
                                  
 
 

LAHKOHENKI         

 

Tapio Nousiainen / Leipää ja suolaa 
 
Lahkohenki – sinä inha henki, sinä helvetistä nouseva demonihenki. 
Sinä ihmisen omavanhurskaasta lihasta nouseva Kainin henki. 
 
Sinä olet ainoa erehtymätön ja oikeaoppinen raamatuntuntija. 
Sinä otat Raamatusta lempioppisi, jonka mukaan ihmisen on pelastuttava. 
Sinä sanot, että ellei meikäläinen julista syntiselle synninpäästöä, ihminen 
on helvetin oma. 
Sinä yksin tiedät, mikä on oikea pelastustekniikka, sinä mittaat mittatikulla tukan ja 
hameenhelman pituuden, sinä määräät puseron värin. 
Sinä määräät, että Jumalan valtakunnan on oltava kuin fingerpori, se ei saa ulottua sinun 
tunkkaisen joukkosi ulkopuolelle. 
Sinä sidot lampaasi riimulla karsinaansa ja varustat  heidät sarvilla ja kuonokopalla. 
 
Sinä vihaat kristittyjen yhteyttä ja teet kaikkesi, etteivät lampaasi kävisi vieraisilla toisella 
laitumella. 
Sinä nimität harhaoppisiksi niitä, jotka eivät astu sisälle sinun kirkkoosi ja 
rukoushuoneeseesi, niitä, jotka eivät ole meikäläisiä, niitä joilla ei ole sama alttaripalvelus kuin 
sinulla, jotka eivät puhu samalla nuotilla Kaanaan kieltä kuin meikäläiset, joilla ei ole sama 
Halleluja ja jotka eivät sano Amenta tarkalleen samalla kohdalla kuin meikäläiset. 
 
Sinä puhut isien uskosta ja vanhurskautat sillä ihmisen ilman omakohtaista uskoa Jeesukseen. Sinä 
olet mieltynyt perinnäissääntöihIn, nöyryyteen, käsien ja jalkojen pesemisiin ja ruokasääntöihin. 
 
Sinä olet saanut aikaan enemmän pahaa kuin kaikki kristittyjen vainot yhteensä, kuin 
inkvisitiotuomioistuimet ja polttoroviot. 
Sinä olet hukuttanut enemmän uskovaisia ja kääntymättömiä helvettiin kuin synti, sillä sinä 
sokaiset ihmiset näkemästä kulmakiveä Kristusta, ymmärtämästä, että muuta perustusta ei ole 
pantu, kuin mikä pantu on ja se on Jeesus Kristus. 
 



Sinä olet tehnyt uskovaiset sokeiksi, niin että he eivät osaa lukea Raamattua ja unohtavat 
Raamatun sanat, jotka sanovat: ”Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei 
kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää.” 
Sinä teet heistä epäjohdonmukaisia omavanhurskastelijoita, sillä he unohtavat tämän Raamatun 
sanan: ”Jos joku sanoo: ”Minä rakastan Jumalaa”, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valehtelija. 
Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, ei se voi  rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole 
nähnyt.” 
 
Sinä inha henki, sinä helvetin henki, Apollyon, sinä väkevin eksytys, kavala demonihenki. 
Sinä teet uskovaiset sokeiksi ja estät heitä näkemästä, että taivaaseen on vain yksi tie, Jeesus-tie. 
Sinä estät meitä pitkämielisesti  rakastamasta ja sietämästä toisiamme ja vaeltamasta samalla 
tiellä, mihin saakka kukin olemme ehtineetkin. 
 
 

                                                      


