. Tämänkaltainen ihminen reagoi sisällään olevaan hylkäämisen tunteeseen 

Princen mukaan joko passiivisesti, jolloin erityisesti itsesäälin, yksinäisyyden, masennuksen 

ja lopulta itsemurhan demonit painostavat häntä. Itsemurha onkin hänen mukaansa aina 
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demonin aikaansaama teko ihmisessä. Toinen tapa reagoida hylkäämisen tunteeseen on 

aggressiivisuus. Silloin ihmisessä vaikuttaa erityisesti vihan, kapinan, noituuden, väkivallan ja 

lopulta murhan demonit. Myös murhaamisen taustalla on siis Princeä mukaillen demoni, jota 

hän perustelee Raamatulla (1. Joh. 3:15).135 

Mieli on Princen mukaan suurin demoninen taistelukenttä ihmisen persoonallisuudessa. 

Erityisesti korkeasti koulutetut ovat vaarassa altistua tällä osa-alueella toimiville demoneille. 

Tyypillisiä demoneita ovat epäusko, epäilys, hämmennys (confusion), päättämättömyys, 

kompromissi, humanismi ja mielenvikaisuus. Hän perustelee väitteensä kertomalla ihmisistä, 

joissa kyseisiä demoneita on ollut ja ne on ajettu ulos. Usein ihmiset ovat ensin luopuneet 

tietyistä Raamatun opetuksista ja kyseenalaistaneet esimerkiksi Jeesuksen ihmeteot. Sen 

seurauksena epäuskon demoni on päässyt asettumaan ihmisen mieleen. Epäusko johtaa myös 

siihen, että ihminen ei hae myöskään hengellistä apua demonisaatioon. Princelle totuuden 

kriteerinä toimivasta Raamatun ilmoituksesta poikkeaminen edes pienessä määrin onkin 

hyvin vaarallista.136 

 Puheen saastuttavia demoneita käsiteltiin jo aiemmin demonisen toiminnan 

vaikutuksien yhteydessä. Niihin liittyy kielen alueen demonit. Usein demoni, joka toimii 

kielen alueella, on Princen mukaan valheen henki. Se voi puhua ihmisen mieleen tai jopa 

demonin vaikutuksen alaisen ihmisen kautta muille. Hän korostaa, että valheen henki voi 

uskotella ihmiselle, ettei hän kelpaa Jeesukselle eikä voi pelastua. Prince on kohdannut myös 

patologisia valehtelijoita, jotka eivät välttämättä tiedosta olevansa sitä. Hän toteaa jatkuvan 

valehtelun olevan demonista. Myös liioittelu, juoruilu, kritisoiminen tai panettelu on usein 

kielessä toimivan demonin aikaansaamaa. Liioittelun hengelle ovat erityisen alttiita 

evankelistat. Prince toteaa lakonisesti juoruilun ja kritiikin henkien löytävänkin otollista 

maaperää seurakunnan keskuudessa.137 

Prince korostaa seksuaalisuuden olevan Jumalan alun perin hyväksi luoma osa-alue 

ihmisessä. Seurakunnissa siitä puhutaan turhaan ikään kuin häpeillen. Samalla Prince 

kuitenkin huomioi, että seksuaalivietti on voimakas ja sen vuoksi Saatana pyrkii 

hyökkäämään tätä aluetta kohtaan. Hallitsemalla persoonan seksuaalisuutta Saatana voi hallita 

myös kyseisen ihmisen muuta käyttäytymistä. Prince määrittää seksuaalisiksi poikkeamiksi 

kutsumiensa asioiden taustalla olevan aina demonit. Tällaisia tekoja ovat muun muassa 

masturbaatio, pornografia, haureus, aviorikos, homoseksuaalisuus, lesbous ja miehen 
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naisenkaltainen käytös (effeminacy). Hän liittää ne Raamatun mainitsemiin (Ef. 5:12) 

pimeyden tekoihin. Princen kokemuksien mukaan nimenomaan hedelmöityminen on 

ajankohta, jolloin alkunsa saamassa oleva lapsi voi erityisesti altistua seksuaalisuuden alueella 

toimivalle demonille. Tämä voi tapahtua, jos lapsi syntyy esimerkiksi avioliiton ulkopuolella 

tai vaikkapa isä on ollut uskoton puolisolleen.138 

Demonit voivat Princen mukaan vaikuttaa myös ihmisen ruumiillisissa mielihaluissa, 

jotka hän liittää osaksi henkilön persoonallisuutta. Näitä ovat ennen kaikkea syöminen ja 

juominen. Prince huomioi, että jotkut synnilliset tavat ovat ehdottoman kiellettyjä 

kristillisessä seurakunnassa, mutta toiset hyvinkin sallittuja. Hän pitää ylensyöntiä 

esimerkkinä taipumuksesta, josta kärsivät monet aktiivisesti seurakunnan toiminnassa olevat. 

Sen haitallisuutta ja usein demonista alkuperää ei nosteta esiin. Se johtuu Princeä mukaillen 

joko tietämättömyydestä tai haluttomuudesta. Näin ihmiset jäävät tällä alueella toimivien 

demonien vaikutuksen alaisiksi, vaikka heitä voitaisiin auttaa ajamalla demonit ulos heistä.139 

Eräs Princen demonologian keskeisin, helluntailaisuuden piirissä kritiikkiä herättänyt 

opinkohta liittyy hänen käsitykseensä siitä, että uskovassa kristityssä voi olla demoni tai 

demoneita. Se on herättänyt jopa ankaraa vastustusta. Urvas tuo esiin, että klassinen 

helluntailaisuus ei ollut omaksunut kyseistä oppia milloinkaan. Myöhemmin Yhdysvaltain 

suurin ja myös globaalisti vaikutusvaltainen helluntaikirkko Assemblies of God irtisanoutui 

julkisessa kannanotossaan kristityn mahdollisuudesta olla demonisoitu. Ensimmäinen 

kannanotto ajoittuu tilanteeseen, jossa Prince oli alkanut hyvin julkisesti vapauttaa kristittyjä 

ja hänen läheinen työtoverinsa Don Basham oli julkaissut teemaa käsittelevän teoksen. On 

todennäköistä, että kannanotto liittyi juuri heidän toimintaansa. Nykyisin oppi kristityn 

demonisaatiosta saa yhtäältä kannatusta esimerkiksi niin kutsutun kolmannen aallon 

helluntailaisuuden piirissä, mutta toisaalta Afrikassakin on helluntaiteologeja, jotka ovat 

irtisanoutuneet Princen opetuksista teeman osalta. Keskeisin argumentti, jolla kristityssä 

olevien demonien mahdollisuus kiistetään, liittyy Pyhään Henkeen. Paha henki ei 

yksinkertaisesti voi olla ihmisessä, jolla on Pyhä Henki ja jonka sydäntä hallitsee Jumala.140 

Seksuaalisuus ja sukupuoliroolit korostuvat Princen demonologiassa, jossa 

seksuaalisuus nähdään toisaalta Jumalan luomana lahjana, mutta jonka harjoittaminen 

toteutuu puhdasoppisesti vain avioliitossa olevan miehen ja naisen välisessä 

kanssakäymisessä. Muut, Princen tulkinnan mukaan vääristyneet, seksuaalisuuden 
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harjoittamisen muodot voivat toisaalta altistaa demoneille tai johtua demoneista. 

Sukupuoliroolit noudattavat kaavaa, jossa miehet saattavat pettää tai eivät kykene elättämään 

perhettään. Nämä altistavat demoneille. Naiset puolestaan voivat äitinä hylkiä lastaan ja 

raskaana ollessaan altistaa syntymättömän lapsen muulla tavoin alttiiksi demoneille. Miehet, 

jotka ensisijaisesti on kutsuttu johtajuuteen, voivat langeta hengelliseen haureuteen. 

Haureuden henkeä Prince puolestaan kuvaa feminiinisenä. Tämänkaltainen opetus 

seksuaalisuudesta ja sen harjoittamisesta on ollut myös helluntailiikkeelle ominaista. Samoin 

sukupuoliroolit, pois lukien helluntailaisuuden alkuvaihe ja toisaalta nykytilanne, ovat 

samankaltaiset kuin Princen teologiassa. Azusa-kadun herätyksen aikana naisilla oli kuitenkin 

hyvin voimakas rooli johtajina ja julistajina. Suhteellisen varhaisessa vaiheessa naisten asema 

alkoi kaventua ja ainoa mahdollisuus johtaa tai julistaa toteutui aviomiehen rinnalla rajatussa 

roolissa. Nykyisin keskustelua sukupuolirooleista käydään laajasti, ja joissain helluntailaisissa 

kirkkokunnissa naiset voivat toimia esimerkiksi pastoreina.141 

Helluntailaisuudessa on pidetty itsestään selvänä, että demoninen possessio ilmiönä on 

todellinen. Mutta kuten demonien olemukseen ja demonien ihmiseen tulemisen edellytyksiin 

liittyen tutkielmassa on jo nostettu esiin, ei possession vaikutuksia ole yksityiskohtaisemmin 

juurikaan käsitelty. Lähinnä on huomioitu, että joidenkin fyysisten sairauksien, 

mielenterveysongelmien, kyvyn saada yliluonnollista tietoa tai persoonan muutoksen taustalla 

voi olla demoni. Käytännössä Prince opettaa samoista piirteistä, mutta hänen kuvauksensa 

demonisaation oireista on laajempi ja yksityiskohtaisempi. Samalla on huomioitava, että 

Prince opettaa possession sijaan pääasiassa demonisaatiosta eli kristityissä olevista 

demoneista, mikä siis poikkeaa helluntailaisuuden yleisestä opetuksesta. Toisaalta Prince on 

myötävaikuttanut siihen, että yksityiskohtaisempi opetus demonien vaikutuksesta ihmisessä 

on tullut osaksi helluntailiikettä.142 
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6. Eksorsismi 

6.1. Eksorsismin edellytykset 

Prince kuvaa demoneista vapauttamista eli niiden ulosajoa toimintana, joka tulisi 

lähtökohtaisesti tehdä toisten, teemaan perehtyneiden, kristittyjen kanssa. Samalla hän toteaa, 

että länsimaisissa seurakunnissa on vapauttamiseen valmiita kristittyjä vähän. Sen vuoksi 

eksorsismin voi toteuttaa myös yksin. Kristitty voi siis ajaa ulos itsessään olevat demonit 

itsenäisesti, mutta Jeesuksen työtoverina. Lopulta ainoastaan Jeesus kykeneekin ne 

poistamaan. Eksorsismiin valmistautuminen on Princelle prosessi, johon kuuluu useita 

vaiheita. Ne esitellään seuraavaksi yksityiskohtaisemmin.143  

Ensimmäinen niistä on sen varmistaminen, että vapautettava on itse uskova kristitty, 

jolla on omakohtainen suhde Jeesukseen. Kristityn ei hänen mukaansa tule olla henkilö, joka 

on ainoastaan jossain yksittäisessä tilanteessa kokenut jonkinlaisen uskoontulon. Sen sijaan 

hänen tulee elää jatkuvassa yhteydessä Kristukseen ja vaeltaa kuuliaisesti Jumalan omana 

(Luuk. 6:46). Prince korostaa Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta saatua 

voittoa, johon myös demonien ulosajaminen perustuu. Tämä puolestaan on mahdollista vain 

silloin, kun henkilö itse nojautuu tähän voittoon uskon kautta.144 

Omakohtaisen uskon lisäksi eksorsismiin valmistautuvan henkilön on Princen mukaan 

nöyrryttävä Raamatun kehotuksen mukaisesti (1. Piet. 5:5–6). Kuten aiemmin tutkielmassa on 

tullut esiin, Prince korostaa ylpeyden itsessään olevan vakava synti. Se oli läsnä jo Saatanan 

kapinassa. Sen vuoksi kristityn on syytä tehdä parannus siitä, ennen kuin kohtaa demonit 

niiden ulos ajamisen yhteydessä. Toinen syy nöyrtymiseen liittyy Princeä mukaillen itse 

eksorsismin olemukseen. Joskus ihminen toimii sen yhteydessä tavalla, jonka hän voi kokea 

oudoksi tai jopa häpeälliseksi. Silloin ylpeys voi jopa estää ihmistä osallistumaan 

eksorsismiin hänen pelätessään sitä, miten poikkeavasti hän saattaa käyttäytyä 

vapauttamistilanteessa.145 

Prince kehottaa voimakkaasti tunnustamaan kaikki omallatunnolla olevat synnit ja 

tekemään niistä parannuksen vielä ennen vapauttamista (1. Joh. 1:9). Tämänkaltaisen 

asenteen tulisi ohjata kristittyä koko ajan, mutta se on erityisen tärkeää ennen eksorsismia. 

Prince opettaa demonisaation edellytysten yhteydessä, että isien synnit kolmanteen ja 

neljänteen polveen vaikuttavat myös meissä. Hänen mukaansa emme itse ole syyllisiä isien 

synteihin, mutta kannamme mukanamme niiden seurauksia. Sen vuoksi on tärkeää rukoillen 
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meditoida ja käydä läpi isien mahdollisia syntejä ja tunnustaa ne. Parannuksenteon yhteydessä 

Prince korostaa sitä, että vaikka demonit saavat meissä aikaan synnillistä käytöstä, olemme 

silti itse vastuussa niistä. Toisin sanoen syyllisyyttä itse tehtyyn syntiin ei voi laittaa 

demonien päälle. Syntiä tulee myös aidosti vihata. Muuten kyseessä ei Princen mukaan ole 

todellinen parannuksenteko. Hän toteaa Jumalan vihaavan syntiä, siksi meidänkin tulisi sitä 

vihata.146 

Prince muistuttaa Raamatun useaan otteeseen kehottavan antamaan synnit anteeksi 

niille, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. Syntien tunnustamisen ja parannuksenteon 

yhteydessä ihmisen tulee myös antaa anteeksi kaikille, jotka ovat rikkoneet häntä vastaan. Jos 

kristitty ei anna anteeksi toisille, hänen ei ole syytä etsiä vapautumista demoneista. Princen 

mukaan anteeksiantamattomuus on itsessään eräs demonisaation syy. Tämä syy on 

anteeksiantamisen kautta poistettava, jotta demonit voivat lähteä ihmisestä. Prince korostaa, 

että anteeksiannossa ei ole lähtökohtaisesti kyse tunteesta, vaan ensisijaisesti tahdon 

päätöksestä. Päätöksen kautta tehty ja Jumalalle julkilausuttu anteeksiantaminen tekee siitä 

pätevän tunteista riippumatta.147 

Kun ihminen valmistautuu vapautumaan demoneista, hänen tulee Princen mukaan myös 

viimeistään siinä vaiheessa irtisanoutua okkultismista, noituudesta ja vääristä uskonnoista. Jo 

aiemmin tutkielmassa on nostettu esiin Princen käsitys, että nämä altistavat erityisesti 

demonisaatiolle. Eksorsismiin valmistautumisen yhteydessä hän korostaa, että kaikki kirjat, 

taikakalut (charms), matkamuistot ja taide-esineet, joilla on yhteys esimerkiksi okkultismiin, 

on hävitettävä. Prince toteaa parhaaksi keinoksi Raamatun esimerkin mukaisesti polttaa 

tällaiset esineet, kuten Efesoksessa oli tehty (Apt. 19:19).148 

Valmistautumisprosessin eräs tärkeä vaihe on Princen mukaan kirouksien tunnistaminen 

ja niiden murtaminen rukoillen. Hän korostaa kirouksista puhuttavan Raamatussa yli 600 

kertaa, mutta nykypäivän seurakunnan keskittyvän ainoastaan siunauksiin. Prince kuvaa 

kirouksia varjoiksi uskovan yllä. Ne pidättävät osan niistä siunauksista, kuten parantumisen ja 

vapautumisen, joita Jumala on kristitylle tarkoittanut. Prince nostaa esiin joitain ongelmia, 

joiden taustalla on hänen kokemuksensa mukaan ollut usein kirous. Näitä ovat 

hermoromahdus, toistuvat tai krooniset sairaudet, hedelmättömyys tai jatkuvat raskauden 

keskenmenot, avioliiton tai perhesuhteiden hajoaminen, jatkuvat taloudelliset ongelmat, 
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onnettomuusalttius sekä suvussa esiintyvä itsemurha-alttius tai ennenaikaiset kuolemat.149 

Verrattuna demonisaation tyypillisiin piirteisiin, kirouksien ilmeneminen on osittain 

yhteneväinen niiden kanssa. Prince ei kuitenkaan määrittele, miten erottaa se, milloin 

kyseessä on demonisaatio ja milloin kirous. 

Ennen varsinaista eksorsismia henkilön on vielä otettava luja asenne, jolla hän seisoo 

Jumalan rinnalla ja vastustaa kaikkea syntiä ja pahaa. Prince muistuttaa, että pahan 

vastustaminen on aktiivinen teko (Jaak. 4:7). Ihminen ei voi ulkoistaa itseään varsinaisesta 

vapauttamisesta, vaan on vastuullinen toimija. Kun Jumala tämän kautta alkaa Pyhän Hengen 

kautta auttamaan vapautettavaa, se tapahtuu Princen mukaan niin, että vapautettava saa 

Jumalalta riittävän tiedon demonista. Usein jo demonin nimi on keskeinen apu 

ulosajamisessa. Prince muistuttaa Jeesuksenkin ajoittain kysyneen demonien nimeä ja 

tienneen aina, kenen kanssa oli tekemisissä. Samalla hän kuitenkin korostaa, että itse 

demonien kanssa ei tule kommunikoida enempää kuin on aivan välttämätöntä. Prince vertaa 

demonia vihaiseen koiraan. Kun tiedät koiran nimen, sinulla on suurempi auktoriteetti 

käskyttää sitä. Tässä kaikessa ihminen on riippuvainen Jumalan avusta ja sen vuoksi 

vapautettavan on seistävä samassa rintamassa Jumalan kanssa.150 

6.2. Auktoriteetti 

Prince korostaa demonien ulosjamiseen liittyvän vallan perustuvan vain ja ainoastaan siihen 

auktoriteettiin, jonka Jeesus on opetuslapsilleen antanut. Jeesus Jumalan poikana on 

puolestaan saanut sen kaiken auktoriteetin ylimmältä lähteeltä, isältä Jumalalta. Ilman tähän 

auktoriteettiin liittyvää voimaa ihminen ei voi vapauttaa itseään tai toisiaan. Prince perustelee 

teologiansa viittaamalla erityisesti niihin evankeliumien kohtiin, jossa Jeesus antaa vallan ja 

voiman opetuslapsille ajaa riivaajia ulos ja myös lähettää heidät tekemään niin. Hän myös 

muistuttaa, että Markuksen evankeliumin lopussa viitataan siihen, että Jeesukseen uskovat 

tunnistetaan myös siitä, että he ajavat riivaajat ulos. Näin ollen valtuutus ei koskettanut 

ainoastaan 12 apostolia tai Jeesuksen aikalaisia, vaan on annettu kaikille uskoville.151 

Prince huomioi opetuslapsilla olleen Jeesukselta saatu auktoriteetti ajaa ulos riivaajia jo 

ennen hänen ristinkuolemaansa ja ylösnousemusta. Silti hän toteaa auktoriteetin pohjautuvan 

lopulta koko Jeesuksen sovitustyöhön. Näin ollen demoneita kohdattaessa on muistettava, että 

kristityn mahdollisuus eksorsismiin toteutuu Jeesuksen sovintoveren, ristinkuoleman ja 

voitokkaan kuolleista ylösnousemisen perusteella. Kristityn tulee olla myös alamainen 

 
149 Prince 2021, 341–342. 
150 Prince 2021, 96–99, 342–343. 
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Kristukselle. Prince korostaa Raamattuun nojautuen, että sovitus on riisunut aseet 

saatanallisilta voimilta ja ne on asetettu häpeän alaisiksi (Kol. 2:14–15). Saatana joukkoineen 

pyrkii toisaalta syyllistämään uskovia heidän syntisyytensä tähden, mutta Jeesuksen 

sovintotyö on poistanut syyllisyyden. Tämän vuoksi kristitty on vanhurskas (righteous). 

Vanhurskaus ja alamaisuus Kristukselle oikeuttaa myös käyttämään Jeesuksen antamaa 

auktoriteettia täysimääräisesti.152 

Prince liittää auktoriteetin omistamiseen myös elementin, jota voi luonnehtia 

alamaisuudeksi seurakunnassa oleville auktoriteeteille. Kristityn tulee siis olla alamainen 

Jeesukselle, mutta myös hänen seurakuntaansa asettamalle johtajuudelle. Toisin sanoen 

vapauttaminen ei ole yksinäisten, muusta seurakunnasta irrallaan olevien henkilöiden tehtävä. 

Irrottautumalla seurakunnan auktoriteetista heillä ei ole myöskään Jeesuksen antamaa 

auktoriteettia. Tällaisen henkilön harjoittama vapauttaminen on Princen mukaan 

lähtökohtaisesti hedelmätöntä. Prince korostaakin, että muuttaessaan uudelle paikkakunnalle 

hän on aina etsiytynyt paikallisseurakuntaan ja sitoutunut sen yhteyteen.153 

Käytännössä Jeesuksen antaman auktoriteetin käyttäminen kiteytyy Princellä 

muutamaan seikkaan. Vapauttamistilanteessa tulee vedota Jeesuksen nimeen, käyttää 

Raamatun kirjoituksia ja erityisesti niissä olevia kohtia, jotka korostavat Jeesuksen voittoa 

sekä julistaa kristityn täydellistä, uskon kautta saatua vanhurskautta. Nämä ovat käytännöllisiä 

keinoja toimia Kristuksen antamalla auktoriteetilla. Prince varoittaa erikseen uskonnollisen 

kielen ja kirkkokunnallisen statuksen merkityksettömyydestä demonien edessä. Vain 

Jeesuksen nimi ja Raamatun sana saavat ne vapisemaan.154 

Prince painottaa, että Jeesukselta saatu auktoriteetti toimii kuitenkin vain niiden rajojen 

sisällä, jotka Jumala on seurakunnalle määrittänyt. Hän käyttää varoittavana esimerkkinä 

henkilöitä, jotka ovat ajaneet ulos demoneita ja käskenyt niiden mennä kuoppaan (pit). 

Kuoppaan ajamisella viitataan siihen, että demonit joutuvat jo kohtaamaan lopullisen 

tuomionsa. Princen mukaan tämän kaltaista kehotusta ei ole Raamatussa ja sen kautta 

vapauttajalla ei ole auktoriteettia toimia näin. Itse asiassa hän tulkitsee tämän olevan jopa 

Raamatun vastaista. Kun Jeesus ajaa miehessä olevan Legioonan sikoihin, ne eivät vielä saa 

lopullista tuomiotaan. Niillä on oikeus vielä jatkaa olemistaan maan päällä, sillä niille 

määrätty aika ei vielä ollut täynnä (Matt. 8:28–32).155 

 
152 Prince 2017, 162–163, 179–181; Prince 2021, 112–114. 
153 Prince 2021, 388–391. 
154 Prince 2017, 172; Prince 2021, 113–114. 
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6.3. Eksorsismin toteuttaminen 

Varsinainen eksorsismi kiteytyy Princen demonologiassa rukoukseen ja sen jälkeiseen 

demonin tai demonien ulosajamiseen. Hän antaakin rukouksille, on kyse sitten 

vapauttamisesta tai esimerkiksi kirouksen poistamisesta, lähes sanatarkat rukousohjeet. Hän 

toki huomioi, että Pyhän Hengen yksityiskohtaista johdatusta noudattaen ohjeita voi käyttää 

soveltaen, mutta rukouksessa oleva sisältö on pätevä sellaisenaan. Käytännössä rukous seuraa 

edellä kuvatun valmistautumisprosessin vaiheita. Ainoa poikkeus on, jos vapauttamisessa on 

mukana muita kristittyjä. Silloin joukko voi aluksi yhdessä Jumalan edessä sopia pyytämään 

vapautumista (Matt. 18:19). Sen jälkeen vapautettavan tulee rukoillen tunnustaa 

omakohtainen usko Jeesukseen, nöyrtyä, tunnustaa synnit ja tehdä parannus, antaa anteeksi, 

katkaista siteet noituuteen ja okkultismiin sekä vääriin uskontoihin, valmistautua purkamaan 

kiroukset elämästä ja asettua seisomaan Jumalan rinnalle.  Rukouksen päätyttyä demonia 

tulee käskeä, suoraan sitä puhutellen, poistumaan ihmisestä.156  

Rukous on eksorsismin keskeinen ulottuvuus. Jossain tilanteessa demoni tai demonit 

poistuvat saman tien, jossain tilanteessa vapauttamista tulee jatkaa myöhemmin. Kun rukous 

on lausuttu, Prince ohjaa hyvin konkreettisella tavalla, mitä demonin lähtöhetkellä tapahtuu. 

Demoni tulee usein suun kautta, mutta voi tulla periaatteessa mistä tahansa ruumiinosasta. 

Hänen mukaansa esimerkiksi masturbaation henki lähtee sormista ja rampauttava henki 

kouristusten kautta. Prince käskee opetella luottamaan jokaisessa tilanteessa Pyhän Hengen, 

joka on persoona, ohjaukseen. Pyhä Henki osoittaa myös vapauttamistilanteessa, miten 

demoni on lähdössä.157  

Kun demoni on (useimmiten) lähdössä suun kautta, sille tulee antaa konkreettisesti tilaa. 

Rukouksen jälkeen lausutun aamenen jälkeen käsketään demonia lyhyesti lähtemään 

Jeesuksen nimessä. Sen jälkeen vapautettavan ei tule enää jatkaa rukousta ääneen, sillä se voi 

Princen mukaan estää demonin ulostulon. Käytännössä suun kautta tuleva demoni lähtee 

uloshengityksen mukana. Prince korostaa, että ensimmäinen uloshenkäys on luonnollista 

ilmaa, mutta hyvin pian demoni lähtee poistumaan. Jossain tilanteissa poistuminen tapahtuu 

hiljaisesti. Princen kokemuksen perusteella eksorsismin yhteydessä saattaa kuitenkin esiintyä 

manifestaatioita, jolloin demonit aiheuttavat yskimistä, karjumista tai muuta huomioita 

herättävää. Jossain tilanteessa demoni saattaa yrittää jäädä kurkkuun, jolloin yskäisy on 

tarpeellinen. Ylipäätään Prince kehottaa pitämään manifestaatiot mahdollisimman pieninä, 

jotta demonit eivät voi pelotella ihmisiä, jotka ovat vapautettavan kanssa samassa tilassa. 

 
156 Prince 2006, 216–217; Prince 2021, 351–353. 
157 Prince 2006, 224; Prince 2021, 344. 
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Vapautettava ei itse pysty vaikuttamaan manifestaatioihin, mutta vapauttaja voi auktoriteetilla 

käskeä demoneita lopettamaan ne.158  

Prince opettaa myös joukossa tapahtuvasta vapauttamisesta. Hän korostaa sen etuna 

olevan kaksi seikkaa: vapauttamistyötä tekevä ei ole sidottu yksilöiden vapauttamiseen ja 

usein laajemmissa kokoontumisissa ihmisten usko on suurempi. Prince pitää uskoa 

demoneihin ja niistä vapautumiseen eräänä edellytyksenä sille, että henkilölle voidaan 

ylipäätään suorittaa eksorsismi. Toisaalta usko ei nojaudu ihmiseen, vaan siihen, miten Jeesus 

on ristinkuoleman kautta voittanut myös demonit. Uskoa voi hänen mukaansa vahvistaa 

opettamalla ihmisille Raamatun totuuksia eksorsismiin liittyen. Kun tällaisen uskon omaavia 

on koolla useita, on kollektiivinen usko vahvempi. Se puolestaan tukee vapautumista. 

Joukolle suoritettava vapauttaminen on lähes samankaltainen kuin yksilölle tehty eksorsismi. 

Ihmiset ohjataan aiemmin kuvattuun prosessiin, jonka jälkeen kokoontumisen johtaja rukoilee 

vapauttamisrukouksen. Sen jälkeen kukin joukossa oleva yksilö kuitenkin puhaltaa demonin 

tai demonit itsenäisesti ulos. Princen mukaan tämä periaate toimii riippumatta joukon 

koosta.159 

Edellä kuvattu, itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa tehty, vapauttaminen on Princen 

arvion mukaan auttanut suuren joukon ihmisiä vapauteen demoneista. Joissain tilanteissa 

demonin ajaminen ulos voi kuitenkin olla vaikeampaa. Syitä siihen voi olla monia. Jos 

vapauttamista tekevä henkilö ei vielä osaa toimia Pyhän Hengen johdatuksessa, voi olla, että 

syyt demonisaation taustalla eivät avaudu. Princen demonologia sisältää ajatuksen, että 

demoni ei ole koskaan ilman syytä oikeutettu olemaan ihmisessä. Jos tätä syytä ei selvitetä ja 

poisteta, tällöin demonilla on oikeus jäädä ihmiseen. Kuten aiemmin on kuvattu, on myös 

tärkeää tietää, millä alueella demoni vaikuttaa ja onko niitä useita. Tässäkin tarvitaan 

Jumalalta tulevaa viisautta ja armolahjojen käyttöä, jotta vapautuminen tapahtuu. Myös 

oikean auktoriteetin käyttö on tärkeää. Joskus demonit eivät lähde eksorsismista huolimatta. 

Demonien lähtemättömyyteen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan tutkielmassa myöhemmin. 

160 

6.4. Vapautettuna 

Prince varoittaa, että jos ihminen vapautetaan, mutta hän ei vaella Pyhässä Hengessä ja Jeesus 

ei ole elämän eri osa-alueiden herrana, seurauksena voi olla entistä suurempi ongelma 

demonisaation suhteen (Matt. 12:43–44). Hän kuvaa laajasti vapautetun eräänlaisia 

 
158 Prince 2021, 344–347. 
159 Prince 2006, 268; Prince 2001, 103–109. 
160 Prince 2021, mm.  67–71, 74–75, 81–88, 96–99. 
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velvollisuuksia. Tiivistetysti kyseessä on hänen mukaansa Jeesuksen kehotuksen (Matt. 

16:24–25) noudattamisesta. Ihmisen tulee kieltää itsensä ja ottaa risti kannettavakseen. 

Princelle tämä tarkoittaa Jeesuksen seuraamista tavalla, jonka Uusi testamentti opettaa.161 

Toisaalta Prince nostaa kuitenkin esiin myös useita yksittäisiä periaatteita, jonka 

mukaan vapautetun tulee elää, jotta demonisaatio ei tapahdu uudelleen. Niitä esitellään 

seuraavaksi. Ensimmäinen periaate on Jumalan sana ja Pyhän Hengen täyteys. Sanaa tulee 

ajatella ja puhua. Sen tulee hallita ajatuksiamme. Tämän lisäksi sanan tulee ohjata tekojamme. 

Pelkkä sanan tietäminen ei siis riitä. Jumalan sanan hallintavallan alla elämisen lisäksi 

vapautetun tulee elää jatkuvassa Pyhän Hengen täyteydessä. Täyteydessä eläminen toteutuu, 

kun ihminen kiittää Jumalaa lakkaamatta, kilpailee toisten kunnioittamisessa ja laulaa 

ylistystä Herralle. Tähän liittyy myös Princen kehotus pukeutua ylistyksen viittaan 

masentuneen hengen sijaan (Jes. 61:3). Käytännössä se tarkoittaa Princelle laulamisen lisäksi 

Jumalaa ylistävää, kokonaisvaltaista asennetta. 162 

Eksorsismin kautta tuleva vapaus ei Princelle tarkoita vapautta toimia itsekkäästi. 

Vapaus mahdollistaa sen, että ihminen voi alistaa elämänsä Kristukselle. Vapautetun tuleekin 

elää Jumalalle nöyrtynyttä, kurinalaista kristityn elämää. Raamatunlukemisen ja rukouksen 

tulee olla jokapäiväistä. Sen kautta Pyhä Henki voi auttaa ihmistä hallitsemaan tunteitaan ja 

mielihalujaan. Ihmisen tulee erityisesti vartioida kieltään, joka on Princen mukaan hyvin altis 

tottelemattomuudelle. Vapautetun tulee myös harkita, keiden seurassa hän elää. Vaikka 

kristityn ei tule olla ainoastaan toisten uskovien seurassa, on tärkeää ylläpitää hengellisesti 

rakentavia ihmissuhteita. Prince korostaa myös vesikasteen merkitystä erottautumisena 

maailmasta. Pelastuminen tapahtuu Kristuksen veren kautta, mutta erottautuminen kasteessa. 

Hän vertaa kastevettä Punaiseen mereen, johon faaraon joukot hukkuivat. Myös demonien 

oikeus olla ihmisessä katkeaa kastevedessä. Kaste ei yksin suojaa tai vapauta demoneilta, 

mutta osana muuta, kuuliaiseen kristilliseen elämäntapaan kuuluvaa pyhitystä, kasteen 

merkitys on suuri.163 

Prince nostaa myös esiin Paavalin mainitseman Jumalan sota-asun (Ef. 6:13–18) 

keskeisenä seikkana, jonka kautta vapautettu kristitty pysyy suojassa demonisaatiolta. Sota-

asuun kuuluvan totuuden vyön kiinnittäminen tarkoittaa Princelle yksinkertaisesti 

raamatullisessa totuudessa pitäytymistä ja totuuden rakastamista. Vanhurskauden haarniska 

puolestaan suojaa Princen mukaan ihmisen haavoittuvinta aluetta, sydäntä. Sydämen, ei 

 
161 Prince 2021, 369–372. 
162 Prince 2006, 249–252; Prince 2021, 358–360. 
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pääntiedon, usko tekee ihmisen vanhurskaaksi. Ihminen ei tee hyviä tekoja ansaitakseen 

vanhurskauden, vaan se annetaan lahjana sydämen uskon omaavalle. Haarniska suojaa tätä 

uskoa. Vapautetun tulee pukeutua myös sota-asun osana oleviin alttiuden kenkiin julistaa 

rauhan evankeliumia niille, jotka Jumala johdattaa kohtaamaan vaelluksen aikana. Uskon 

kilvellä puolestaan sammutetaan Saatanan aktiivisesti ampumia nuolia, joilla pyritään 

vahingoittamaan ihmistä. Pelastuksen kypärä on puolestaan keskeisin väline mielen, jota 

vastaan Saatana Princen mukaan erityisen aktiivisesti hyökkää, suojaamisessa. Princelle 

pelastuksen kypärän pukeminen on käytännössä Jeesuksen sovitustyön tuomaan toivoon 

nojautumista, johon Paavali myös viittaa (1. Tess. 5:8).164 

Ainoana hyökkäysaseena Paavalin kuvaamassa sota-asussa on Jumalan sanan miekka. 

Prince korostaa, että kreikankielisessä tekstissä sanaa tarkoittava ilmaisu rhema (ῥῆμα) viittaa 

pääasiallisesti puhuttuun sanaan. Näin ollen kirjahyllyssä oleva Raamattu ei hänen mukaansa 

ole Paavalin tarkoittama Jumalan sanan miekka. Sen sijaan kirjoituksista opittu, mutta suun 

kautta julistettu sana on toimiva ase. Prince viittaa Jeesuksen esimerkkiin. Hän vastasi 

Saatanalle suullisesti, mutta julisti vain sitä mitä on kirjoitettu. Se oli malli siitä, miten 

Jumalan sanan miekkaa tulee käyttää. Vaikka sanan miekan takana oleva voima on Pyhä 

Henki, kristityn vastuulla on kuitenkin käyttää sitä. Muuten kyseinen ase jää 

hyödyntämättä.165 

Prince huomioi, että sota-asussa on yksi ruumiinosa, jota se ei suojaa. Tämä on selkä. 

Hänen mukaansa siitä voi tehdä kaksi johtopäätöstä. Kristityn ei koskaan tulee antaa periksi 

Saatanalle ja kääntää selkäänsä demoneille. Silloin hän on suojaton. Toisaalta Rooman 

armeijassa, josta sota-asun kuvaus on, sotilaat olivat tiiviisti rinta rinnan. Näin ne suojasivat 

toisiaan. Samoin kristityn tulee vaeltaa osana seurakuntaa, jolloin toiset kristityt suojaavat 

myös hänen selustansa.166 

Raamatunkohdassa, jossa kirjoitetaan sota-asusta, Paavali toteaa siihen pukeuduttavan 

kaikella rukouksella. Sen pohjalta Prince kuvaa kaiken rukouksen olevan paitsi tapa, jolla 

sota-asu laitetaan päälle, myös voimakas ase itsessään. Yksittäisen kristityn käyttämä Jumalan 

sanan miekka toimii vain käsivarren mitan päähän. Princen mukaan laajempi esirukous on 

puolestaan mannertenvälinen ohjus. Oikein käytettynä sillä voidaan sotia Saatanan toimia 

vastaan jopa valtamerien toisella puolen. Voimallisen esirukouksen kautta voidaan ulottaa 

 
164 Prince 2021, 46–48, 366–368. 
165 Prince 2006, 230; Prince 2021, 368. 
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sodankäynti jopa Saatanan asuinsijaan välitaivaaseen. Prince kuitenkin painottaa, että 

tämänkaltainen sodankäynti soveltuu vain erittäin kypsille ja harjaantuneille kristityille.167 

6.5. Miksi jotkut eivät vapaudu? 

Prince toteaa aiemmin tutkielmassa kuvatun vapauttamisrukouksen auttaneen lukuisia ihmisiä 

vapautumaan demoneista. Näin ei hänen mukaansa kuitenkaan aina tapahdu. Prince kuvaa 

useita syitä tähän. Ensimmäinen on parannuksenteon puute. Jos henkilö ei ole tahdon (will) 

kautta sitoutunut alamaistamaan kaikkia elämän osa-alueita Kristuksen hallintavallan alle, 

vapautuminen ei myöskään tapahdu. Toisekseen ihmisen on oltava riittävän epätoivoinen 

tarvitakseen todella vapautumista. Prince vertaa oikean asenteen omaavaa ihmisitä hukkuvaan 

Pietariin, joka epätoivoisesti huusi Jeesusta pelastamaan hänet hukkumiselta. Jos näin ei ole, 

ihminen ei välttämättä vapaudu. Tällaisessa tilanteessa Prince kehottaa ihmisiä esimerkiksi 

paastoamaan ja valmistautumaan vapautumiseen uudesta asenteesta käsin.168 

Kolmas syy siihen, ettei ihminen vapaudu, liittyy itsekkyyteen. Joissain tilanteessa 

kristitty voi Princen mukaan tunnistaa demonisen sidoksen elämässään. Sidos voi vaikuttaa 

hänen elämänlaatuunsa ja esimerkiksi estää Princen nautinnoksi kutsumia asioita. Tällöin 

henkilö etsii vapautumista voidakseen jatkaa nautintoa etsivää elämäntapaa eikä palvellakseen 

täysipainoisemmin Kristusta. Motiivi on väärä, johon Princen tulkinnan mukaan myös Jaakob 

viittaa varoittaessaan itsekkäästä pyytämisestä (Jaak. 4:3). Neljäs syy vapautumattomuudelle 

liittyy huomionhakuisuuteen. Prince viittaa henkilöihin, jotka kokevat itse asiassa 

demonisaation vuoksi yksinäisyyttä ja hylkäämistä. Kun heitä aletaan vapauttamaan, he ovat 

huomion keskipisteenä. Kun henkilölle on tehty eksorsismi, keskiössä oleminen päättyy. Sen 

vuoksi he alkavat etsiä syitä saadakseen jatkuvaa sielunhoidollista huomiota. Tällainen 

kristitty Princeä mukaillen taantuu hengellisesti ja voi tulla henkivaltojen sitomaksi uudelleen. 

Tällöin demonisaatiosta uudelleenvapautuminen vaatii asenteen muutoksen, jolloin huomion 

hakeminen ei enää ole motiivi vapautumiselle.169 

Prince nosti esiin vapautumisrukoukseen valmistauduttaessa, että henkilön on 

irtisanouduttava okkultismista ja katkaistava mahdolliset elämässään olevat kiroukset. Jos 

kristitty ei kuitenkaan ole tehnyt niitä onnistuneesti, se voi estää vapautumisen. Kirouksen 

otteen voi tunnistaa Princen mukaan siitä, että sen vaikutukset näkyvät vielä senkin jälkeen, 

kun siitä on irtisanouduttu. Erityisesti Prince varoittaa kuitenkin okkultismista. Hän vertaa 

nykymaailmaa israelilaisille luvattuun Kanaanin maahan. Aivan kuten se oli täynnä 

 
167 Prince 2021, 369. 
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okkultismia ja epäjumalanpalvelusta, nykymaailma on kyllästetty kaikenlaisella okkultismin 

muodoilla. Israelin tuli poistaa keskuudestaan kaikki niihin viittaavat elementit. Samoin 

kristityn tulee tehdä tänään. Puhdistautuminen on kuitenkin vaikeaa, sillä okkultismia ja 

epäjumalanpalveluksen muotoja esiintyy yhteyksissä, joissa niitä ei edes tunnisteta. Siksi 

Prince ohjeistaa uskovia rukoilemaan päättäväisesti, että Jumala johdattaa prosessissa 

täsmällisesti. Vasta sen jälkeen vapautuminen mahdollistuu.170 

Tutkielmassa esiteltiin aiemmin Princen näkemys, että toisen ihmisen harjoittama 

kontrolli on eräs noituuden aikaansaamista ilmiöistä. Se puolestaan altistaa demonisaatiolle. 

Jos kristittyyn on tullut demoni kontrolloivan ihmisen vaikutuksesta, mutta hän ei ole 

katkaissut sidettä kyseiseen henkilöön, se voi estää myös vapautumisen. Prince toteaa, että 

jossain tilanteissa on syytä katkaista kanssakäynti kontrolloivan ihmisen kanssa täydellisesti. 

Toinen jo aiemmin esitelty, demonisaatiolle altistava, ilmiö oli yksittäinen tunnustamaton 

synti. Jossain tilanteissa vapautuminen estyy, jos syntiä ei ole tunnistettu ja tehty siitä 

parannusta. Esimerkkinä Prince käyttää kohtaamansa nuorta naista, josta lähti monta 

demonia. Yksi ei kuitenkaan tullut ulos ennen kuin nainen tunnusti tehneensä abortin. Abortti 

tuli tunnustaa murhana, jonka seurauksena viimeinenkin demoni lähti. Myös vesikaste 

esiteltiin aiemmin yhtenä vapautumista ylläpitävänä tekona. Tällöin kasteelle on ollut syytä 

mennä eksorsismin jälkeen, jos henkilö ei ollut kastettu. Prince huomioi, että jossain 

tilanteessa kasteen puute voi kuitenkin estää vapautumisen. On myös kastettuja, jotka eivät 

ole ymmärtäneet kasteen syvää hengellistä merkitystä yhtenä osana ihmisen pelastumista. 

Tällöin henkilön on rukouksessa sitouduttava ottamaan vastaan kaiken, mitä kaste lahjoittaa. 

Tämän kautta vapautuminen mahdollistuu.171 

Prince korostaa joissain tilanteissa vapautumattomuuden johtuvan siitä, että henkilön 

tilanne on osa laajempaa hengellistä taistelua. Princen teologian mukaan maan päällä 

oleskelevista demoneista Raamattu käyttää kreikankielistä ilmaisua daimonion. Nämä ovat 

yleisiä ja ne ovat riivaajia, joita demonisoidussa ihmisessä yleensä on. Jossain tilanteessa 

kuitenkin ihmistä sitovat myös ylemmät voimat, joista Raamattu käyttää kreikankielistä 

ilmaisua daimon. Nämä esiteltiin aiemmin tässä tutkielmassa demonien olemusta 

käsittelevässä luvussa. Niiden asuinsija on välitaivaassa, mutta poikkeuksellisesti myös ne 

voivat vaikuttaa suoraan sidotussa ihmisessä yhdessä maan päällä olevien demonien kanssa. 

Syynä tähän voi olla Princen mukaan esimerkiksi se, että Jumalalla on kyseisen henkilön 

kohdalle varattuna suuri rooli osana pelastussuunnitelmaansa. Tällöin ylemmät saatanalliset 

 
170 Prince 2006, 213–214; Prince 2021, 379–381. 
171 Prince 2021, 380–384. 
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joukot osallistuvat hänen sitomiseensa. Tämänkaltaisessa vapauttamisessa mukana olevat 

kristityt tarvitsevat erityistä armolahjojen kautta saatavaa ilmestystä tilanteesta. Myös 

laajempi esirukousrintama voi Princeä mukaillen olla tarpeellinen. Joskus tämänkaltaiset 

riivaajat lähtevät hänen mukaansa vain Jeesuksen sanoja lainaten rukouksella ja paastolla 

(Mark. 9:29).172 

 

6.6. Vapautetusta vapauttajaksi 

Prince on kokemuksensa perusteella tehnyt huomion, että usein demoneista vapautetut 

kristityt haluavat alkaa vapauttamaan muita. Jeesuksen antaman käskyn (Mark. 16:17) 

perusteella tämä onkin tehtävä, joka seurakunnalle on annettu. Prince katsoo kuitenkin, että 

jokaisen kristityn ei tule harjoittaa eksorsismia varsinaisena palvelutehtävänään. 

Pääsääntöisesti vapauttaminen kuuluu niille, joiden kutsumus on apostolinen, pastoraalinen 

tai jotka ovat evankelistoja. Yleinen, kaikkia koskettava kutsu demonien ulosajamiseen 

aktivoituu silloin, kun uskova ohjautuu tilanteeseen, jossa hän kohtaa demonisoidun kristityn. 

Tällöin jokainen Jeesuksen opetuslapsi voi suorittaa eksorsismin. Uskovan on kuitenkin 

Princen mukaan syytä tiedostaa periaatteet, jonka mukaan vapauttajan tulee toimia. 

Vapauttajan tulee olla seurakunnallisen auktoriteetin alainen, vapauttaminen on yleensä syytä 

tehdä mieluummin pareittain kuin yksin, eksorsismia ei tule suorittaa yksin varsinkaan silloin, 

jos vapautettava edustaa vastakkaista sukupuolta. Näiden lisäksi vapauttajan tulee nojautua 

ristiin ja Jumalan sanan miekkaan.173 Nämä periaatteet esitellään seuraavaksi tarkemmin. 

Jo aiemmin auktoriteettia käsitelleessä luvussa käsiteltiin sitä, miten kristityn tulee olla 

alamainen Kristuksen lisäksi myös seurakunnan johtajille. Tämä on Princen mukaan merkki 

siitä, että henkilö on todellisesti nöyrtynyt Jeesuksen auktoriteetin alle ja vasta sen kautta 

kristitty voi käyttää Jeesuksen auktoriteettia. Naisten kohdalla auktoriteetin alaisuudessa 

eläminen koskettaa myös perhesuhteita. Prince perustelee tätä Raamatulla (1. Kor. 11:3). 

Naimisissa olevien naisten tulee olla alamaisia aviomiehelleen ja yksinäisten, kotona asuvien, 

naisten isälleen. Yksin asuvan naisen puolestaan tulee seurakunnallisten auktoriteettien 

alaisuudessa. Prince tiivistää näkemyksensä auktoriteettiin liittyvistä ihmissuhteista 

tilivelvollisuuteen (accountable). Jokaisen vapauttamiseen osallistuvan tulee siis olla 

tilivelvollinen vaelluksestaan Jumalan lisäksi joillekin auktoriteettiasemassa oleville ihmisille. 

 
172 Prince 2006, 120-122; Prince 2021, 384–385. 
173 Prince 2021, 387–388. 
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Näiden auktoriteettien tulee myös olla tietoisia ja hyväksyviä sen suhteen, että kyseinen 

kristitty on mukana vapauttamiseen liittyvässä palvelutyössä.174 

Prince toteaa Jeesuksen lähettäneen opetuslapset palvelutehtävään aina vähintään 

pareittain. Hän yleistää tämän periaatteen koskettamaan myös vapauttamisen alueella toimivia 

kristittyjä nykyajassa. Pareittain toimien henkilöt voivat tukea toisiaan eksorsismin 

toteuttamisessa. Prince huomioi, että joissain tilanteessa vapautettava voi toimia 

väkivaltaisesti. Erityisesti tällöin pareittain toiminen on tärkeää, jotta henkilöt voivat suojata 

toisiaan. Erityisesti tilanteissa, jossa vapautetaan vastakkaisen sukupuolen edustajia, tulee olla 

mukana pari. Princen mukaan otollisin työpari on aviopari, jossa molempien osapuolten 

armolahjat tukevat toisiaan. Jos tilanne kuitenkin erityisesti vaatii, vapauttamisen voi tehdä 

myös yksin. Siinä tapauksessa vapauttajan tulee olla kuitenkin samaa sukupuolta 

vapautettavan kanssa sekä kokenut, auktoriteettiasemassa oleva kristitty.175 

Auktoriteettia käsitelleessä luvussa käsiteltiin myös Jeesuksen sovitustyötä ja Jumalan 

sanaa perustana, jonka pohjalta vapauttaminen voidaan toteuttaa. Prince painottaa 

vapauttamiseen osallistuvia muistamaan tämän periaatteen eksorsismia suoritettaessa. Paitsi 

vapauttajan, myös vapautettavan tulee nojautua sovitukseen ja siitä uskon kautta saatavaan 

vanhurskauteen. Tarvittaessa vapauttajien tulee koko prosessin aikana jatkuvasti muistuttaa 

demonisaatiosta kärsivää tästä totuudesta. Kirjoituksiin pohjautuva, suun kautta julistettu sana 

puolestaan on ase, jota vastaan demonit eivät voi puolustautua.176  

Prince painottaa edellä mainittujen periaatteiden lisäksi myös monia käytännöllisiä 

seikkoja, joita vapauttajan tulee huomioida. Vapautettavan tulee käydä läpi aiemmin 

tutkielmassa esitetyt edellytykset vapauttamiselle. Tämän lisäksi vapautettavan tulee olla 

aktiivinen toimija eksorsismissa ja sitoutua Jeesuksen lupauksiin sekä kristilliseen 

elämäntapaan. Vapauttaja voi toisaalta tukea prosessia muun muassa armolahjoja käyttämällä. 

Vapauttajan ei tarvitsee huutaa demoneille, sillä ne kuulevat tavallisen puheen. Vapautettavaa 

tulee neuvoa konkreettisesti esimerkiksi siinä, kuinka demonit voi yskäistä ulos. Vapauttajan 

tulee tiedostaa, että osa ihmisistä hakee ainoastaan huomiota. Heihin ei kannata käyttää aikaa. 

Saatana hyökkää eksorsismin yhteydessä usein myös vapauttajaa vastaan kylvämällä pelkoa. 

Sitä tulee vastustaa sanan lupauksilla. Ylipäätään koko tilanteeseen tulee luoda ilmapiiri, jota 

Jeesuksen voitto, sovitus, Jumalan lupaukset sekä sanan miekka hallitsevat. Näiden 

käytännöllisten neuvojen lisäksi Prince korostaa, että lopulta vapauttamiseen oppii ainoastaan 

 
174 Prince 2006, 120–132; 388–391. 
175 Prince 2021, 391–392. 
176 Prince 2016, 156–157; Prince 2021, 393. 
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käytännön kautta. Teoreettinen ohjeistus antaa viitekehyksen, jossa toimia. Mutta ilman 

käytäntöä kristityt eivät voi kasvaa palvelutyössä.177 

Helluntailaisuuden suhdetta eksorsismiin on jo klassisen helluntailaisuuden ajoista 

kuvattu niin läheisenä ja tunnusomaisena, että se erottaa liikkeen muista kristillisistä 

tunnustuskunnista. Edelleenkin vapauttamista tehdään monissa maanosissa säännöllisesti 

sunnuntaisen jumalanpalveluksen yhteydessä. Kirjallisuudessa viitataankin siihen, miten 

helluntailaisuus on tuonut eksorsismin alueen alkuperäisestä kulttuurista ja uskomuksista 

riippumatta kaikkialle, mihin se on tunnustuskuntana levittäytynyt.178 Se, että Princen 

teologiassa vapauttamisella on merkittävä painoarvo, on siis osa liikkeen laajempaa teologista 

ymmärrystä. 

Helluntailiikkeelle on ollut tyypillistä konstruoida teologiaa sellaisten kertomusten 

pohjalta, joissa on tulkittu olevan kyse Pyhän Hengen erityisestä vaikutuksesta. Tämä piirre 

tulee esiin myös eksorsismiin liittyvässä opetuksessa. Kertomukset voivat olla yleisluontoisia 

tai yksityiskohtaisia, mutta ne pitäytyvät kuvaamaan tilanteita, jossa vapauttaminen tehdään. 

Sen sijaan vapauttamisen edellytyksiä tai itse vapauttamistekniikkaa ei käsitellä juuri 

lainkaan. Tältä osin Princen laaja kuvaus edellytyksistä ja yksityiskohtaiset ohjeet 

vapauttamistilanteeseen ovat poikkeavia suhteessa helluntailiikkeen yleiseen opetukseen. 

Toisaalta helluntailaisuudessa vapauttamista pidetään Princen tavoin koko seurakunnan 

tehtävänä, mutta käytännössä sitä tekevät pääasiassa pastorit tai muut julistustyöntekijät. 

Samoin sekä Princellä että helluntailiikkeellä laajemmin ilmenee painotus, joka korostaa 

omakohtaisen kristillisen uskon ja pyhityselämän tärkeyttä. Omakohtainen usko ja pyhitys 

nähdään suojaavan ihmistä demoneilta. Eroavaisuus, kuten jo edellisessä luvussa on käsitelty, 

on siinä, että Princen mukaan uskovalle kristityllekin voidaan suorittaa eksorsismi.179 

 

 

 

 
177 Prince 2021, 393–397. 
178 Anderson 2018, 2–4; Goodman 1988, 93; Kärkkäinen 2013, 35: Moreau 2015, 53–56; Urvas 2020, 21. 
179 Anderson 2004, 25–30; Goodman 1988, Gooren 2010, 97–98; 108–114; Martin 2013, 3–9; Urvas 2020, 14, 
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7. Johtopäätökset 

7.1. Princen esittämien perustelujen johdonmukaisuus 

Derek Princen tapaa esitellä teologiaansa voidaan kutsua järjestelmälliseksi. Sen lisäksi hän 

argumentoi myös demoneihin liittyviä opinkohtiaan hyvin yksityiskohtaisesti. Prince 

perustelee väitteensä hyvin useasti toistuvalla kaavalla, joka tulee esiin tutkielman 

analyysiluvuissa. Hän viittaa perusteluissaan yksittäiseen, tai joissain tilanteissa useampaan 

rinnakkaiseksi tulkitsemaansa, raamatunkohtaan. Tämän jälkeen Prince ikään kuin vahvistaa 

perustelunsa omakohtaisella kokemuksella. On myös erityisiä opinkohtia, joista Raamattu ei 

juurikaan opeta. Tällöin Prince argumentaationsa uskottavuutta vahvistaakseen vetoaa myös 

harjoittamaansa rukoukseen, kokemukseen kristittynä vaeltamisessa ja meditaatioon 

Raamatun äärellä. Tästä esimerkkinä oli hänen opetuksensa demonien alkuperästä. 

Helluntailaista Raamatun tekstien tulkintaa eli hermeneutiikkaa tutkinut teologian 

professori Lee Roy Martin nostaa esiin, että etenkin klassisessa helluntailaisuudessa on ollut 

tyypillistä tulkita kirjoituksia sekä kirjaimellisesti että profeetallisesti. Kirjaimellisessa 

tulkinnassa ei huomioida tekstin syntyajan kontekstin erilaisuutta verrattuna nykyajan 

kontekstiin. Profeetallinen tarkastelu viittaa siihen, että kristityn omakohtaisesti kokema 

todistus Pyhältä Hengeltä antaa vahvistuksen Raamatun oikealle tulkinnalle. Hän vertaa 

helluntailaisia muihin kirjaimelliseen tulkintaan pyrkiviä liikehdintöjä. Kun toiset etsivät 

älyllisiä perusteluja opillisille väitteilleen, helluntailaiset todistavat. He siis perustelevat 

kirjoituksiin pohjautuvan opintulkintansa hengellisillä kokemuksilla, jotka koetaan Pyhän 

Hengen antamiksi. Laajassa mielessä helluntailaisuudessa tarkastellaan koko Raamattua siitä 

näkökulmasta, että sisällöllisesti sen keskiössä on Kristus Jeesus ja sen kokonaisilmoitus 

kuvaa Jumalan pelastushistoriallista toimintaa, joka jatkuu Kristuksen paluuseen saakka.180 

Tässä suhteessa Princen tapa perustella teologiaansa on helluntailiikkeelle tyypillistä. 

Raamatusta nostetut kohdat ja Pyhän Hengen ohjauksessa tapahtuneen palvelutyön 

seurauksena esiin tulleet käytännön elämän todistukset kulkevat rinta rinnan. Monia 

kirjoitusten kohtia tulkitaan suoraan sovellettuna nykypäivään. Ylipäätään Prince tekee 

suoraviivaisia johtopäätöksiä kirjoitusten pohjalta. Kun esimerkiksi pahan voimien 

yhteydessä mainitaan ainoastaan kaksi tasoa eli vallat ja voimat, jotka olivat Jumalan luoman 

hierarkkisen järjestyksen kaksi alinta tasoa, Prince tekee suoran päätelmän: vain kaksi alinta 

tasoa siis olivat lankeemuksessa mukana. Princen kuvaus Jumalan ja Saatanan kamppailusta 

sekä Kristuksen vääjäämättömästä voitosta ajan lopussa näyttäytyy myös hyvin tyypillisenä 

 
180 Martin 2013, 3–9; Moore 2013, 12. 
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helluntailiikkeelle ominaisena tapana tulkita Raamatun kokonaisilmoitusta. Samoin Kristus 

on avainhenkilö demoneita vastaan käytävässä taistelussa. Kristuksen voitto 

ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen kautta, Jeesuksen seurakunnalle lahjoittama 

vanhurskaus ja seurakunnalle antama valtuutus sekä Kristuksen seurakunnalle lähettämän 

Pyhän Hengen johdatus ja voima ovat keskiössä Princen demonologiassa. 

Helluntailaista hermeneutiikkaa kuvaa myös pyrkimys kokemuksen ja kirjoituksissa 

olevan ilmoituksen harmonisointiin. Joissain tilanteissa kokemus ei ainoastaan vahvista 

kirjoituksia, vaan kokemus ohjaakin tulkitsemaan kirjoitukset tietyllä tapaa. Tällöin 

lähtökohtana on kokemus, jolle pyritään löytämään Raamatusta sitä selittävä kohta. Myös 

Prince korostaa joissain tilanteessa kokemuksellista lähtökohtaa, johon kirjoituksista pyritään 

löytämään kokemusta vastaava kuvaus. Esimerkiksi Princen kokemus viittasi siihen, että 

demoneilla on tahto. Niiden olemusta kuvaavassa luvussa käytetty kohta Raamatusta ei 

kreikankielisen tekstin pohjalta suoraan viitannut demonin tahtoon, mutta Princen käyttämä 

englanninkielinen käännös käytti ilmaisua will, joka ikään kuin vahvisti Princen tulkinnan 

raamatullisuuden. Useassa tilanteessa kokemus myös antoi tarkan sisällön jollekin 

Raamatussa olleelle jakeelle, kuten kätten päälle panemisesta varoittavan kohdan liittäminen 

siihen, että sairaudet tai demonit siirtyvät sen kautta. Perimmiltään argumentti perustui 

Princen vaimon kokemukseen.181  

Helluntailaisuudessa Jumalan toimintaan liitetyt kokemukset määrittävät henkilön 

oikeaoppisuuden ja niin kutsutun raamatullisuuden. Prince korosti myös, että jos kristityn 

elämässä ei tapahdu Raamatun kuvaamia asioita, henkilö toimii vajavaisesti tai on jopa 

harhassa. Tästä esimerkkinä oli ajatus, että jos kristitty ajattelee julistavansa evankeliumia, 

mutta ei vapauta ihmisiä, hän ei käytännössä julista evankeliumia. Näiden esimerkkien 

pohjalta Princen hermeneutiikkaa voi monelta osin kutsua helluntailaiseksi.182 

Helluntailaisuutta on kuvattu liikkeenä, joka on varsinkin aiemmin vierastanut 

akateemista teologiaa ja Raamatun tutkimista akateemisin metodein. Ylipäätään oppineisuutta 

on pidetty Pyhän Hengen antaman, ilmestysluontoisen, oppimisen vastakohtana. Kuten edellä 

on kuvattu, häntä voi perustellusti kutsua teologialtaan helluntaijulistajaksi. Tältä osin Prince 

kuitenkin poikkeaa liikkeen yleisestä suhtautumistavasta, sillä hänen akateeminen 

oppineisuutensa tulee esiin opetuksessa. Hän perusteli esimerkiksi joitain käsitteitä 

kääntämällä kreikankielisiä tai hepreankielisiä sanoja. Demonista hierarkiaa hän kuvasi 

vetoamalla kreikkalaiseen mytologiaan, johon oli yliopisto-opinnoissaan myös perehtynyt. 

 
181 Martin 2013, 3; McKay 2013, 58–67; Oliverio 2012, 33. 
182 Cartledge 2014, 255–257; Ellington 2013, 150; Martin 2013, 3–7. 
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Voidaan tulkita, että perusteelliset, premisseistä hyvin loogisesti tehdyt teologiset 

johtopäätökset näkyvät Princen tavassa perustella väitteitään juuri yliopisto-koulutuksen 

vuoksi. Princeä voi kutsua opettajaksi, jonka julistuksessa näkyy helluntailainen teologia, 

mutta toisaalta akateeminen koulutus.183 

7.2. Princen käsitteiden ja väitteiden hyväksyttävyyden edellytykset 

Jotta Princen argumentaation voi hyväksyä, tulee opetettavan eli kirjojen lukijan tai opetusten 

kuuntelijan hyväksyä muutama seikka. Raamattua itsessään on tulkittu kirkon historiassa 

hyvin eri tavoin. Pelkästään lukuisat, keskenään hyvinkin ristiriitaiset, tunnustuskunnat ovat 

tästä esimerkkinä. Opetettavan tuleekin hyväksyä suurelta osin helluntailiikkeelle tyypillinen 

hermeneutiikka voidakseen vakuuttua Princen tavasta tulkita Raamattua ja hyväksyä hänen 

käyttämänsä perustelut. 

Vielä enemmän tulkinnanvaraisuutta syntyy silloin, kun perustelu nojautuu osin tai jopa 

kokonaan opettajan henkilökohtaisiin kokemuksiin. Tällöin opetettavan tulee hyväksyä, että 

Princen tulkinnat kokemuksistaan ovat oikeita. Toisin sanoen opetettavan tulee luottaa 

esimerkiksi siihen, että Princen kuvaamien hyvin monenlaisten ilmiöiden ja käytöksen 

taustalla on ollut demoni, Princen henkilöhistoriallinen kokemus todella osoittaa kristityn 

demonisaation mahdollisuuden, henkilöiden historiassa esiintyneet demoneille altistumiset 

ovat syy-yhteydessä henkilön demonisaatioon, vapauttamisrukouksen seurauksena ihmisestä 

on todella lähtenyt demoni, ihmisten toiminta vapauttamistilanteessa on johtunut demonin 

aiheuttamista manifestaatioista, kristitty voi elää Princen edellyttämää kurinalaista 

pyhityselämää pysyäkseen vapaana demoneista ja Pyhän Hengen armolahjat toimivat juuri 

Princen kuvaamalla, yksityiskohtaisen tarkalla tavalla.  

Toisaalta edellä mainitut lähtökohdat hyväksyvän, vaikkapa tietynlaisen helluntailaisen 

hermeneutiikan omaavan henkilön, tulee myös hyväksyä Princen akateeminen ote 

opetuksessa. Tällöin alkukielten osaamista, mytologian tuntemusta tai systemaattista, 

yksittäistä teemaa laajasti käsittelevää tutkivaa lähestymistapaa ei voi pitää Pyhän Hengen 

antaman profeetallisen ilmestyksen vastakohtana. 

7.3. Princen demonologia 

Tarkasteltaessa tutkielman tutkimuskysymystä eli Princen demonologian olemusta voidaan 

löytää monia sille ominaisia piirteitä. Ensinnäkin Princelle Saatana ja hänen joukkoihinsa 

kuuluvat demonit ovat olennainen osa maailmankuvaa. Vaikka Princelle on tyypillistä käyttää 
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Raamattua teologiansa muodostamisessa, demonien alkuperää ja olemusta kuvatessaan hän 

vetoaa yhtäältä myös mytologiaan ja tekee toisaalta yksittäisten jakeiden pohjalta hyvin 

laajoja johtopäätöksiä. Se ilmentää sitä, miten Prince näkee tärkeänä luoda laajan kuvauksen 

demoneista ja miten niillä on merkittävä osa hänen teologiassaan.  

Pelkistetysti demonien alkuperä on Princen mukaan todennäköisimmin Adamia 

edeltävässä ajassa, jolloin ne joutuivat Jumalan tuomion alaisiksi. Ne ovat ruumiittomia ja 

persoonallisia henkiolentoja, jotka pyrkivät asettumaan ensisijaisesti ihmiseen. Ne asuvat 

maan päällä toisin kuin langenneet enkelit ja Saatana, joiden asuinsija on näkyvän taivaan ja 

Jumalan asuinsijana olevan kolmannen taivaan välissä, jota kutsutaan välitaivaaksi. 

Demoneilla on paitsi keskenään, myös suhteessa toisiin pimeyden olentoihin, hyvin 

moniulotteinen hierarkkinen järjestelmä. Princeä mukaillen Saatana johtaa maan päällä olevia 

demoneita (daimonion) käyttäen apunaan pimeyden valtoja edustavia ylempiä jumaluuksia 

(theoi) ja pimeyden voimia edustavia alempia jumaluuksia (daimon). Saatanan perimmäisenä 

tarkoituksena on varastaa, tappaa ja tuhota. Tähän se pyrkii myös jokaisen ihmisen elämän 

kohdalla. Toisaalta Saatana haluaa demonien avulla saada ihmiset kapinoimaan Jumalaa 

vastaan sekä estää heidän tulemisensa Jumalan yhteyteen. Jos ihmisestä kaikesta huolimatta 

tulee kristitty, Saatana ja demonit pyrkivät estämään Jumalan suunnitelman ja kutsumuksen 

toteutumisen kristityn elämässä. 

Princen demonologiassa kuvataan myös hyvin laajasti syitä tai tietynlaisia edellytyksiä 

sille, minkä seurauksena demoni voi asettua ihmiseen. Voidaan tiivistää, että ainoastaan 

vakaiden, Princeä mukaillen Jumalaa pelkäävien vanhempien, lapsi voi olla turvassa 

demoneilta. Princen mukaan nimenomaan lapsen odotusaika ja varhaislapsuus ovat hetkiä, 

jolloin demoneille altistuminen on kaikkein yleisintä. Osittain syynä on se, että lapsella ei ole 

vahvoja suojausmekanismeja demoneita vastaan.  

Toisaalta demoneille altistuminen voi tapahtua jo edellisten sukupolvien rikkomusten 

tähden, jonka seurauksena lähes jokainen ihminen on altistunut niille. Prince tuo esiin, että 

yleisesti ottaen kaikki sellainen toiminta, josta Raamattu varoittaa, on vaarallista. Noituus, 

okkultismi, epäjumalanpalvelus, yksittäinen syntitottumus, kiroilu, varomaton kätten päälle 

paneminen, päihteet, ylensyöminen ja seksuaalinen haureus ovat näistä esimerkkeinä. 

Toisaalta ihminen voi altistua ilman omaa syytään demoneille. Esimerkkinä voidaan nostaa 

esiin edellisten sukupolvien synnit, seksuaalisen hyväksikäytön tai raiskauksen uhriksi 

joutuminen, fyysisen vamman saaminen, manipuloinnin ja kontrollin kohteeksi joutuminen tai 

traumatisoituminen onnettomuuden jälkeen. 
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Prince kuvailee demonologiassaan laajasti myös demonien vaikutusten ilmentymistä 

ihmisessä. Hän korostaa sitä, että demonit ovat näkymättömiä henkilentoja. Sen vuoksi niiden 

oleminen ihmisessä voidaan todeta ainoastaan sen kautta, miten ne vaikuttavat ihmisessä. 

Prince listaa vaikutuksista yleisimpiä. Niitä ovat houkuttelu, ahdistelu, kidutus, pakottaminen, 

orjuuttaminen, riippuvuuksien aiheuttaminen, saastainen puhe, petollisuus ja fyysisen ruumiin 

vahingoittaminen. Jos henkilöllä ilmenee tämänkaltaisia oireita, kyse on suurella 

todennäköisyydellä demonien vaikutuksesta. 

Prince haluaa perustella laajasti myös sitä mahdollisuutta, että kristityssä ilmenee edellä 

mainitun kaltaisia oireita. Voiko kristityssä siis olla demoni? Prince pitää selvänä, että myös 

kristityssä voi olla demoni. Princen mukaan kristitty on kastettu henkilö, joka on uskonut 

evankeliumin, omaa henkilökohtaisen uskon Kristukseen Herrana ja Pelastajana, on tehnyt 

parannuksen synneistä sekä uudestisyntynyt Jumalan vaikutuksesta. Se on voinut olla jo 

ennen uskoontuloa. Toisaalta kristittykin voi saada demonin uskoontulon jälkeen, jos joutuu 

demoneille altistavaan tilanteeseen tai toimii tavalla, joka altistaa niille. Erityinen vaara on, 

jos kristitty yksilö tai kristillinen yhteisö hyväksyy väärän evankeliumin. Prince kuvaa 

kristittyä, jossa on demoni, käyttämällä ilmaisua demonisoitu. Tällöin demoni kyllä vaikuttaa 

kristityn jollain persoonallisuuden osa-alueilla, mutta hänen henkensä on silti yhteydessä 

Jumalaan. Kristitty on siis pelastunut demonisaatiosta huolimatta. Kun tarkastelee Princen 

opetusta ja erityisesti hänen kokemuksistaan nousevia esimerkkejä, demonisaatio on yleistä. 

Princen vapauttamistoiminta kohdistuu nimenomaan demonisoituihin kristittyihin. Prince 

korostaa usein myös sitä, että demonit kykenevät vaikuttamaan seurakunnissa. Tämä johtuu 

siitä, että edes pastorit eivät tiedosta, Saatanan eksyttävän toiminnan johdosta, pahojen 

henkivaltojen aktiivisuutta yksittäisissä kristityissä ja kristillisissä yhteisöissä. 

Itse demonien ulosajamiseen liittyy vapautettavan valmistautumisprosessi. Prince kuvaa 

sen yksityiskohtaisesti. Ennen kuin eksorsismi voidaan suorittaa, tulee vapautettavan sitoutua 

kristilliseen uskoon. Sen lisäksi tulee nöyrtyä Jumalan edessä, tunnustaa synnit ja tehdä 

parannus, annettava anteeksi ihmisille, jotka ovat rikkoneet vapautettavaa vastaan, 

irtisanouduttava okkultismista ja epäjumalanpalveluksesta sekä tuhottava materiaali, joka 

liittyy niihin. Vapautettavan tulee katkaista mahdolliset kiroukset ja otettava luja asenne, jolla 

toisaalta seisoo Jumalan rinnalla ja sitoutuu vastustamaan pahaa. Jos vapautettava ei toimi 

edellä kuvatulla tavalla, vapautumista ei välttämättä tapahdu. Itse vapauttaminen on Princen 

mukaan hyvin yksinkertaista. Se tapahtuu rukoillen, jonka jälkeen demoni useimmiten 

yskäistään ulos suun kautta. Vapauttamisen voi tehdä yksinkin, mutta suositeltavaa on käyttää 

apuna kokeneita, eksorsismiin perehtyneitä kristittyjä.  
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Princen demonologiassa on ilmeistä, että seurakunnan yksi keskeisimmistä tehtävistä on 

eksorsismi. Hänen mukaansa kyse on yksinkertaisesti uskollisuudesta Jeesuksen antamaa 

tehtävää kohtaan. Jos kristityt eivät vapauta, he eivät tosiasiallisesti julista myöskään 

evankeliumia. Vapauttamisen ei toisaalta tulisi olla yhdenkään uskovan pääasiallinen tehtävä. 

Sen tulee tapahtua esimerkiksi julistustyön tai pastorin tehtävän ohessa, kun tarvetta sille 

ilmenee. Auktoriteetti vapauttamiseen on annettu kaikille uskoville kristityille. Se tulee 

Jeesukselta ja perustuu hänen voittoonsa. Saatanan joukkojen on alistuttava Jeesuksen vallan 

alla. Vapauttajan tuleekin nojautua Kristukseen vapauttamistilanteessa ja julistaa Jumalan 

kirjoitettua sanaa suullisesti. Perustana auktoriteetin käyttämiselle on Jeesuksen lahjoittama 

vanhurskaus. Paitsi Jumalan sanaa, vapauttajan tulee nojautua myös Pyhän Hengen 

johdatukseen ja käyttää tilanteessa armolahjoja.  

Kun henkilö on vapautunut, hänen tulee sitoutua edelleen kaikin tavoin kristilliseen 

elämäntapaan. Muuten demoni tai demonit voivat tulla vapautettuun uudelleen. Prince on 

huomioinut, että usein vapautettu haluaa alkaa vapauttamaan muita. Princen suositus on, että 

eksorsismia harjoittavat ennen kaikkea hengellisessä työssä olevat. Mukana palvelutyössä 

voivat olla myös kristityt, jotka tekevät sitä hengellisen auktoriteetin alaisuudessa. Silloin, jos 

olosuhteet vaativat, kuka tahansa uskova voi kuitenkin vapauttamista tehdä. Ja kuten aiemmin 

on nostettu esiin, demonisoitu henkilö voi myös vapauttaa itsensä toimimalla Princen 

antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaan. 

7.4. Lopuksi 

Tutkielman tarkoituksena on ollut esitellä systemaattisen analyysin avulla luotu 

kokonaiskuvaus Derek Princen opetuksesta liittyen demoneihin. Lähteisiin pohjautuva kuvaus 

pyrkii ilmentämään Princen demoneita käsittelevää teologiaa siten, että se vastaa Princen 

omaa käsitystä demonologiastaan. Demonologian kuvausta muodostettaessa nousi esiin yksi 

piirre: Princen demonologiassa ilmeni vaikeaselkoisuutta. Yksityiskohtaisesti esiin nostetut 

syyt demonisaatiolle altistumiselle ja toisaalta laaja kuvaus demonisaation ilmenemisestä 

ihmisessä olivat usein päällekkäisiä ja vaikeasti hahmotettavissa. Syynä tähän on Princen 

käsitys, jonka mukaan syntiin langenneessa maailmassa lähes kaikki asiat edellisten 

sukupolvien synneistä ylensyömiseen voivat johtaa demonisaatioon. Toisaalta lähes kaikki 

toiminta ylensyömisestä pakonomaiseen kynsien pureskeluun voivat olla merkki siitä, että 

ihmisessä on demoni. Joskus vamma voi olla fyysinen, jolloin lääkärin tehtävänä on parantaa 

se. Toisaalta tämänkaltainen vamma kuitenkin voi altistaa demonille ja joissain tapauksissa 

parantumaton vamma voi olla merkki demonisaatiosta. Näin ollen syitä ja seurauksia on 
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vaikea erottaa toisistaan. Tällöin Prince antaa ohjeeksi luottaa Pyhän Hengen, erityisesti 

armolahjojen kautta, antamaan johdatukseen. Luonnollisesti tämän kaltainen, armolahjojen 

kautta tapahtuva, arviointi on hyvin subjektiivinen.  

Prince toteaa pääasiallisena lähteenä toimivan kirjan They Shall Expel Demons – 

Extended Edition alussa, että kokee tarpeelliseksi opettaa demoneista hyvin 

yksityiskohtaisesti. Syynä hänen mielestään on se, ettei teemasta ole opetettu juuri lainkaan 

tai ainakaan kovin laajasti. Yleisesti voidaan todeta, että varhaisessa kirkossa on kyllä ollut 

demonologiaa. On mahdollista, että Princen tulkinta opettamattomuudesta viittaa juuri 

helluntailaiseen kontekstiin. Tutkielmassa on jo aiemmin tullut ilmi, että helluntailiikkeessä 

demonologinen määrittely tai ylipäätään teeman käsittely on ollut vähäistä. Tapa, jolla Prince 

teemasta opettaa, on huomionarvoinen. Anekdoottien ja Raamatun rinnakkain käyttäminen, 

seksuaalisuuteen, karismaattisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyvä teologia sekä 

hermeneutiikka edustavat helluntailaisuutta muutamia aiemmin esiteltyjä poikkeuksia lukuun 

ottamatta. Poikkeuksista merkittävin on opetus kristityn demonisaatiosta. Tämän lisäksi 

listaukset, joissa kuvataan demonisaation edellytyksiä tai demonien vaikutusta, sisältävät 

hyvin erilaisista asiayhteyksistä nousevia piirteitä. Traumaattiset kokemukset viittaavat 

psykologian alueelle, fyysiset vammat lääketieteen alueelle ja toisaalta esimerkiksi kätten 

päälle paneminen kristillisen teologian alueelle. Tämän kaltaisella opettamisella voidaan 

yhtäältä pyrkiä luomaan uskottavuutta vetoamalla myös teologian ulkopuolisiin syihin ja 

osoittamaan teeman käsittelyn perusteellisuutta. Toisaalta se herättää kysymyksen kyseisten 

luetteloiden johdonmukaisuudesta, sillä ne perustuivat usein lopulta Princen omaan 

kokemukseen.184 

Princen demonologian vaikuttavuus ei ollut varsinaisesti tutkimuksen kohteena. Siitä 

huolimatta on tutkimuskysymyksen relevanttiuden kannalta syytä huomioida, että edellä 

kuvatun kaltainen opetus demoneista vaikuttaa merkittävästi muun muassa kasvavan 

helluntai-karismaattisen liikehdinnän parissa. Esimerkkinä voidaan mainita Ghanan 

helluntaikirkko, jossa tutkimuksen mukaan 60 prosenttia jäsenistä on omaksunut Derek 

Princen edustaman demonologian. Vaikka monet helluntaikirkot maailmanlaajuisesti ovat 

julkisesti irtisanoutuneet esimerkiksi kristityn demonisaatiosta, käytännössä opilla on vahva 

asema liikkeessä. Johdannossa esiin nostettu perustelu tutkimuksen aiheelle on siis 

olennainen. Princen edustamalla demonologialla on globaalisti merkittävä asema. Siksi sitä on 

ollut merkityksellistä tarkastella tässä tutkielmassa.185

 
184 Prince 2021, 1–9. 
185 Urvas 2020, 179. 
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