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SAATANA ELÄÄ – JA VOI HYVIN                                    Väinö Hotti 

Pääsiäisen sanoma 

Olemme juuri saaneet nauttia pääsiäisen riemullisesta sanomasta  JEESUS ELÄÄ! Nyt on kuitenkin 

saatu ”lunta tupaa”. Jumalan vastustaja SAATANA on lähtenyt vastaiskuun. Saatana on ”valheen 

isä”. Sen päätehtävä on pettää ihmisiä ja johtaa helvetin kuiluun. Eräs sen valheista on, ettei 

ikuista vaivaa ja helvettiä ole olemassakaan! (Jehovan todistajat ja adventistit).  Tämä on suloista 

mannaa kaikille niille, joiden asiat Jumalan kanssa ei ole kunnossa. Se uppoaa kääntymättömän 

sydämeen kuin ”naskali voihin”. MIHIN SITTEN TARVITAAN JEESUSTA JA EVANKELIUMIA? 

Kuinka on mahdollista, että Missio Sakarjassa pätevää opetusta  seurakuntaopista saaneet 

”hurahtavat” lahkoihin ja näin vetävät päällensä lahkolaisen kadotustuomion? 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,  

epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, 

lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin 

jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” 

(Gal.5:19-21). 

Viaton olen minä jokaisen langenneen vereen! 

Tuhannet juonet 

Perkele on ”tuhanten juonten mestari”. Hänen esikuntaansa kuuluu: 1. Musta perkele. 2. 

Valkoinen perkele. 3. Perkeleen kätyrit. 

”ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat” (2. 

Kor.2:11). 

Monet meistä eivät ole päässeet Paavalin tasolle saatanan juonten paljastamisessa ja 

tuntemisessa. Yhä uudelleen joudumme Eevan kanssa tunnustamaan:  

"Käärme petti minut” (1. Moos.3:13). 

”ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten 

arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa” (Ef.4:14). 

”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä 

meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 

pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 

avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä 

tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä” (Ef.6:11-13). 

Paluu alkeisiin 

”Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi 

kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille 

opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa 

ruokaa” (Hebr.5:11,12). 
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On murheellista, että, ihmiset istuvat jatkuvasti sanankuulossa, mutta jäävät kuitenkin alkeisiin: 

”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). 

Mitä alkeet ovat? 

”Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas 

uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista 

ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta” 

(Hebr.6:1,2). 

Saatana on murhaaja 

Saatana on ”sielujen murhaaja”: 

”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan” (Joh.10:10). 

”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). 

”Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän 

tavaraansa, kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellavakangasta ja 

purppuraa ja silkkiä ja helakanpunaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluu-esineitä ja 

kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä, ja kanelia 

ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjä jauhoja ja 

viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja ihmissieluja” (Ilm.18:11-13).  

Kiukkuinen perkele 

Lopunaikana perkele on erityisen kiukkuinen, koska aika sen tiimalasissa on käymässä  vähiin: 

”Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän 

tietää, että hänellä on vähän aikaa!"  (Ilm.12:12). 

Ärsytetty perkele 

”Evankeliumin kukoistaessa täytyy siis ristin pahennuksen välttämättömyyden pakosta seurata – 

muussa tapauksessa perkeleeseen ei ole sattunut täysosuma, vaan häntä on ainoastaan keveästi 

huitaistu. Jos tulee täysosuma, hän ei pysy rauhallisena, vaan alkaa metelöidä kauheasti ja panee 

kaiken sekaisin” (Luther, Gal.kirj.sel.s.594). 

Syyllisyyden kieltäminen 

Paratiisissa Aadam ja Eeva kielsivät syyllisyytensä; he vierittivät sen toisen niskoille. 

”Perkeleen ja maailman peruskäsityshän on alusta saakka ollut seuraava: emme tahdo olla pahaa 

tekevien kirjoissa, vaan Jumalan täytyy hyväksyä kaikki, mitä ikinä teemme, ja kaikkien hänen 

profeettojensa täytyy olla samaa mieltä; elleivät ole, kuolkoot” (Luther, Gal. kirj. sel. s.8). 



                                                                                                                                                                                        3 
 

Perkeleen tekojen paljastaminen 

Tämä on uskovan eräs päätehtävistä. Tällöin me joudumme puuttumaan myös perkeleen 

kätyreiden edesottamuksiin. Tämä taas saattaa uskovan tulilinjalle kaikkien pimeyden valtojen 

puolelta. 

”Mutta perkeleelle ja hänen palvelijoilleen, eksytysten ja lahkojen alkuunpanijoille meidän pitää 

apostolin esimerkin mukaisesti olla kärsimättömiä, kopeita, karskeja ja leppymättömiä sekä 

säälimättä paljastaa pilkattavaksi, kirota ja tuomita heidän kavaluutensa”(Luther, Gal.kirj.sel. 

ss.63,64). 

Saatana temmeltää 

”Onko se sinne Karjalaankin jo Herra tulossa?” kysyi Paavo. ”Se on täällä Savossa liikkunut maassa 

jaloin vuosikausia ja täällä vielä temmeltää. Vaan sen on ollut tie länteen päin” (Auk. Oravala, 

Erämaan profeetta, s.58). 

1800 – luvulla herätyksen tuulet puhalsivat voimakkaina Savossa ja Pohjois – Karjalassa. Oli 

sellainen tuntu, että Jumala itse ”jalkautui” savolaisten ja karjalaisten pariin.  

Tänään meillä on päinvastainen ilmiö Lähi-idässä, Syyriassa. Siellä Jumalan vastustaja temmeltää 

ilman rajoja – ja kylvää hirveää tuhoa. 

Saatanan jalkautuminen Missio Sakarjaan 

Viimeaikaset tapahtumat ovat saattaneet minut hyvin murheelliseksi. Meillä on ollut Sana 

monipuolisesti esillä. Me olemme tahtoneet harjoittaa apologiaa, oikean opin esiintuontia ja 

väärän kumoamista. Tästä huolimatta jopa ne, joita on pidetty ”pylväinä”, ovat langenneet 

perkeleen ansaan. Kuinka tämä on mahdollista?  

Itä – ja länsirintama 

Näillä molemmilla rintamilla olemme kärsineet raskaita tappioita ja joutuneet perkeleen 

murhatöiden todistajiksi:  

Itärintamalla perkele on hirttänyt STERNIN PUUHUN sieluja. 

 Länsirintamalla saatana on taas turvautunut toiseen juoneen, hukuttamiseen; Jeesuksen kalliilla 

verelle ostetut sielut on hukutettu kastealtaaseen. 

Mitä me teemme? 

Olemmeko sokeita ja tunteettomia näiden pimeyden valtojen temmellyksen keskellä? Me olemme 

silloin samassa asemassa kuin Jeesusken ristiinnaulitsemisen passiiviset katselijat 

”Ja kansa seisoi ja katseli” (Luuk.23:35). 

”Herää, nouse nukkumasta, Hukkumasta, Syntisraukka, vihdoinkin. Kohta saapuu loistossansa 

Pyhäin kanssa Kristus, Ylkä Siionin” (Vvk.149:1). 

 

 


