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Raamattutunti Väinö Hotti: VOITON PÄIVÄ
Seuraava kirjoitus lähetettiin vapun tienoissa kymmeniin sanomalehtiin. Lisäksi se lähetettiin
seuraaviin hengellisiin lehtiin: Kotimaa, Sana, Uusi Tie, Ristin Voitto, Päivämies (SRK), Rauhan
Sana (lestad.), Kirkko ja Kaupunki, Kirkko ja Koti, Hengellinen Kuukauslehti (heränn), Suomen
Viikkolehti (vapaak.). Tähän mennessä varma tieto julkaisusta on vain Koillis-Savon osalta.
Historian vääristelyä
On sanottu, että ennustaminen on vaikeaa – varsinkin tulevaisuuden. Tämä lienee totta, mutta ei ole
ongelmatonta menneisyydestäkään kertominen.
Menneiden tapahtumien suhteen olemme historian kirjoittajien armoilla. Mitään absoluuttista
totuutta meidän ei ole mahdollista saada, on vain enemmän tai vähemmän kirjoittajien värittämää
totuutta. Kullakin kirjoittajalla on oma näkökulma, intressit ja silmälasit.
Aikaperspektiivi tuo omat ongelmansa. Objektiivisuus kärsii, jos yrittää kertoa liian tuoreista
tapahtumista ennen pölyjen laskeutumista. Jos taas pölyä ja muuta roinaa on vuosisatojen saatossa
kertynyt aineiston peitteeksi ylenmäärin, rasite on sekin.
Sotakuvaukset ovat taas luku erikseen: kuka aloitti ja miten sodan kulku eteni saa helposti väritystä
sodan melskeessä ja tiimellyksessä syntyneistä epäluotettavista viesteistä, jotka saattavat olla
pelkkää sotapropagandaa.
Golgatan ja pitkäperjantain kuvaukset eivät tee näistä yleisistä periaatteista poikkeusta. Jeesuksen
kuolema on historiallinen tapahtuma, mutta miten meille on tästä uutisoitu? Perin toispuoleisesti.
Varsin tärkeä osuus tapahtumista on syrjäytetty. Niistä on vaiettu.
Golgatan tapahtumissa on selkeä kahtiajako: 1. Jeesuksen kärsimys. 2. Jeesuksen ristillä saama
massiivinen voitto pimeyden henkivalloista. Pitkäperjantai on siis sekä kärsimyksen että voiton
päivä.
Jeesuksen kärsimyshistoria on ollut laajalti esillä taiteessa, musiikissa, näytelmissä, elokuvissa, Via
Crucis – esityksissä jne. Mutta lähes tyystin on vaiettu Golgatan taisteluista ja Jeesuksen
ylivoimaisesta voitosta. On vaiettu siitä, että Jeesuksen ristiinnaulitsemisen yhteydessä samalla
ristiinnaulittiin: 1. Saatana. 2. Synti. 3. Laki. 4. Meidän vanha ihmisemme. 5. Uskova maailmalle ja
maailma uskovalle. 6. Kuolema.
Tämän lisäksi on vaiettu maailman suurimmasta ”aseistariisunnasta”; pimeyden henkivallat
riisuttiin aseista. JOKAINEN JEESUKSEN KÄSIIN JA JALKOIHIN LYÖTY NAULA
MERKITSI NAULAA PIMEYDEN HENKIVALTOJEN ARKKUUN!
Kuinka tällainen ”uutispimennys” ja näin toispuolinen uutisointi on mahdollista?
Nähtävästi tiedottaminen on tapahtunut taistelun toisen osapuolen (saatanan) ehdoilla. Raamatun
mukaan saatana on TÄMÄN MAAILMAN RUHTINAS (Joh.12:31; 16:11; 1. Joh. 5:19). Aivan
todennäköisesti Golgatan pr-mieheksi on hyväksytty itse pimeyden ruhtinas. Golgatan uutisointimateriaali on aivan ilmeisesti suodatettu HELVETIN TIETOTOIMISTON läpi!
Uskovien tehtävänä on pikaisesti korjata tämä historian karkea vääristely. Meidän tehtävämme on
julistaa paitsi Jeesuksen katkeraa kärsimystä ja kuolemaa ihmiskunnan puolesta myös Golgatalla
tapahtunutta pimeyden henkivaltojen murskaamista.
KRISTUS ON VOITTAJA JA USKOVAT OVAT HÄNESSÄ VOITTAJIA!
Väinö Hotti
Kaavi
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Pitkäperjantai – murheen musta päivä
Jumalan Pojan kuollessa luomakunta reagoi erikoisella tavalla: 3 tunnin pimeys, maa järisi ja kalliot
halkesivat ( Matt.27:45,51). Pitkänäperjantaina kirkot puetaan mustiin, urut vaikenevat. Veisataan
ainoastaan kärsimysvirsiä.
Tulkaa kaikki, katsokaatte Piinaa rakkaan Herramme. Itkekää, valittakaatte, Kärsii Vapahtajamme.
Kellä vaiva sellainen Ollut on kuin Jeesuksen! (Vvk.50:1).
Puolitotuus
Pitkäperjantai oli muutakin kuin ”murheen musta päivä”. Varsin paljon jää sanomatta, jos
pitkäperjantaita juhlitaan ainoastaan Jumalan Pojan kuolinpäivänä. Se, mitä luonnossa tapahtui
Jeesuksen kuollessa, voi olla myös tuiman taistelun aiheuttamaa ääntä.
Jeesus – saatanan vihan kohde
Jeesus oli koko elämänsä ajan saatanan erityistarkkailussa. Saatana etsi jatkuvasi tilaisuutta käydä
käsiksi Jumalan Poikaan. Välikappaleena olivat usein ihmiset:
1. ”Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet” (Matt.2:13).
2. ”Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi” (Matt.4:1).
3. ”Mene pois minun edestäni saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä,
mikä Jumalan on, vaan sitä, mikä on ihmisten” (Matt.16:23).
4. ”Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet” (Joh.11:53).
Jeesuksen kiinniotto ei kuitenkaan onnistunut ennen aikaa:
28. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagoogassa, tulivat kiukkua täyteen
29. ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle
heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas.
30. Mutta hän lähti pois käyden heidän keskitsensä (Luuk.4:28-30).
”Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni; mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen
hetkensä ei ollut vielä tullut” (Joh.7:30).
”Nämä sanat Jeesus puhui uhriarkun ääressä, opettaessaan pyhäkössä; eikä kukaan ottanut häntä
kiinni, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut” (Joh.8:20).
Pimeyden henkivaltojen toive ja hanke Jeesuksen surmaamiseksi piti toteutua, mutta tuon hetken
määräsi kaikkivaltiudessaan Jumala:
”Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne minua
vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta” (Luuk.22:53).
10. Niin Pilatus sanoi hänelle: "Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja
minulla on valta sinut ristiinnaulita?"
11. Jeesus vastasi: "Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä
(Joh.19:10-11).
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Voiton päivä
Neuvostoliitto, nyttemmin Venäjä, juhlii ”Voiton päivää” 9.5.45. Länsivallat kukistivat Saksan jo
päivää aiemmin ja venäläiskenraalikin oli juhlissa, mutta Stalin raivostui tästä ja järjesti omat juhlat
9.5. Berliinissä.
Voiton päivä - 9. toukokuuta on yleinen vapaapäivä, jota vietetään Saksan vuonna 1945
allekirjoittaman antautumissopimuksen vuosipäivän kunniaksi. Voiton päivään kuuluvat
sotilasparaatit ja sotaveteraanien muistamiset. Monissa kaupungeissa sotaveteraanit kokoontuvat
joka vuosi samoilla paikoilla kaupungin keskustassa tavatakseen vielä mahdollisesti elossa olevia
rintamatovereitaan. Perheissä muistetaan sodassa kaatuneita omaisia ja sukulaisia, käydään
haudoilla ja kirkoissa järjestetään muistojumalanpalveluksia (nettitekstiä).
Pitkäperjantai – voiton päivä
Pitkäperjantai voiton päivänä on jäänyt surusanoman varjoon. Miksi tuo tärkeä merkitys on lähes
tyystin unohdettu? Pitkänäperjantaina Jumala sai murskavoiton pahuuden henkivalloista; eikö se
olisi uutisoinnin aihe? Golgatan keskimmäiselle ristille ristiinnaulittiin Jeesuksen ohessa: saatana,
synti, laki, vanha ihminen, uskova maailmalle ja maailma uskovalle ja kuolema.
Onko niin, että perkele on ollut sammuttamassa pitkäperjantain voittojuhlaa? Saatana sallii vain
juhlittavan Jumalan Pojan järkyttävää kuolemaa! Mutta eikö pimeyden henkivaltojen kukistumista
tulisi ainakin jokaisen uskovan kuuluttaa vuodesta toiseen?
Yhden miehen taistelu
Jeesus suoritti yksin pahuuden henkivaltojen kukistamisen. Kaikki oli hänen varassaan: "Kuurnan
minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani; minä poljin heidät
vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin
koko pukuni” (Jes.63:3).
Tämä liittyy keskeisesti meidän pelastukseemme ja pyhitykseemme:
Kristus polki yksinään viinikuurnan, eikä kukaan ollut hänen kanssaan, Jes.63:3. Jos asetat jotakin
Kristuksen rinnalle, on Kristus polkeva sen maahan vihassaan ja kiivaudessaan ja on tahraava
vaatteensa sen verellä (Wilcox, Kallis hunajan pisara).
"Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut” (Ilm.5:5).
Suuri taistelu
Golgatalla pitkänäperjantaina käydylle taistelulle ei löydy vertaista. Koko saatanan arsenaali
tuhottiin kerralla. Tähän sisältyy samalla paradoksi: vihollisjoukot tuhottiin Jumalan Pojan
kuolemalla! Tämä kertoo, että Jumala laittoi kaiken peliin, toisaalta se kuitenkin kertoo Jumalan
suvereenista ylivoimasta: hän voitti kuolemallaan kaikki pahuuden henkivallat!
Verinen taistelu
Korkeimman kiitos! Taistelu loppui, Voitto on varma, vaan verinen! (HLV 41:4). VT:n
jumalanpalvelus uhreineen oli äärettömän verinen. Nämä uhrit viittasivat uuden liiton uhrikaritsaan,
Jeesukseen:

4

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh.1:29).
”Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu
anteeksiantamista” (Hebr.9:22).
Voiton sanoma
3. Ja kaupungin portin oven edustalla oleskeli neljä pitalitautista miestä. He sanoivat toisillensa:
"Mitä me istumme tässä, kunnes kuolemme?
4. Jos päätämme mennä kaupunkiin, jossa on nälänhätä, niin me kuolemme. Jos jäämme tähän, niin
me kuolemme. Tulkaa, siirtykäämme nyt aramilaisten leiriin. Jos he jättävät meidät eloon, niin me
jäämme eloon; jos he surmaavat meidät, niin me kuolemme."
8. Tultuaan leirin laitaan pitalitautiset menivät erääseen telttaan, söivät ja joivat, ottivat sieltä
hopeata ja kultaa ja vaatteita, menivät pois ja kätkivät ne. Sitten he tulivat takaisin ja menivät
toiseen telttaan ja ottivat sieltä saalista ja menivät pois ja kätkivät sen.
9. Mutta sitten he sanoivat toisilleen: "Emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän sanoman päivä.
Jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me joudumme syyllisiksi.
Tulkaa, menkäämme nyt ilmoittamaan tämä kuninkaan linnaan." (2. Kun. 7:3,4,8,9).
Hyvästä sanomasta ei ole lupa olla vaiti. Sitä ei saa ”pantata”. Vaikka me olemme syntipitaalisia,
saamme olla viemässä Golgatan voittosanomaa! Emme vain sanomaa maailman syntien
sovittamisesta, vaan myös pimeyden henkivaltojen kukistamisesta.
Tietoa voittosanomasta tarvitaan
Yhdysvaltain sisällissota 1861-1865
Tärkein yksittäinen teema sodassa oli orjuus, jota pohjoisvaltioissa ei hyväksytty, mutta joka oli
etelävaltioissa laajalti levinnyt käytäntö: etelän plantaasitalous perustui täysin Afrikasta tuotujen
orjien käyttöön.
Kerrotaan, että monet neekerit olivat orjina, koska eivät tienneet, että sota oli päättynyt ja heidät oli
julistettu vapaiksi.
-------------------------Kenraali Wainright kertoo suurista kärsimyksistään Mantšhurian keskitysleirillä Bataanin häviön
jälkeen. Japanilaiset vanginvartijat tekivät hänestä pilkkaa päivästä päivään. Hän ei tiennyt mitään
siitä, mitä tapahtui ulkopuolisessa maailmassa. Hänestä tuli luuranko, niin kuin voi olla särjetty,
muserrettu, toivoton ja nälkiintynyt mies.
Eräänä päivänä laskeutui lentokone leirille, ja yhtyneiden sotavoimien kersantti marssi kenraali
Wainrightin luo kertoen, että japanilaiset on voitettu. Kuvittele sellaisen uutisen vaikutusta tähän
kuolevaan mieheen. Kun kersantti oli ilmoittanut sanomansa, lensi hän taivaalle jälleen.
Kun japanilaiset vanginvartijat asiasta tietämättöminä palasivat pilkkaamaan ja sysimään
kenraalia, sanoi hän: ”Ei, minä olen täällä komentajana. Nämä ovat minun määräyksiäni ----”
Vanginvartijat saivat sanoin kuvaamattoman shokin huomatessaan, että yhtyneitten voitto oli
ilmoitettu kenraalille. Siitä hetkestä kenraali Wainrightillä oli kuninkaan ote.
Onko sinulle ilmoitettu Vapahtajasi voitosta aikakausien suurimmassa taistelussa? (Airut
6/1966).
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17. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat
mielensä turhuudessa,
18. nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan
tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden,
19. ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista
saastaisuutta, ahneudessa (Ef.4:17-19).
Surkea arkirealismi vastaan Golgatan voittoa
On röyhkeää ja jumalatonta Golgatan voittoisan taistelun jälkeen nostaa esiin vanhan aatamin
mahtia: ”Ei sateet, salamatkaan, ei liekit palavatkaan sen aatamillisuutta voi muuttaa – luoda
uutta.” Golgatan taistelun seurauksena vanhan aatamin valta on kukistettu. Sen mahti on ”menneen
talven lumia”. Siellä, missä vanha aatami hallitsee, ollaan vielä vankasti epäuskon kahleissa – ei
tiedetä Golgatan voitosta. Usko vie Golgatan voiton osallisuuteen!
SEURAKUNTA, JOKA TUNNUSTAA VANHAN AATAMIN HERRUUDEN, EI OLE
UUSTESTAMENTILLINEN EIKÄ KRISTILLINEN!
VIHOLLISARMEIJAN TUHOAMINEN
Pahuuden koko organisaatio tuhottiin samalla kertaa Golgatalla 2000 v. sitten. Meidän on syytä
kerrata, mitä todella Golgatalla tapahtui.
1. Kristus surmasi saatanan
Käärmeen pää murskattiin:
”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on
polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän” (1. Moos.3:15).
Jeesus kuolemallaan murskasi käärmeen pään ja samalla iski saatanan kuoliaaksi:
”Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän
kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen” (Hebr.2:14).
2. Synti ristiinnaulittiin
4. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me
pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme
tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me
olemme paratut.
6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta
Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme (Jes.53:4-6).
Kun Kristus naulittiin ristille, samalla myös synti naulittiin ristiin:
”Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme
Jumalan vanhurskaudeksi” (2. Kor.5:21).
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3. Laki naulittiin ristiin
”ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme;
sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin” (Kol.2:14).
Laki oli meidän entinen laillinen aviomiehemme, jota meidän tuli uskollisesti totella. Kristus
naulitsi tämän puolisomme ristille.
Nyt me olemme vapaat menemään avioon toisen (Kristuksen) kanssa!
1. Vai ettekö tiedä, veljet - minä puhun lain tunteville - että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin
hän elää?
2. Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on
vaimo irti tästä miehen laista.
3. Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta
jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle
miehelle.
4. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen
omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle (Room.7:1-4).
Meidän suhteemme lakiin ei ole enää liittosuhde. Tämä liitto purkautui kertakaikkisesti toisen
puolison kuoleman kautta. Surmatessaan meidän entisen aviomiehemme (lain) Kristus vapautti
meidät avioitumaan itsensä kanssa. Meidän uusi miehemme (ylkämme) on Kristus. Me saamme
sanoa hyvästit entiselle kurittajallemme laille. Lailla on meille merkitystä ainoastaan elämän
ohjenuorana.
4. Vanha ihminen surmattiin
”kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että
synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi” (Room.6:6).
Kun Jeesus ylennettiin ristille, samalla sinne ”ylennettiin” kaikkien meidän vanha ihmisemme
ristiinnaulittavaksi yhdessä Jeesuksen kanssa.
”Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni” (Joh.12:32).
”Kaikki”, kukaan ei jäänyt ylentämättä! Jeesuksen sijaiskärsimys ihmisenä merkitsi sitä, että hän
voi ottaa koko ihmiskunnan kärsimään kanssaan – sen pelastukseksi.
5. Uskova kuoli maailmalle ja maailma uskovalle
”Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle!” (Gal.6:14).
Maailma on kuollut minulle. Se ei minua kiinnosta, sen tuotteet ja tarjoukset eivät minua viehätä.
Minä olen kuollut maailmalle. Maailma ei ole kiinnostunut minusta eikä minun antimistani
(evankeliumista). Minä olen maailmalle muukalainen ja maailma minulle. Maailma on mahdoton
minulle ja minä maailmalle.

7
Paavalilainen sanonta: ´maailma on minulle ristiinnaulittu`, toisin sanoen, päättelen maailman
kadotukseen tuomituksi; ´ja minä maailmalle`, toisin sanoen, maailma vuorostaan päättelee
minut kadotukseen tuomituksi. Me siis ristiinnaulitsemme ja kadotukseen tuomitsemme toinen
toisemme: minä kiroan perkeleen myrkkynä maailman koko vanhurskauden ja opin; maailma
vuorostaan kiroaa minun oppini ja tekoni, päättelee minut ruttoisaksi mieheksi, vääräoppiseksi,
kapinalliseksi (Martti Luther, Galatalaiskirjeen selitys).
”Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa
Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä” (Hebr.11:9).
”Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät
hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä” (Matt.17:12).
”Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä
tuntenut” (Joh.1:10).
Uskovalla ei ole ”käyttöä”; hän on hyödytön. Maailma on valmis heittämään uskovat
ongelmajätteenä ”leirin ulkopuolelle”:
”meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään asti” (1.
Kor. 4:13).
”kuin tunkioiksi maailman tulimme, kaikkien jätekasaksi asti tähän” (Novum).
”Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen”
(Hebr.13:13).
6. Kristus kukisti kuoleman
”mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka
kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta” (2. Tim.1:10).

