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PUOLUSTUSPUHEENVUORO

Väinö Hotti

”Hän (täysikasvuinen luterilainen kristitty) ei voi paeta vastuutaan kenenkään tai minkään
auktoriteetin selän taa. Luther nimenomaan korosti, että ei saa tarkata sitä, kuka mitäkin sanoo,
vaan sitä, mitä joku sanoo. Tämä systeemihän pelaa vain sillä edellytyksellä, että seurakuntalaiset
todella tuntevat Raamatun ja säännöllisesti opiskelevat sitä. Muutenhan he eivät pysty Raamatun
avulla arvioimaan oppeja ja opettajia” (Perusta 6/90, Rimpiläinen).

Missio Sakarjan historiaa
Yhteisö syntyi yli 10 vuotta sitten MISSIO SAVO - nimellä. Myöhemmin toiminnan laajentuessa
nimi muutettiin MISSIO SAKARJAKSI.
Teologinen perusta
Lähdettiin selkeästi kristilliseltä pohjalta. Muita vaihtoehtoja ei ollut edes näköpiirissä. Porukka oli
tässä mielessä yhtenäinen, homogeeninen.
Linjan muutos
Ennen pitkää Ossi ja Tuula Hannele Ikonen ”löysivät” juutalaisuuden. Se tuli vähitellen niin
hallitsevaksi, että sitä ajettiin kuin ”käärmettä pyssyyn” kaikissa kokoontumisissa. Ossi tiivisti
oman uuden löytönsä STERNIN PUUHUN, jota hän toistuvasti piti esillä. Hän siis esitti oppinsa
hyvin tehokkaasti, sekä sanallisesti että visuaalisesti. Kun tähän lisätään vielä valtakunnallinen
esiintyminen (TV7), ei ole epäilystäkään siitä, etteikö suomalaisille olisi Ossin oppi tullut tutuksi.
Sternin puun sanoma
Tämän puun mukaan vuosisatojen saatossa kristinusko oli joutunut hakoteille. Se oli luopunut
alkuseurakunnan terveestä opista. Sen sijaan juutalaisuus ja nimenomaan messiaaninen
juutalaisuus oli säilyttänyt evankeliumin puhtaana. Kristinuskon tulisi tajuta eksymyksensä ja
palata juutalaisuuteen. Tämä on ainut vaihtoehto ja pelastus. Tässä oli ”Ossin evankeliumi”.
Sternin puun ongelmat
Kirjoittaja on juutalainen tri David H Stern. Hän vetää aivan ilmeisesti ”kotiin päin”. Näin puu
esittää vääristyneen käsityksen historian kulusta. Sternin puu on ”valhe puu”.
Epätarkat suureet
Sternin puussa operoidaan perin epämääräisillä suureilla. Messiaaninen juutalaisuus ei ole millään
tavoin tarkasti määriteltävissä. Herätyskristillisyys on samoin mielikuvituksen tuote; sille ei voida
laittaa raameja. Sternin puu seisoo ”tukevasti ilmassa”. Näin jo peruslähtökohdat vievät esitykseltä
todellisuuspohjan.
Ossi Ikosen puu
Ossi Ikosen teologia kulminoituu Sternin puuhun. Tämä puu on Ossin ”ikioma puu”. Toistuvasti
hän toi tämän esille Missio Savon tilaisuuksissa. Samoin hän esitti tämän oppinsa TV7:ssa.
Esityksen selkeydestä Ossi ansaitsee täydet pisteet. Väärälle tulkinnalle ei jää sijaa!
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Muut tämän harhan esittäjät TV7:ssa:
LARS ENARSSON, KALLE VENÄLÄINEN / JACQUES B. DOUKHAN (Kaksi todistajaa), KEIJO
LINDEMAN, ARTO VIRÉN
Ossi Ikonen ja Missio Sakarja
Allekirjoittanut huomautti Ossia toistuvasti tästä harhaopista. Ossi ei kuitenkaan nöyrtynyt
parannukseen eikä tunnustanut menneensä harhaa. Tietääkseni hän ei ole tähän päivään
mennessä luopunut eksymyksestään. Hän siis jäi lankeemukseensa!
”Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahdenkesken; jos hän sinua
kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi,
'että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla'. Mutta jos hän ei kuule
heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän
sinulle, niinkuin olisi pakana ja publikaani. Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte
maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva
päästetty taivaassa” (Matt.18:15-18).
”Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa
syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien
paljouden” (Jaak.5:19,20).
Ossin oma johtopäätös
Ossi tajusi, että voimakas opillinen erimielisyys hänen ja minun (VH) välillä ei voi jatkua. Hän teki
asiassa johtopäätöksen. Ossi kirjoitti virallisen eropaperin, joka löytyy edelleen netistä
(missiosakarja. net / Ajankohtaista). Asian piti olla loppuun käsitelty.
Ossi on harhaoppinen
On helppoa todeta Ossin harhaisuus. Hän heitti koko kristinuskon romukoppaan, polki sen
maanrakoon ja korvasi sen juutalaisuudella! Ossin teologiaa voidaan perustellusti nimittää
”korvausteologiaksi”.
Synkretismi
Ossi ei kuitenkaan ole ”puhdasverinen juutalainen”. Hänen entinen viiteryhmänsä sitoo häntä. Hän
haluaa olla herätyskristillisyyden edustaja. Hän istuu tänään ”kahdella pallilla”. Entisistä ystävistä
eroaminen olisi liian radikaalia ja tylyä. Toisaalta Missio Sakarjan puolella on veljiä ja sisaria, joilla
on edelleen sympaattisuutta Ossia kohtaan. Tämä synnyttää jatkuvaa jännitettä – sitä on jatkunut
jo vuosikausia.
Tarkkaan ottaen Ossin uskonto on synkretismi = uskontojen sekoitus. Tämä on varsin nykyaikainen
ilmiö. Ekumenian saralla tämä on liiankin tuttu.
Kristinusko on ainut oikea ja ainut pelastava uskonto!
”Kristilliselle kirkolle annettu lähetyskäsky (Matt.28:19, vrt.myös Ps.2:8; 72:8 jne.) on luonteeltaan
kauttaaltaan universaalinen ja kieltää näin ollen kaikilta muilta uskonnoilta olemassaolon
oikeutuksen. Siihen liittyy perustelu, että kaikki uskonnot kristinuskoa lukuun ottamatta jättävät
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ihmiset pimeyteen ja saatanan valtaan (Apt.26:18). Kristillisen opin kehitys on kuitenkin
mahdottomuus siitä syystä, että kristillinen oppi on apostolien esitettyä oppinsa täysin valmis
suure, jota vuosien varrella ei ole kehitettävä, vaan johon on pitäydyttävä täysin
muuttumattomana ja jota on sellaisena opetettava (Matt.28:18-20)”. (Franz Pieper, Kristillinen
dogmatiikka).
KRISTINUSKON HYLKÄÄMINEN ON PELASTUKSEN JA KRISTUKSEN HYLKÄÄMISTÄ! TÄSSÄ
LEIKITÄÄN HELVETIN TULELLA!
Pisara tappaa
Kristinuskon kirkas kaivo ei siedä hiventäkään muita uskontoja; ei edes juutalaisuutta. Tippakin
juutalaisuutta myrkyttää elämän kirkkaan lähteen – ja vie Jumalan vihan alle.
Ontuminen
”Kristillisen opin luonteeseen kuuluu se, että sitä on pidettävä varmana ja että siitä on pidettävä
kiinni” (Martti Luther).
”Lankeemus opillisessa suhteessa ei ole inhimillistä, vaan perkeleellistä” (Martti Luther).
”Eniten Lutheria suretti se, että hänen wittenbergiläiset virkaveljensä olivat välinpitämättömiä
väärän opin suhteen” (Martti Luther).
Jaan vilpittömästi uskonpuhdistajan murheen tässä kohdalla Missio Sakarjan suhteen. Olen
surkeasti epäonnistunut pyrkiessäni parantamaan näitä ”ossilaisia ontuvia”.
"Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos
Baal on Jumala, seuratkaa häntä” (1. Kun.18:21).
”Johannes vietiin myös säännöllisesti uima-altaalle roomalaiseen kylpylään. Häntä kylvetettiin
siellä. Se on aika herttaista. Kerran kun häntä oltiin laskemassa altaaseen, hän näki altaan toisessa
päässä erään miehen. Tämä oli johtava väärä opettaja, joka kulki seurakunnissa. Johannes huusi:
”Ottakaa minut pois! En mene samaan veteen kuin tuo mies tuolla.” Sinä päivänä hänet vietiin
kotiin ilman kylpyä.” (David Pawson).
”Rakkaus ja totuus kuuluvat yhteen. Jumalan rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Rakkaus
ilman totuutta on sentimentaalisuutta. Totuus ilman rakkautta on saatanallisuutta. Totuus ja
rakkaus yhdessä on jumalallisuutta” (E. J. Honkanen, Hengen uudistus, s.250).
Raamatun ohje
Raamattu antaa selkeän ohjeen harhaoppisen suhteen. Raamattu onkin ainut kirja, jolla meidän
tulee harhaoppisuus määritellä ja mitata ja kuinka siihen tulee suhtautua.
”Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä tiedät, että
semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominnut”
(Tiit.3:10,11).
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”Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä
huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu
osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa” (2. Joh.10,11).
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja
pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä” (Room.16:17).
Viettelysten täytyy tulla
Viettelykset kuuluvat Perkeleen hallitsemaan maailmaan:
”Ja kun joku lähestyi kumartaaksensa häntä, ojensi hän kätensä, tarttui häneen ja suuteli
häntä. Näin Absalom teki kaikille israelilaisille, jotka tulivat kuninkaan eteen saamaan oikeutta. Ja
niin Absalom varasti Israelin miesten sydämet” (2. Sam.15:6).
”Mutta Amnonilla oli ystävä, nimeltä Joonadab, Daavidin veljen Simean poika; ja Joonadab oli
hyvin ovela mies” (2. Sam.13:3).
”Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka
kautta viettelys tulee! (Matt.18:7).
”Hänen jälkeensä nousi Juudas, galilealainen, verollepanon päivinä ja vietteli kansaa luopumaan
puolellensa; hänkin hukkui, ja kaikki, jotka olivat suostuneet häneen, hajotettiin” (Apt.5:37).
Lumouksesta on kysymys
On helppo havaita, että Ikosten opissa on kysymys lumouksesta. Lumoukselle on ominaista, että se
on saatanasta lähtöisin ja kiehtoo helposti ihmisen. Lumouksesta on vaikeaa vapautua.
”Ja minä pelkään, että Paavali tällä kirjoituksellaan palautti perin harvoja eksymyksestä” (Martti
Luther, Gal. kirj.sel.).
Galatalaiset olivat joutuneet lumouksen uhriksi; judaistit olivat asialla:
”Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli
kuvattu ristiinnaulittuna?” (Gal.3:1).
”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne
orjuuden ikeeseen” (Gal.5:1).
”Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette
langenneet pois armosta” (Gal.5:4).
”Syvyyden silkit ovat lujaa tekoa” (Niilo Tuomenoksa).
Sananjulistajan ongelma
”Ja minä puhuin teille, mutta te ette kuulleet, vaan niskoittelitte Herran käskyä vastaan ja lähditte
ylimielisesti vuoristoon” (5. Moos.1:43).
”Kenelle minä puhuisin, ketä varoittaisin, että he kuulisivat? Katso, heidän korvansa ovat
ympärileikkaamattomat, eivät he voi kuunnella. Katso, Herran sana on tullut heille pilkaksi, ei se
heille kelpaa” (Jer.6:10).
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”Minä puhuin sinulle onnesi päivinä. Sinä vastasit: 'En tahdo kuulla'. Tämä on ollut sinun tapasi
nuoruudestasi asti: et ole kuullut minun ääntäni” (Jer.22:21).
”Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä
hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen” (Matt.13:19).
”Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen
päällensä ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät” (Apt.7:57,58).
”Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo
meidän saarnamme?" (Room.10:16).
”Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi
kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin;
mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka
sen kuulivat” (Hebr.4:1,2).
Ossin asian käsittely
Koska Missio Sakarjan piirissä on jatkuvasti puuhattu (määrättyjen ihmisten taholta) Ossin
saamista ”takaisin kehiin”, asia otettiin esille kokonaisvaltaisesti Ylämyllyllä 17.9.1916. Tämän
esille oton oli tarkoitus päättää keskustelu tästä asiasta. Otin jälleen kerran Ossin harhaopin
todisteeksi STERNIN PUUN. Tulos oli järkyttävä; muutama päivä sitten (15.1.) Karjalasta
(Joensuusta) oli lähtenyt Ossin kokoukseen Juukaan (Suoja) delegaatio! ”Tukka putkella” mentiin
Ossia kuulemaan!
Järjetöntä
Tässähän ei ole mitään logiikkaa eikä järkeä. MIES HAUKKUU PYSTYYN KRISTINUSKON JA KRISTITYT
MYÖS VALTAKUNNAN VERKKOA (TV7) HYVÄKSI KÄTTTÄEN. Missio Sakarjasta lähtee valtuuskunta
solmimaan suhteita! Mitä tämä on? Sokeutta, silkkaa sokeutta! VOI PYHÄ YKSINKERTAISUUS!
Samalla se on tottelemattomuutta Jumalan sanalle.
"Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso,
kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä
olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana” (1.
Sam.15:22,23).
Kun Ylämyllyllä yhdessä todettiin Ossin harhautuminen, siitä olisi pitänyt seurata suunnan
muutos. Eikö mitä; siitä seurasi Juuan surkea reissu KAPINAKENRAALI VÄINÖ LIHAVAISEN
JOHDOLLA!
Selkeä kannanotto
Ylämyllyllä asia esitettiin mahdollisimman selkeästi. Esillä oli ”rautalankamalli” STERNIN PUU. Minä
esitin asian vakavasti ja ”Herran nimessä”. Jos Ylämyllyn opetus oli selkeä, sitä oli myös vastaus:
ME EMME SINUA TOTTELE!
"Mitä sinä olet Herran nimessä meille puhunut, siinä me emme sinua tottele” (Jer.44:16).
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Israelin kansa kieltäytyi noudattamasta Jeremian kautta tullutta Herran sanaa. Tämä oli Israelin
kansalta määrätietoinen ja kohtalokas päätös. Herran sanan tietoinen vastustaminen paaduttaa
ihmisen. Jeremiaa kiellettiin rukoilemasta vikuroivan kansan puolesta. Kansan puolesta, joka
päättäväisesti ja määrätietoisesti hylkää Herran sanan, ei kannata edes rukoilla:
”Mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan huutoa ja rukousta
äläkä niillä minua ahdista; sillä en minä sinua kuule” (Jer.7:16).
”Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava
hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi;
siitä minä en sano, että olisi rukoiltava” (1. Joh.5:16).
Kansa oli valinnut tottelemattomuuden tien. Se jätettiin paatumaan ja hukkumaan ”omaan
liemeensä”.
Viimeinen taisto
Viime lauantaina (21.1.) Jorma Myöhäsellä Väinö Lihavainen hyökkäsi voimakkaasti meikäläistä
vastaan. Asia koski nettikirjoitteluani. Olen muka kirjoittanut ”sopimattomia”. Tosin Lihavainen ei
yksilöinyt, mitä nämä sopimattomat kirjoitukset olivat. Missio Sakarjan sivuilla netissä on paljon
kirjoituksia, jotka kulkeutuvat aina maan ääriin saakka. Koskaan ei Väinö ole myönteisesti
maininnut netin merkitystä evankeliumin eteenpäin viejänä. Myös Väinö Lihavaisen puheet on
välitetty eetteriin. Tämä kaikki on tapahtunut Kristallivirran kautta (VH + Marko).
Nyt oli kuitenkin aika nostaa esille netti; Väinö oli kirjoittanut väärin. Hänet oli saatava
edesvastuuseen ja tilille. Moisen kirjoittelun on loputtava.
LUTHER ESIVALLAN EDESSÄ
Näin uskonpuhdistuksen juhlavuonna on syytä ottaa esille Lutherin esimerkillinen taistelu terveen
opin puolesta. Evankeliumin julistukseen kuuluu apologia = uskon puolustus. Tämä sisältää sekä
oikean opin esiintuonnin, että väärän opin kumoamisen.
Lutheria syytettiin nimenomaan väärän kirjallisuuden kirjoittamisesta ja sen levittämisestä. Tässä
oli ”tiukat paikat”.
”Ja Luther ymmärsi itsekin varsin hyvin, että kun hänen kirjansa olivat tuomitut poltettaviksi, ei
hänellä itselläänkään enää ollut pitkä matka roviolle” (Hjalmar Holmquist, Luther, s.68).
Uskonpuhdistajan vastaus
”Teidän Keisarillinen Majesteettinne pyytää minulta vastausta ilman sarvia ja hampaita. Minä
tahdon siis antaa sellaisen. Minä en usko paaviin enempää kuin kirkolliskokouksiinkaan, sillä on
aivan ilmeistä, että molemmat ovat usein erehtyneet ja antaneet itseään vastaan ristiriitaisia
lausuntoja. Sen tähden olen kirjoittanut kirjani vain Jumalan sanaan ja omantuntoni vaatimuksiin
perustuen. Ellei minua kumota Jumalan oman sanan todistuksilla tai muilla selvillä ja ilmeisillä
syillä, niin en voi enkä tahdo peruuttaa tai oikaista ainoatakaan kirjoittamaani sanaa. Sillä on
väärin, vahingollista ja vaarallista tehdä mitään vastoin omantuntonsa vaatimusta. Jumala minua
auttakoon! Amen” (emt. s.76).
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Kuningas poltti Jeremiaan tekstin
”Silloin Jeremia kutsui Baarukin, Neerian pojan, ja Baaruk kirjoitti kirjakääröön Jeremian suusta
kaikki ne sanat, jotka Herra oli hänelle puhunut” (Jer.36:4).
”Mutta kuningas istui talvihuoneessa - oli yhdeksäs kuukausi - ja hänen edessään oli palamassa
hiilipannu. Ja aina kun Jehudi oli lukenut kolme tai neljä palstaa, leikkasi kuningas ne pois
kirjurinveitsellä ja viskasi tuleen, joka oli hiilipannussa, kunnes koko kirjakäärö oli palanut
loppuun tulessa, joka oli hiilipannussa. Mutta ei kuningas eikä kukaan hänen palvelijoistaan, jotka
kuulivat kaikki nämä sanat, peljästynyt eikä reväissyt vaatteitansa. Ja vaikka Elnatan ja Delaja ja
Gemarja pyysivät hartaasti kuningasta, ettei hän polttaisi kirjakääröä, ei hän heitä kuullut”
(Jer.36:22-25).
”Mutta sen jälkeen kuin kuningas oli polttanut kirjakäärön ynnä sanat, jotka Baaruk oli kirjoittanut
Jeremian suusta, tuli Jeremialle tämä Herran sana: "Ota taas itsellesi toinen kirjakäärö ja kirjoita
siihen kaikki entiset sanat, jotka olivat edellisessäkin kirjakäärössä, jonka Juudan kuningas
Joojakim poltti” (Jer.36:27,28).
”Sitten Jeremia otti toisen kirjakäärön ja antoi sen kirjuri Baarukille, Neerian pojalle; ja tämä
kirjoitti siihen Jeremian suusta kaikki sen kirjan sanat, jonka Juudan kuningas Joojakim oli tulessa
polttanut. Ja niihin lisättiin vielä paljon samankaltaisia sanoja” (Jer.36:32).
Jo toinen kerta
Vuosia sitten oltiin saman asian (Ossi on saatava takaisin) tiimoilta koolla Ylämyllyn Shellillä. Jo
silloin esitettiin voimakas vaatimus: Väinö Hotin on otettava netistä tekstiä pois! En ole ottanut;
mutta paljon olen lisännyt sinne ”samankaltaisia sanoja”!
Olisihan ollut Väinö Lihavaisen puolelta oikeus ja kohtuus, että hän olisi edes jollakin tavoin
yksilöinyt karsintavaatimuksensa! Moinen ”hehtaarivaatimus” ei voi tuottaa mitään tulosta.
Oma kokemus
Vuosia sitten olin Ikosilla työpalaverissa. Oma esitykseni oli monistettu ja jaoin sen kaikille läsnä
oleville. Kun olin päättänyt esitykseni, Tuula-Hannele teki ehdotuksen: ”Laitetaan moniste uuniin.”
Esitys meni helposti läpi. Siinä oli selkeä kannanotto esitykseeni!
Veljien syyttäjä
Aina silloin, kun uskovat joutuvat syytettyjen penkille, takana on PERKELE, jolla on jatkuva ja
silmitön viha Herran kansaa kohtaan. Henkivallat ovat aktiivisesti mukana – ja kaikki ne, joiden
sydämissä Perkele on saanut tilaa.
”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan
avaruuksissa” (Ef.6:12).
”Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan
seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä” (Sak.3:1).
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”Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän
Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja
päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos” (Ilm.12:10).
SEURAKUNNAN TURMELEMINEN SISÄLTÄPÄIN
”Galatalaiskirje vie meidät suoraan taistelukentän tiimellykseen. Suurimmat taistelut käymme
seurakunnan sisällä. Se tekee kipeää; kuka pitää riitelevästä perheestä!? Kuitenkin taistelu voi
muodostua välttämättömäksi. Paholainen ei ole koskaan tuhonnut seurakuntaa ulkoapäin. Kun se
hyökkää ulkoapäin, seurakunta vain vahvistuu ja kasvaa. Sisältäpäin se pystyy sen tuhoamaan.
Yksi nopeimmista tavoista tehdä se on vääristää, turmella tai nakertaa evankeliumia. Jos se pystyy
siihen, se tietää voivansa tuhota seurakunnan sisältäpäin. Näyttää siltä, että vihollinen onnistuu
siinä liiankin kanssa” (David Pawson).
LUTHER tajusi tämän vaaran. Siksi hän julisti: ”Eikä kirkossa saa esittää eikä kuunnella muuta
oppia kuin Jumalan puhdasta sanaa – muussa tapauksessa olkoot niin opettajat kuin kuulijatkin
oppeineen kirotut” (Gal.kirj.sel.s.79).
VASTAUKSENI VÄINÖ LIHAVAISELLE
"Jos minä pahasti puhuin, niin näytä toteen, että se on pahaa; mutta jos minä puhuin oikein,
miksi minua lyöt?" (Joh.18:23).
1. Tuhantenjuonten mestari
Saatana on tunnettu juonittelijana. Hänellä on myös mahtava ”pukuvarasto” eri tilanteita varten;
”ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat” (2.
Kor.2:11).
”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen
apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen
palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän
tekojensa mukainen” (2. Kor.11:13-15).
”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet” (Ef.6:11).
”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura,
etsien, kenen hän saisi niellä” (1. Piet.5:8).
2. Vähäneuvoinen perkele
Perkeleen suuri puutos on sen aivotyöskentely: MIKSI MINUA LYÖT? Kun perkele taistelee Jeesusta
ja uskovia vastaan, perustelut ontuvat ja puuttuvat! Se pyrkii oikotietä päämääräänsä –
tuhoamaan ja tappamaan (Joh.10:10)! Turvaudutaan ”vääriin todistajiin; valhe otetaan avuksi:
”Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa
hänet, mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille” (Matt.26:59,60).
”Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, mutta
eivät löytäneet. Useat kyllä todistivat väärin häntä vastaan, mutta todistukset eivät olleet
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yhtäpitäviä. Niin muutamat nousivat ja todistivat väärin häntä vastaan, sanoen: "Me olemme
kuulleet hänen sanovan: 'Minä hajotan maahan tämän käsillä tehdyn temppelin ja rakennan
kolmessa päivässä toisen, joka ei ole käsillä tehty'." Mutta eivät näinkään heidän todistuksensa
olleet yhtäpitäviä” (Mark.14:55-59).
”Ja he toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat: "Tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää
paikkaa vastaan ja lakia vastaan” (Apt.6:13).
3. Suoran toiminnan perkele
Jos ”todeksi näyttäminen” ja aivotoiminta perkeleellä takkuilee, suora toiminta onnistuu sitäkin
paremmin: lyöminen, kivittäminen, ristiinnaulitseminen, polttorovion teko jne.
”Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet
sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle” (Luuk.23:33).
”Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä niinkuin teidän isänne, niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat
ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette
tulleet, te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet” (Apt.7:51-53).
”On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat
antaneet kiduttaa itseään eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman
ylösnousemuksen; toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja
vankeutta; heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri
lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä - he, jotka
olivat liian hyviä tälle maailmalle -; he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja
maakuopissa” (Hebr.11:35-38).
VÄINÖ EI OLLUT YKSIN
Puheenvuorossaan Väinö Lihavainen käytti monikkomuotoa. Hän ei siis ollut yksin vaatimustaan
esittämässä. Väinö halusi puhua ”monen suulla” tämän tärkeän asiansa. Ketä nämä ”muut” olivat?
Pyhäin yhteys – pahain yhteys
”Heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalansa puoleen, sillä haureuden henki on heidän
sisimmässänsä eivätkä he tunne Herraa” (Hoos.5:4).
”Jeesus kääntyi ja nuhteli heitä sanoen: Ettekö tiedä, minkä hengen lapsia te olette? (Luuk.9:55;
Saarnivaaran käänn.).
”Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen olleet
toistensa vihamiehiä” (Luuk.23:12).
”Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin nisuja”
(Luuk.22:31).
Valheen kaikella voimalla
Aina silloin, kun uskovat ovat syytösten kohteena, VALHEEN RUHTINAS on asialla:
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”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja
alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta,
niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh.8:44).
Uskova taas on ”sidottu totuuteen”. Häntä ohjaa TOTUUDEN HENKI.
”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor.13:8).
”tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja
ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät
ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille
väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen” (2. Tess.2:9-11).
Aina uskovien marttyyrikuolemassa tapahtuu ”kaksoismurha”. Kristityn ohella surmataan myös
TOTUUS!
----------------------

PUOLUSTUKSEN PÄÄTÖSLAUSELMA
Pyydän, että oikeudenkäyntikuluni laitetaan GOLGATAN TILIIN!

1. SUN ARMOS VARAAN, OI HERRA, JÄÄN, KUN ANSIOTA EI YHTÄKÄÄN,
OO MULLA TUOTAVAKS` ETEHESI, SIKS` TUON MA SYNTISEN SYDÄMENI.
2. SUN VERES YKSIN VAIN KOKONAAN, MUN SYDÄMENI VOI
PUHDISTAA. SIKS` KAIPAAN LUOKSESI GOLGATALLE, SUN RISTIS
SIUNATUN VIRRAN ALLE.
3. ON SIELLÄ AUTUUS, MÄ TIEDÄN SEN, MISS` LIIKKUU YSTÄVÄ
SYNTISTEN, MISS` KUORMAT KIRPOOVAT KUORMATULTA, JA RAUHAN,
KRISTUS, SAA SIELUT SULTA.
4. MÄ SUA VARRON JA SUUREMPAA, HENKENI VOIMAASI ODOTTAA.
MUA KASTA KASTEELLA TAIVAHASI, TYÖS` KALLIS SYVENNÄ SIELUSSANI.
5. SUN ARMOS VARAAN MÄ JÄÄN, MÄ JÄÄN, TOIVOEN, ETTÄ KUN
MATKAN TÄÄN, MÄ PÄÄTÄN, LUOKSESI ARMO MULLA, OIS
PÄÄRLYPORTTIEN KAUTTA TULLA.
MAKSETTU ON VELKANI MUN, YLISTYS OLKOON RISTIINNAULITUN.

