
                                                                                                                                                                                  1 
 

AVOIN KIRJE TV7:LLE                                                           Väinö Hotti 

TAUTISTA MEININKIÄ 

Martin ja Mirjan matkassa 18.6.2017: 

Tässä suora lainaus Martti Ojareksen puheenvuorosta: 

Joensuussa on oikein voimallinen ryhmä, jotka rukoilevat Suomen puolesta, koko Euroopan 

puolesta ja sitten he myöskin siellä itärajalla kulkevat ja rukoilevat Suomen puolesta siellä myös. Ja 

sitten he ovat aina osallistuneet tähän paasto- ja rukousiltaan. Ja nyt viimeisessä paasto- ja 

rukousillassa siellä yksi näistä henkilöistä sai sellaisen voimallisen Jumalan oikein sellaisen Pyhän 

Hengen voiman kosketuksen. Pyhä Henki sanoi varoitti ihmisiä arvostelemasta. Ja sitten oli 

myöskin se, että älkää arvostelko TV7. Ja jos ei teillä ole mitään hyvää sanomista, olkaa vaiti. 

Aivan samoin kuin aikanaan Niilo Yli-Vainio sanoi usein kokouksissa, että hän on oikein pistänyt 

suulle vartioinnin, ettei hän koskaan ketään ihmistä arvostele. Siihen hänellä ei ole oikeutta; siihen 

on vain Jumalalla itsellään oikeus. Meidän tehtävämme on vain siunata ja jättää ne asiat Herralle. 

1. Amerikan tauti 

Kovin helppoa tästä on löytää amerikkalaisten lahkojen äänenpainot: ARVOSTELEMINEN 

KIELLETTY! Muutamat amerikkalaiset lahkot kieltävät jyrkästi lahkojensa arvostelun. Nyt myös 

TV7:n liittyy tähän jengiin. 

2. Lusiferin tauti 

”Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, 

sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle 

Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä 

nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.' (Jes.14:12-14). 

”Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te 

siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan" 

(1. Moos.3:4,5). 

3. Baabelin tauti 

TV7 on ekumeeninen torni, jolla tavoitellaan taivasta! 

”Ja he sanoivat toisillensa: "Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi". Ja tiiltä he 

käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme 

itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, 

ettemme hajaantuisi yli kaiken maan" (1. Moos.11:3,4). 

4. Laodikean tauti 

Itseriittoinen ja omahyväinen yhteisö, joka on kadottanut hengen köyhyyden (Matt.5:3): 

”Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri 

sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston” (Ilm.3:17). 
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5. Tanssitauti 

Tanssi näyttä kuuluvan kiinteästi TV7:n ohjelmaan. 

”Äärimmäisen tarkasti olen tutkinut uskovaisten kristittyjen jälkeensä jättämiä kirjoituksia, eikä 

yhdessäkään niistä, mitä olen käsiini saanut, ole vielä maailman huveja hyväksytty. Kaikki ne ovat 

olleet Nohrborgin kanssa samaa mieltä siitä, että nämä huvit tekevät helvetin tien suloisemmaksi 

kuin se muuten olisi” (Jonas Lagus, Evankeliumin ääni, ss.102-103).   

6. Lastentaudit 

TV7:n tarjoaa hengellisille lapsille leikkikentän, jossa nämä sitten pientä maksua vastaan kirmaavat 

mielin määrin! 

”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, 

niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette 

silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on 

kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä 

olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset 

ainakin?” (1. Kor.3:1-4). 

”Monissa uskovien yhteisöissä käyttäydytään kanankasvattajan tavoin. Kanojen kasvattajat 

leikkaavat siipien kärjet sellaisilta kanoilta, jotka oppivat lentämään aitauksensa yli. Vaikka 

uudestisyntymisen myötä tullut Jumalan lasten elämänpiirin raja on seurakunnan pirstaloitumisen 

vuoksi paljon laajemmalla kuin ”omien seinien” sisällä, yhteisön lapsiltakin katkotaan rakkauden 

siivet ja heidät ohjataan elämään suljettua elämää kodin tarjoamilla eväillä. Kasvun sijaan 

tapahtuu paisumista ja sokeutumista” (Aaro Leikkari, Armahdettu yhteyteen Kristuksessa, s.66). 

7. Mykkyyden tauti 

Joensuun manifestissa suositeltiin siunaamista ja ”vaitioloa”: 

”Aivan samoin kuin aikanaan Niilo Yli-Vainio sanoi usein kokouksissa, että hän on oikein pistänyt 

suulle vartioinnin, ettei hän koskaan ketään ihmistä arvostele. Siihen hänellä ei ole oikeutta; siihen 

on vain Jumalalla itsellään oikeus. Meidän tehtävämme on vain siunata ja jättää ne asiat Herralle.” 

On perin vaikeaa sovittaa moista suositusta profeettojen, apostolien ja Jeesuksen suuhun. Tokihan 

kaikkina aikoina on esiintynyt niitä, jotka hylkäävät lain ja tyytyvät vain ”siunaamaan” 

(antinomistit). 

”Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niinkuin pasuna, ilmoita minun kansalleni heidän 

rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä” (Jes.58:1). 

”Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot” (1. Kor.14:29). 

”Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva 

kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä 

kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:46,47). 

Kuinka on mahdollista saarnata parannusta ilman että arvostellaan? 
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Vanhassa testamentissa moiset ”siunaajat” olivat mykkiä koiria. 

”Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat kaikki mykkiä koiria, jotka eivät 

osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään” (Jes.56:10). 

Martti Luther muistuttaa: ”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus sanoo: Tehkää parannus, 

niin hän tahtoo, että uskovaisten koko elämä on oleva parannusta.” 

”Jumalan sanan mukaan ei yksikään, joka ei nuhtele väärää oppia, ole Jumalan salaisuuksien 

uskollinen taloudenhoitaja, hänelle uskottujen lammasten uskollinen paimen eikä uskollinen vartija 

Siionin muureilla, vaan palkkapaimen, mykkä koira ja petturi (vrt.esim. Jes.56:10,11; Fil.3:2 jne.)” 

(Franz Pieper, Kristillinen dogmatiikka). 

8. Hurmahenkisyyden tauti 

Joensuun ”profeetta” antoi ilmoituksen:  

”yksi näistä henkilöistä sai sellaisen voimallisen Jumalan oikein sellaisen Pyhän Hengen voiman 

kosketuksen. Pyhä Henki sanoi varoitti ihmisiä arvostelemasta. Ja sitten oli myöskin se, että älkää 

arvostelko TV7. Ja jos ei teillä ole mitään hyvää sanomista, olkaa vaiti.” 

Tähän on sanottava, että HENKI TOIMII AINA SANAN LINJALLA! Tämä on ”uutta ilmoitusta”, joka 

uskovan tulee hylätä. Aina siellä, missä kielletään arvostelu, valveutuneen uskovan sisällä syttyy 

”punainen valo”. 

9. Lahkolaisuuden tauti 

TV7:n on lahkolaisuuden temmellyskenttä, jossa Raamatun kallioperustalta on siirrytty kokemus ja 

tunnelmakristillisyyteen. Samalla on siirrytty ”viihdelinjalle! Luther on julistettu pannaan – 

julistetaan uutta uskonpuhdistusta. TV7:lla ei kuitenkaan ole eväitä uuteen uskonpuhdistukseen. 

”Lahkolaisuus edellyttää aina Jumalan sanan ja Hengen synnyttämää herätystä, joka – olipa se 

sitten ollut enemmän tai vähemmän täydellistä – on muuttunut lahkolaisuudeksi puuttuvan johdon 

tai sanan sekä autuuden järjestyksen väärin käsittämisen vuoksi. Niin kuin oikein herännyt sielu 

vakavasti johdettuna ja sanan ymmärtäen pääsee Kristukseen uskoen sovintoon Jumalan kanssa, 

niin lahkolainenkin saa rauhan. Mutta hänen rauhansa perustuu tunteisiin, liikutuksiin, 

näkyihin, ilmestyksiin ja muuhun sellaiseen, mikä on sanan ja vanhurskauttamisen ulkopuolella. 

Työt ja harjoitukset ovat tavallisesti tämmöisen rauhan perustana” (Jonas Lagus, Evankeliumin 

ääni, ss.108,109). 

10. Sairas seurakuntaoppi 

TV7:n hylkää ”yhden seurakunnan” opin. Porukoita on vaikka kuinka paljon – ja lisää tulee. 

Kristuksen ruumis on ”jaettu” (1. Kor.1:13). Teoriassa ehkä tunnustetaan yksi seurakunta (kuten 

myös ev.lut. kirkon jumalanpalveluksessa), mutta käytäntö on aivan toinen. Käytäntö noudattelee 

helvetillistä matematiikkaa: lahko + lahko + lahko = EKKLESIA. Paradoksaalista on, että moinen 

seurakunta odottaa Kristuksen tuloa hakemaan morsiantaan; eihän Kristus ole moniavioinen! 

”Kirkkokunnan luonnetta ei ratkaise "virallinen" oppi, jota siinä pitäisi opetettaman, vaan se oppi, 

mikä siinä todellisuudessa on käytännössä” (Franz Pieper). 


