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Ken suurint tuskaa tuntev’ on, 
sen kerronta on mahdoton!
- Pehmis

Rakkaat satanistit, ystävät, Perkeleen Temppelin vakikasvot ja uudet tuttavat.
Ave Satan! 

Tämä on Perkeleen Temppelin ensimmäinen kevätkirje. Kirje on täynnä tulta,
taidetta ja tunnetta, ja toivon että sinä lukija löydät yhtä paljon tartunta-
pintaa jokaisesta teoksesta kuin minä olen tätä kirjettä kootessani löytänyt. 

Kanssanne minun on helppo olla parhaimmillani. Kun huudan Ave Satan
huudan omaa nimeäni ja te teette siitä kerta kertansa jälkeen helpompaa. 

Ihanaa kevättä ja ajatuksia herättäviä lukuhetkiä,

Veera

Saatteeksi



Valontuojan kirkkautta teille, toverit
lankeemuksessa! Vaikka maailma
ympärilämme on mielettömyyden
vallassa, kulkutaudit jylläävät, sota
pauhaa ja polittinen kenttä on
petturuuden näyttämö, on meillä toivoa
paremmasta. Olemme selvinneet
hengissä ja tulemme selviämään
jatkossakin.

Kevään edetessä voimme asettaa
toivomme tulevasta pääsiäisen
ilosanomaan. Kristillinen pääsiäismyytti
tarjoaa tarunomaista lohtua
kristikunnan katraalle. Kaikkivaltias
Jumala asettaa itsensä lopulliseksi
sovitusuhriksi, kärsii syntiemme tähden,
antaa henkensä ja nousee kuolleista
kolmantena päivänä. Läsnäoleva
interpersoonallinen Jumala johdattaa
kristityn vaellusta kohti ikuista onnea.
Kaikella on tarkoituksensa ja kaikki
kääntyy parhain päin.

Tämä on tietenkin silkkaa satua ja on
henkilökohtainen riemuni käyttää tämä
tilaisuus evankeliumin vääristämiseen!
Käykäämme siis saatanallisin elkein
kääntämään kaikki pyhä päälaelleen,
nurinkurin ja väärin päin. Satanismi on
rationalistinen ja paikoin nihilistinen
uskonto. Emme aseta uskoamme
taijanomaiseen taivas-isukkiin, saati
toivoamme kuoleman jälkeiseen
paratiisiin. Emme myöskään pelkää
Armageddonia, Tuomiopäivää tai ikuista
Helvettiä. Vanhat myytit, symbolit ja
kansanperinteet tarjoavat meille
kuitenkin merkityksellistä antiaan.
Syklinen vuodenkierto mahdollistaa
meille kelvollisen rytmin ajankohtaisine
teemoineen, ilman epä-älyllistä hengen
hurskastelua! Katsokaamme siis kevättä
ja kuolemasta eloon nousevaa luontoa ja
virittäkää itsessämme epätoivosta
kumpuava kapinallisuus ja valon kasvu
riemuisaan kukoistukseen!

Pääsiäinen tarjoaa meillekin syyn
juhlaan - kieron, perverssin ja
karnevalistisen. Olemme päässeet
vapaiksi menneisyyden dogmeista ja
taikauskoisuudesta. Voimme aloittaa
Kiirastorstaina muistamalla
meshuggahin kiinniottoa ja kuritusta.
Kenties jonain päivänä viimeinen
puoskari nauretaan ihmiskunnan
keskuudesta ikuiseen pimeään -
piiskojen säestäessä tahtia! 

Harhaanjohtajan kevätkirje 2022
Muistamme rationalismin ja
skeptisyyden tärkeyttä. Kieltäydymme
uskomasta uskomattomia väitteitä ja
janoamme tuntea vain sitä, mikä on
todellisinta totta.

Pitkäperjantaina Jumala on kuollut!
Jumala pysyy kuolleena! Ja me olemme
hänet surmanneet! Kuinka me
lohduttaudumme, me kaikkien
murhaajien murhaajat? Olkaamme kuin
pöydillä tanssivat hiiret, jotka
riemuitsevat kissanristiäisistä!
Suomalaisen kansanperinteen hengessä
pitkäperjantain yö on mitä mainiointa
aikaa salakähmäisiin toimituksiin;
rituaalien järjestämiseen, noituuden
harjoittamiseen ja demoniseen
pahantahtoisuuteen. Esi-isämme
varastivat karjaonnea ja ampuivat
noidannuolia, pilasivat peltoja ja
katsoivat pahalla vihamiehiään -
älkäämme antako tämän saatanallisen
perinteen kadota keskuudestamme.
Teatraalinen hassuttelu tarjoaa paljon
mielihyvää jopa meille,
taikauskoisuudesta rationalismiin
kasvaneille.

Lankalauantaina voimme lepäillä
kieroista harjoitteistamme ja nauttia
kiireettömistä askareistamme.
Pääsiäissunnuntai on ovella ja kirottu
Kristus nousee haudastaan jälleen
ihmiskuntaa riivaamaan. Ihminenkin on
tyhmä eläin, joka yhä uudestaan painaa
otsansa tomuun auktoriteettien edessä.
Mekään emme ole immuuneja valheille
ja propagandalle. Parhaista
pyrkimyksistämme huolimatta
saatamme erehtyä ja langeta ylivistä
ihanteistamme. Varustautukaamme siis
jälleen kohtaamaan maailma sellaisena
kuin se on: täynnä
käärmeöljykauppiaita,
salaliittoteorioita, valheellista toivoa ja
uskontojen nimissä käytävää sotaa
edistystä vastaan.

Kenties meillä ei ole kummoista toivoa
tässä sekasorron ajassa,
elinkelvottomuuteen suuntaavalla
planeetalla. Elämällä ei ole merkitystä,
ei suuntaa, eikä tarkoitusta. Arvoton
ihmissuku on vain osa kosmisten
sattumien sarjaa matkalla
vääjäämättömään sukupuuttoon. Kaikki
on katoavaista; planeetat tuhoutuvat,
auringot sammuvat, elämä näivettyy ja
katoaa kylmenevän avaruuden
tyhjyyteen. Menköön siis toivo, toivon
kera pelko ja katumus!
Kaiken kaaoksen ja mielettömyyden
keskellä olemme sentään vapaita. Emme
ole kohtalon tai jumalten armoilla - eikö
siinä ole jo syytä juhlaan? 

Henri Hiljander
Perkeleen Temppelin harhaanjohtaja
Pääsiäisenä 16.4.2022



Helviina Risto



Satanistinen estetiikka - ovatko vain
lateksi-lilithit hyväksyttyjä ja miten se
liittyy satanistiseen individualismiin

 Tässä kirjoituksessa keskityn nyt vain
estetiikkaan, ja tuon asiat esiin
naiskehollisen henkilön näkökulmasta,
mutta uskon, että nämä näkemykset
ovat laajennettavissa myös muihin
tilanteisiin. 

Tämä pohdinta lähti liikkeelle kahdesta
erillisestä asiasta. Ensinnäkin oli
keskustelua siitä, että mediassa on esillä
vain tietyntyyppisiä, mediaseksikkäitä
satanisteja. Tähän kuuluu pimeyden
estetiikkaa ja vähän uhkaavan
kuuloinen nimi, joka on lainattu
demonologian oppikirjasta. Toinen,
paljon yksityisempi pohdinta alkoi, kun
sosiaalisessa mediassa eräässä
satanistiryhmässä törmäsin kuvaan,
jossa oli Vampira -henkinen nainen ja
kysymys : ”Miksi satanistinaiset ovat
vain paljon huokuttelevampia kuin
muut?”.

Ensinnäkin, kiitos kohtelaisuudesta,
sinä minulle tuntematon uskonveli. On
aina kiva kuulla olevansa houkutteleva.
Mutta pelkään pahoin, että en ollut
sinun mielessäsi, kun totesit asian.
Mielessäsi ei ehkä ollut keski-ikäinen,
pyylevä, kesähelteellä kukalliseen
kotimekkoon pukeutuva naisoletettu,
vaan ehkä se kuvan mukainen,
isorintainen, hoikkauumainen lateksiin
pukeutunut kaunotar, jonka savuinen
katse lupaa estottomia leikkejä mustissa
silkkilakanoissa riippumatta kenenkään
parisuhdestatuksesta. 

Siitä jäin pohtimaan, että onko olemassa
oikea ja väärä tapa olla satanisti?
Kannammehan ylpeydellä syntipukin
nimeä ja olemme virallisia vastustajia
ainakin länsimaiden suurimmille
uskonnoille. Itse filosofiamme nimi on
suoraan Saatanalta ja ainakin
juhlapuheissa revimme alas kaikki
tekopyhät moraaliopit ja vastustamme
muotissa oloa ja näennäisiä tapoja vain
niiden itsensä vuoksi.  Mutta jääkö siitä
jäljelle tosiaan vampire-larpit,
goottimeemit ja fetissiporno? 

Voisinko esiintyä julkisuudessa
satanistina, kuparinpunaiset hiukset
letillä, farkuissa ja vaaleansinisessä t-
paidassa? Ehkä kevyt päivämeikki
kasvoilla ja sievä pentagrammi ketjussa
kaulalla. Olisinko uskottava edes omieni
keskuudessa, vai nauraisivatko Tosi-
Satanistit minut ulos rituaalihuoneesta? 

Mikään ei ole satanistisempaa kuin
itsensä toteuttaminen. Olla paras versio
itsestään. Ei, en tarkoita nyt Nietzschen
yli-ihmisoppia, enkä edes itsensä
ylittämistä. Ei tarvitse olla yhtään
enempää kuin on. Vaan olla paras versio
itsestään, ei kenestäkään muusta. Jos
tämä kuulostaa new age -opilta niin
kannattaa pysähtyä hetkeksi pohtimaan
näiden eroa. New age -opeissa on yleensä
olemassa jokin kosminen, ja usein
suhteellisen epämääräinen, tavoitetaso,
jossa meidän kuuluisi olla, kun elämme
harmoniassa ja yhteydessä kirkkauden,
hyvyyden, totuuden tai suurkristillin
kanssa. Näihin oppeihin kuuluu ajatus,
että olemme joko hukanneet tämän
yhteyden elämämme aikana, tai
vaihtoehtoisesti elämämme tarkoitus on
kasvaa siihen tasoon, kun teemme
kaiken oikein. 

Satanistinen ajatus taas on se, että minä
ihmisyksilönä, olen ihan hyvä esimerkki
ihmisyksilöstä, ja on ihan ok haluta olla
omalla tavallani paras versio itsestäni.
Tämän parhaan version määrittää vain
minä ja minun arvoni. Jos minä haluan
olla lateksi-Lilith, niin siihen minun on
hyvä pyrkiä. Ei muuta kuin salille ja
kunnon coretreeniä kehiin, ostamaan
hyviä korsetteja ja käyttämään tunteja
dramaattisten meikkien
opetteluun.Mutta yhtä satanistista on
myös mennä värianalyysiin, käydä
hyvällä kampaajalla ja etsiä omasta
mielestä kropalle istuvia jakkupukuja.
Tai itselle kriteerinä voi olla peittävyys,
mukavuus ja vaatteiden edullisuus. Tai
olla jopa täysin välittämättä siitä, miltä
päälle päin näyttää. 

 Church of Satanin opeissa esimerkiksi
puhutaan paljon minor magicista (eli
vähäisemmästä taikuudesta), joka on siis
lähinnä tietoisesti toisten erilaisiin
psykologisiin nappuloihin painelua
tyyli-, käytös- ja sanavalinnoilla, jotta voi
olla vaikuttavampi yksilö. Moni tulkitsee
sen, että näin pitää siis satanistin tehdä.
Vaikka itse asiassa ei missään sanota,
että niin täytyy tehdä. Moni haluaa niin
tehdä, sillä vallitseva uskonnollinen
ilmapiiri opettaa laumautumiseen,
hyvään ja säälliseen käyttäytymiseen ja
”ihmisiksi olemiseen”. Mutta on vain
toisen lauman mukaan menemistä, jos
taas kieltää itsensä ja pukee verkkosukat
ja seksikkään punaisen huulipunan,
vaikkei se ole omien arvojen mukaista.

Eli ehkäpä omieni seassa voisin
perustellusti olla uskottava satanisti.
Mutta entä sitten siellä mediassa?
Rakastaako media meidän vähän
vaarallista leikittelyä pimeyden voimien
ja moraalisen rappion kanssa niin
paljon, ettei muunlaisia satanisteja oteta
vakavasti. Vai rakastammeko me itse sitä
ajatusta niin, että emme henno luopua
siitä? Voisimmeko me kasvaa aikuisiksi
ja olla uskottavia elämänkatsomuksen
edustajia ilman demoni-pseudonyymejä
ja haastattelijan epämukavaksi tekeviä
erivärisiä piilolinssejä? Mutta vain niiltä
osin kuin se on päälleliimattua. Me
kuitenkin olemme ylpeydellä vuohia,
emmekä lampaita. Voisimmeko me olla
välittämättä niin paljon muiden
mielipiteistä, kun me kerran opetamme
olevamme individualistinen ja
ateistinen oppi, joka ei kumarra ketään?
Eli valitsetko sinä aamulla vaatteesi sen
mukaan, että pidät niistä itse, vai koska
niin sinulta odotetaan?

Ginger Nihil

Lateksi-lilith



Kevättrolli

Bacchi apostolus



Rienaa, kun aika vääjämättä rientää. 
Rienaa, kun elät vaan. 
Elämääsi makeaa, 
kerran sitä elää vain saa. 
Anna muiden itkeä ja ahertaa, 
rienaa sinä vaan, kun elämä satuttaa. 

Walrus



Se helvetin satanismi

Kas kerran ennen lumia, 
näki äiti kai kummia unia. 

Jotain äidin katseessa muuttui, 
sielusta saakka jotain uutta
kuoriutui. 

Kantoi kotiin kirjavuoren, 
näki tulen, näki huolen. 

Kertoi iltaisin tarinoita, 
luki kuinka itsestään voi vain tehdä
totta.

Kuinka rakkaus on antava voima, 
ja palo jonka vuoksi kapinoida, 
kuinka elämästä merkittävän 
voi tehdä vain itse eikä toisten
aatteet 
ole toisten este. 

Se kai se siihen iski. Se helvetin
satanismi.

Cevis



Sattui taasen kerran niin,
et sielu alas paiskattiin.
Ei kelpaa seuraan enkelten,
vaan itkuun iänikuiseen.

Käy leimahtain se Alisille,
Helvettihin porttehille,
Pirun pelloin veräjille,
Manalan tilojen maille.

Tyttölapsi pienokainen,
sielu vasta puolinainen.
Ruumis rikki itkee rukka.
Pikkutyttö liinatukka.
Parkuu yksin tuskatansa
syyttömänä kohtaloonsa.

Yksin ilman saattajaa, 
niin huutaen pien’ valittaa,
et’ Herra itse alisen 
sit rääkynää tul’ kuulemaan.

Herra suuri alisen, 
kel rikko-kehrä kultainen, sarvein virkaa toimittaa. 
Kel pimeydes’ kuin ahjoina, silmät kiiluu kirkkaina. 
Kel viitta ompi lapsiensa vaattehista neulonna. 
Käärmeenkieli, simpunsiipi, korpinsulka koristaa. 
Avas portit aliseen ja astui ulos katsomaan,
 kuka vanhan vihtahousun portahilla ujeltaa.

”Mist oot tullu lapsi parka” Piru pääsi virkkomaan,
”ken on sunt mun luoksein tuonu, 
yksin ilman saattajaa?”
Kyynelmeren tyttö nosti
ääni vonkuit kallioista,
synkät surut syvänteistä,
suurin vääryys alisessa.

Siitä herra Pihtiparta
nosti tytön sylihinsä,
kietoi lapsen viittahansa,
Ryhtyi keinuttamahan. 
”Lapsi sul on lihassas 
se mik on pahin kaikista. 
Sult on viety viattomuus, 
riistetty on ruumiista.”

Pirun rantatorni
Vei Piru tytön talohonsa, 
suurimpahan kartanoonsa, 
kivilinnaan komeimpaansa, 
 syvimmälle, uloimmalle, 
tornihinsa kauneimpaan. 
Jäisen meren rantatorniin, 
mis iki-itku ujeltaa.
Mis tuskanhuudot merentyrskyt allehensa hukuttaa.

Tuon tornin pauhun ääni
vahvan miehenkin se nujertaa. 
Tuskanhuudot hyytävimmät käytävillä vaeltaa. 

Ei tyttö yksin tornis ol’
tupa täynnä väkee on.
Sat on kerrost riistettyjä.
Kolmsat nelj on raiskattuja.
Viistoist tuhat murhattuja.
Silmis herran alisen 
on lapset tornin kaukaisen
kuin enkelien kaltaiset.

Tääl saa Herra Punainen, käyd’
rauhas joukos kuolleiden.
Ei riivaa kädet kohmeiset,
ei revi katseet nälkäiset,
ei käy vastaan epätoivoiset.
Vain valitus käy ainainen,
itkev’ on jok ikinen. 

Ken suurint tuskaa tuntev’ on, 
sen kerronta on mahdoton!
Kert huutokuoron laulajat, 
vai Piru itsens tulija.
Ei laps tää ole ainova
ken suvustaan on tornissa.
Ja sekö Vanhan vihtahousun sydämmen saa murtumaan,
kun pienokaisen äitiparan sylihin saa ojentaa.

Pehmis



Cevis



Huntu verhoi lasittuneita kasvoja,
anteeksiantamattomia syntejä oli hällä
takana

Lohduttomana, yksin, avuttomana

kulki hän pitkin kullattuja valheita
hapuili taivasta, vaan tunsi pelkkää poltetta

Jalkojensa alla liekit olivat todellisia, 
yhtä todellisia kuin aurinko nouseva, 
eikä sitä kipua kyennyt millään
kokemuksilla mitata

Se ei ollut viiltävä kuin veitsi, joka
iskee lihaan, 
ei kuin luoti, joka teurastaa sotilaan

Tässäkö hänen tuli nyt olla, 
suunnattoman kärsimyksen armoilla?

Eikä häntä ollut pelastamassa Luoja
Se, jonka tuli olla Armelias Armahtaja 

Nadi

Jahannam



 Minä kiellän pyhän kolmiyhteisen Jumalan;
Isän, pojan ja pyhän hengen,
Sekä jumalanäidin neitsyt Marian,
Taivaalliset enkeljoukot,
Etenkin oman suojelusenkelini!
Kiellän kristuksen kärsimykset
Ristiinnaulitsemisen,
Ylösnousemuksen,
Ja taivaisiin astumisen.
Kiellän apostolien teot,
Pyhän evankeliumin,
Kaikki profeetat,
Kirkon pyhät traditiot,
Marttyyrien esimerkit,
Raamatun pyhät kirjoitukset,
Sekä kaikki pyhät sakramentit.
Pilkkaan pyhää henkeä,
Kieltäydyn kaikista esirukouksista,
Kaikista Jumalan armolahjoista,
ikuisesta elämästä,
Syntien anteeksiannosta,
Ja ruumiin ylösnousemuksesta.
Minä olen satanisti;
Laittomuuden ihminen ja kadotuksen lapsi,
Turmion iljetys ja hävityksen kauhistus,
Minussa vaikuttaa uhittelevuuden Perkele,
Ja suonissani virtaa kapinoinnin henki!
Minä en palvo ketään,
Kuljen omia polkujani,
elän oman lakini mukaan,
Olen vapaa uskon ikeestä
ja palvonnan kahleista!
Ave Satanas!

Luopion Julistus


