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Missio Savo 
Kolinportti 19.10.2013 
Raamattutunti: Väinö Hotti 
 
 
KOHTI VOITTOPALKINTOA 
 
 
Rukous taistelussa ja kilvoituksessa 
 
”Ja Joosua teki, niinkuin Mooses oli hänelle sanonut, ja taisteli amalekilaisia vastaan. Mutta 
Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, 
oli Israel voitolla; mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla.  Mutta kun 
Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui sille, ja 
Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät 
vahvoina auringon laskuun asti.  (2. Moos.17:10-12). 
 
1. Rukouksen tärkeys 
 
Jeesus ja apostolit opettivat rukouksen ratkaisevaa merkitystä uskonelämässä. Lisäksi he 
painottivat tätä omalla esimerkillään. 
 
”Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä” (Luuk.18:1). 
 
”Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa, rukoillen samalla meidänkin edestämme, 
että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä 
myös olen sidottuna, että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua. (Kol.4:2-4). 
 
Henrik Renqvist: ”Rukouksessa on tehtävä työtä tihiästi ikään kuin vastavirtaan soutaen.” 
 
2. Rukouksen vaikutus 
 
Voitto tulee!  ”Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla; mutta kun hän 
antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla” (2. Moos.17:11). 
 
3. Ystävien korvaamaton apu 
 
”Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui 
sille, ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä 
kestivät vahvoina auringon laskuun asti” (2. Moos.17:12). 
 
”Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten 
valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;  ja minunkin 
puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni 
evankeliumin salaisuutta,  jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti 
puhuisin, niinkuin minun puhua tulee. (Ef.6:18-20). 
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Daavid – voittoisa sotapäällikkö 
 
Daavidin sotajoukko : ”Niin Daavid lähti sieltä ja pääsi pakoon Adullamin luolaan. Ja kun hänen 
veljensä ja koko hänen isänsä perhe kuulivat sen, tulivat he sinne hänen luoksensa. Ja hänen 
luoksensa kokoontui kaikenlaista ahdingossa olevaa, velkaantunutta ja katkeroitunutta väkeä, ja 
hän rupesi heidän päämiehekseen. Näin liittyi häneen noin neljäsataa miestä” (1. Sam.22:1,2). 
 
Daavid oli loistava sotapäällikkö. Hän sai mallijoukon heikostakin aineksesta.  
 
8. Nämä ovat Daavidin sankarien nimet: Jooseb-Bassebet, tahkemonilainen, vaunusoturien 
päällikkö, hän, joka heilutti keihästään kahdeksansadan kaatuneen yli yhdellä kertaa.  
9. Hänen jälkeensä Eleasar, Doodin poika, joka oli erään ahohilaisen poika. Hän oli yksi niistä 
kolmesta urhosta, jotka olivat Daavidin kanssa silloin, kun he häpäisivät filistealaisia, jotka olivat 
kokoontuneet sinne sotimaan. Israelin miehet vetäytyivät silloin takaisin,  
18. Abisai, Jooabin veli, Serujan poika, oli niiden kolmen päällikkö; hän heilutti keihästään 
kolmensadan kaatuneen yli. Ja hän oli kuulu niiden kolmen joukossa. (2. Sam.23: 8,9,18). 
 
Sotapäällikkö innostaa 
 
Vapaudensankari Garibaldi puhui kerran suurelle nuorisojoukolle. Hän puhui kokosydämisesti ja 
suurella sydämen lämmöllä isänmaan vapauden puolesta. Hänen puheensa loputtua tuli eräs 
nuorukainen hänen luokseen ja kysyi: ”Miten suuren palkan tarjoat, jos liityn vapaustaistelijoihin?” 
Silloin tämä vapaudensankari huudahti: ”Minä lupaan teille pitkiä marsseja, haavoja ja kuolemaa – 
mutta lupaan myös sen, että Italia on oleva kerran vapaa.” Miehen, joka oli tullut hänen luokseen, 
kerrotaan sanoneen: ”Minä olen valmis.” Ja lopulta koko nuori Italia seurasi häntä innosta 
hehkuen.” (Kertomuksia, s.72). 
 
HERRAN TAISTOHON 
 
1. HERRAN TAISTOHON ROHKEAAN SÄ VIHKIÖS NUORUUSAIKAS!  TÄSS` ON INTOSI PAIKALLAAN JA 
HYÖDYKSI LAULUSI RAIKAS. SÄILYY VOIMAT NUORUUDEN KUN NE ANTAA UHRATEN KUNNIAKSI 
HERRAN, KUNNIAKSI HERRAN! 
 
2. JOUKOIN KÄYKÄÄMME SULJETUIN JA SILMÄMME LIPPUUN LUODEN, TOISEN INNOSTA 
INNOSTUIN JA HEIKOLLE VOIMAA SUODEN! YHDESS` OLLEN MUINOINKIN VOITOT SUURET 
SAATIHIN KUNNIAKSI HERRAN, KUNNIAKSI HERRAN! 
 
3. VOITTOLIPPUMME RISTI ON, JA JEESUS ON KUNINKAAMME. HÄN VIE JOUKKONSA VOITTOHON 
JA HÄLTÄ ME KRUUNUN SAAMME. SEURATKAMME HÄNTÄ VAAN ELÄMÄÄN JA KUOLEMAAN 
KUNNIAKSI HERRAN, KUNNIAKSI HERRAN! 
 
4. ILMAN JEESUSTA TAISTELLEN SÄ VOIMASI TUHLAAT HUKKAAN, MUTTA HERRAHAN USKOEN 
SUN TOIVOSI PUHKEE KUKKAAN, KANTAIN KALLIIN HEDELMÄN MAASSA UUDEN ELÄMÄN 
KUNNIAKSI HERRAN, KUNNIAKSI HERRAN! 
                                                                                         (Simo Korpela, HLV 460) 
 
 



                                                                                                                                                                                          3 
 

Tavoitteita tarvitaan 
 
Maallisessa elämässä täytyy olla tavoitteita. Ellei ole opiskelussa tai työssä tavoitteita, saavutukset 
jäävät pakostakin laihoiksi. Elämän kokonaisuutta ajatellen ratkaisevaksi muodostuu kysymys koko 
elämän tarkoituksesta ja päämäärästä. Suomessa on yllättävän paljon ihmisiä, jotka eivät ole 
löytäneet elämälleen tarkoitusta. 
 
---------------------------------- 
 
Elämän tarkoitus (lehtikirjoitus 29.3. 2013) 
 
Vaalien vaiheilla herätettiin kysymys arvokeskustelusta. Tuore Helsingin Sanomien teema-lehti 
1/2013 suoritti nähdäkseni tässä ansiokkaan avauksen. Artikkelissa palattiin 1994 
Kuukausliitteeseen, jossa etsittiin ”elämän tarkoitusta”. Koululaiset lähettivät kysymyksen ”sadalle 
viisaalle”, joista 62 vastasi. Otos oli kattava: professori, kirjailija, oikeuskansleri, pappi, piispa, 
filosofi, Suomen Pankin johtaja, rockmuusikko, elokuvaohjaaja jne. Kyselyn tulokset: 
 
1. Humanismin ääni oli selkeä. Elämän tarkoitus on olla ”hyvä ihminen”. 
2. ”Elämän tarkoituksen etsiminen on tärkeämpää kuin sen löytäminen” (Erik Allardt, professori).  
3. ”En usko elämällä olevan mitään muuta tarkoitusta kuin elämän jatkuminen” (Timo Airaksinen, 
professori). 
4. Itsensä toteuttaminen. 
5. Kaikki on suhteellista; ei ole yhtä yleispätevää vastausta. 
6. Ateistinen perusvire; kristilliset termit Jumala, Jeesus, Raamattu, usko ja rakkaus eivät liioin 
saaneet tilaa.  
7. Voimakas ”tämänpuoleisen” painotteisuus; taivas ja helvetti eivät liittyneet millään tavalla 
elämän tarkoitukseen. 
8. Ainakin yksi rehellinen vastaus: ”VOI RAKKAAT LAPSET, minä en tiedä” (Hannu Salama, kirjailija). 
 
Johtopäätökset:  
1) Suomen koululaitos on saanut maailmanlaajuista tunnustusta. Eräs mittari on kuitenkin tällöin 
jäänyt tyystin unholaan, ”elämisen taito”.  Tästä kertoo elämän tarkoituksen puuttuminen. Tästä 
on myös selvä linkki Jumala-uskoon: kun elämästä puuttuu Jumala, puuttuu myös tarkoitus ja kyky 
elää oikein. 
2) Kirkon vararikko. Nimenomaan kansankirkolle tämä on voimakas memento.  Seurakuntalaiset 
eivät ole oppineet edes elämän tärkeintä asiaa! Turha on kerskua kristillisyydestä tai 
luterilaisuudesta moisen pimeyden ja pakanuuden keskellä. 
 
Suomalaisen ”pusero on tyhjä” elämän tarkoituksen suhteen.  Tavalliselta sukankuluttajalta 
puuttuu myös malli ja esimerkki ketä seurata. Joskus auton takalasissa näkee tarran: ÄLÄ SEURAA 
– OLEN EKSYKSISSÄ! Tällä tarralla olisi paljon käyttöä myös suomalaisten asusteissa. 
Raamattu ilmaisee ihmiselämän perimmäisen tarkoituksen: ”että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä 
voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään 
meistä”(Apt.17:26-27). 
Viisas vanha Salomo joutui luopumuksen tilaan. Hän ynnäsi luonnollisen Jumalasta eroon 
joutuneen ihmisen filosofian näin: ”Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus; 
kaikki on turhuutta!” (Srn.1:2). Elämä ilman Jumalaa on: a) turhaa elämää (sillä ei ole pienintäkään 



                                                                                                                                                                                          4 
 

iäisyysarvoa), b) tyhjää elämää (riippumatta syntyperästä, varallisuudesta tai yhteiskunnallisesta 
asemasta), c) mieletöntä elämää, Luuk.12:20 (”Eihän tässä ole mitään järkeä”).  
 
Väinö Hotti 
 
-------------------------- 
 
Tarkoitus tulee Kristuksen mukana 
 
Monet meistä yhtynevät tähän väitteesseen. Ennen uskoontuloa elämä oli tarkoituksetonta, 
tyhjää. Tähän usein liittyy ajatus itsetuhosta. Elämä ei tunnu elämisen arvoiselta. Elämä on köyhää 
riippumatta mahdollisesta ulkonaisesta rikkaudesta: 
 
Minun sieluni köyhtyi yhä vain, Vaikka lähteestä tiedon juoda sain. Eihän lääkettä löydy tuskahain 
Tiellä piikkisten orjantappurain (HLV 152:3). 
 
Tyhjyyttä täyttämässä 
 
Kun elämä on tyhjää, siihen yritetään keinotekoisesti saada jotain sisältöä. Tällöin lähdetään 
huvitusten ja nautintoaineiden tielle. Paratiisista on lähtöisin ihmisen onnenkaipuu. Tuhlaajapoika 
luuli onnen löytyvän kaukana isän kodista, vieraalta maalta. Mutta elämä muuttui päivä päivältä 
yhä kurjemmaksi. Oli nöyryyttävää palata isän kotiin kaiken tuhlanneena. Vaatteet olivat risaiset ja 
likaiset ja sydän riekaleina. 
 
Olin pyörteissä maisten huvien, Epätoivoa, tuskaa paeten, Ja mun nauttivan luultiin onnestain, 
Mutta nähnyt ei kenkään tuskiain (HLV 152:1). 
 
Ulospäin annetaan vaikutelma, että kaikki on hyvin, mutta sisin itkee. 
 
”Nauraessakin voi sydän kärsiä, ja ilon lopuksi tulee murhe” (Snl.14:13). 
 
Masennus ongelmana 

Nuorten psykosomaattiset oireet ovat lisääntyneet lähes joka toisessa Suomen seutukunnassa. 
Nykyisin yhä useampi koululainen on masentunut…Alueelliset erot ovat tutkimuksen mukaan 
suuria. Tyytyväisimpiä ja vähiten masentuneita ovat Pietarsaaren nuoret. Huonovointisia asuu 
eniten Keuruun, Joroisten ja Riihimäen seutukunnissa. 
Joka toinen vuosi tehtävään kouluterveyskyselyyn osallistui 80 prosenttia maamme yläasteista ja 
lukioista. 
(STT, YLE24, 12.10.2001/ päivitetty 22.5.2012). 
 
Koululaisten masennus lisääntynyt 
 
Stakesin kouluterveyskysely 
 
Peruskoulun yläluokkalaisista keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta koki 13 prosenttia ja 
lukiolaisista 10 prosenttia. 
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Tutkimuksen mukaan masentuneisuus on lisääntynyt erityisesti tytöillä. Nyt siitä kärsii 
peruskoululaisista 18 prosenttia ja lukiolaisista 14 prosenttia. 
Lisäksi vajaalla puolella masentuneista oppilaista on myös koulu-uupumusta. 
Myös koulu-uupumus on lisääntynyt. Siitä kärsi noin 12 prosenttia vastaajista. (YLE24, 28.8.2006/ 
päivitetty 23.5.2012). 
 
Vaikka  Suomen koululaitos muutoin niittää laakereita kansainvälisissä vertailuissa, masennus on 
lisääntymään päin. Taustalla on uskonnon heikko osuus  kouluopetuksessa.   Sen osuus 
opetuksessa on vähentynyt vuosi vuodelta. Samalla on myös taso heikentynyt. Tasoon vaikuttaa 
ratkaisevasti opettajan persoonallinen suhde Jumalaan.  Yhä vähemmän opettajakunnassa on 
henkilökohtaisessa uskossa olevia. Toinen opetukseen selkeästi vaikuttava tekijä on oppikirjat.  
Niissä on ”mennyt läpi” evoluutio-opetus, joka vie tehokkaasti pohjan elämän tarkoitukselta.  
Eläinkuntaan kuuluvana ihmiseltä menee arvo. Vain ”ihminen Jumalan kuvana” tekee oikeutta 
ihmisen arvolle. Tähän ongelmaan on vakavasti kiinnittänyt huomiota professori Tapio Puolimatka 
kirjassaan VIISAUDEN JATIEDON AARTEEN KRISTUKSESSA. 
 
Heränneen masennus 
 
Sielunvihollinen houkuttelee ihmistä syntiin sanoen: ”ei se ole vaarallista”. Se tekee synnin 
kauniiksi ja houkuttelevaksi. Lankeemuksen jälkeen se tahtoo syöstä ihmisen epätoivoon. 
 
On sanottu: HERÄNNYT ON HULLU JA HÄTÄINEN. Henrik Renqvist ja Paavo Ruotsalainen olivat 
epätoivoisessa tilassa ennen kuin armo kirkastui. 
 
Uskovien masennus 
 
Martti Luther puhui masennuksen perkeleestä. Lutherilla oli todellinen henkilökohtainen taistelu 
masennusta vastaan: 
”Minun kimppuuni hän (saatana) tavan takaa karkaa, vajottaen minut synkkämieliseen 
mietiskelyyn siinä määrin, että saa Kristuksen minulta kerrassaan pimitetyksi jopa ryöstetyksi 
(Gal.kirj.sel. s.237). 
 
”Synkkyys kristillisyydessä on kotoisin syvyydestä” (Niilo Tuomenoksa). 
 
Väärä ja turmiollinen opetus 
 
Muutamat opettajat selittävät valituksen ja masennuksen kristityn normaalielämäksi.  Kyllähän 
uskovankin elämässä ”päivänpaiste ja rajuilma” vaihtelevat. On sanottu, että uskovan elämässä 
ovat Room.7. ja 8. luku sisäkkäin. Vaikeuksien kohtaaminen kuuluu kilvoitukseen. Tästä kaikesta 
huolimatta uskova on kutsuttu elämään voittoelämää. 
 
Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa 
nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja 
kahlituille kirvoitusta,  julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, 
lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - 
juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen 
sijaan (Jes.61:1-3). 
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VOITTOSAATOSSA 
 
Novum 
 
14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän 
kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun! (2.Kor.2:14). 
 
Kuljettaa meitä voittosaatossa (thriambeuō). Sanonta kuvaa voittajaa ja voitettuja. Kol.2:15:ssä, 
jossa sana myös esiintyy, sitä käytetään Jeesuksen voitosta pahuuden voimista ristillä. 
Voittosaatossa kulki kahdenlaisia ihmisiä, niitä, jotka olivat voittajan puolella, ja niitä, jotka olivat 
kärsineet tappion. Todennäköisesti hän tarkoittaa tässä edellisiä, mutta on sellainenkin 
mahdollisuus, että Paavali pitää itseään Jeesuksen voittamana vankina. 
 
”Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä 
hänen kauttaan voiton riemun ( riemuvoiton)” (Kol.2:15). 
 
Samoin kuin 2 Kor 2:14-16:ssa Paavali käyttää vertauskuvana roomalaista voittokulkuetta. Hän 
kuvaa Kristuksen kulkueen johtajaksi, jonka perässä pahuuden kaikki voimat seuraavat sidottuina. 
Näin sotasankareilla oli tapana kuljettaa vankejaan voittosaatossa. 
Golgatalla näytti siltä kuin Kristus joutuisi häpeään ja pahuuden ruhtinas voittaisi. Mutta 
tapahtuikin päinvastoin ja Kristus sai ikuisen voiton perkeleestä ja tämän joukoista. 
 
PAX GOLGATA 
 
Keisari Augustuksen aikaan oli pitkä rauhanjakso, PAX ROMANA. Jeesuksen ristinkuolemassa 
solmittiin vielä pitempi rauha, rauha joka kestää iäisyyksien iäisyyksiin, PAX GOLGATA. 
Riemusaatto (triumfi) jakautuu kahtia: kuninkaan ystäviin, jotka ovat hyväksyneet pax Golgatan, ja 
kuninkaan vihollisiin, synnissä eläviin ja lahkolaisiin (jotka edelleen ovat peitset tanassa toisiansa ja 
Kristusta vastaan. He eivät ole hyväksyneet ”erottavan väliseinän” purkua, Ef.2:14).  
 
Molemmat kulkevat siis saman kuninkaan joukossa, mutta aivan eri osastoissa: edellinen armon 
alla, jälkimmäinen tuomion alla. Edellinen joukko kulkee riemuiten kohti kuninkaan pojan hääsalia, 
jälkimmäinen taas on epätoivoisella matkalla telotuspaikalle:  
 
19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset,…  eriseurat, lahkot, … joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo 
ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 
(Gal.5:19-21). 
 
--------------------------- 
 
42. Jeesuksen ristinkuoleman merkitys  
 
Kristuksen ristinkuolema ja ylösnousemus merkitsivät pimeyden valtakunnan totaalista tappiota. 
Käärmeen pää murskattiin Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa, 1. Moos. 3:15.  Jeesuksen 
ristinkuolemassa sovitettiin koko maailman synnit ja ihmiskunta lunastettiin synnin, kuoleman, 
perkeleen ja helvetin hirmuvallasta.  
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Golgatalla ristiinnaulittiin: 1. Jeesus. 2. Ryöväri(1). 3. Ryöväri (2). 4. Saatana.  5. Synti.  6. Laki 
(meidän entinen puolisomme, Room.7:1-4). 7. Vanha ihminen.  8. Uskova maailmalle ja maailma 
uskovalle. 9. Kuolema. 
 
Jokainen naula Jeesuksen käsiin ja jalkoihin merkitsi samalla naulaa pimeyden henkivaltojen 
arkkuun!... 
 
Kun ihminen luomakunnan kruununa syntiinlankeemuksen tähden vaipui katoavaisuuden 
orjuuteen, luomakunta seurasi perässä. Ihmisen lunastuksen myötä se taas saa uuden toivon. 
 
Raamatun todistuksia 
 
1. Moos. 3:15: 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. 
 
Hebr.2:14: 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… 
 
Kol. 2:14: ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän 
vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. 
 
Room.6:6: tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että 
synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. 
 
Gal.6:14: Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle! 
 
2.Tim.1:10: mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen 
kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. 
 
Kol. 2:15: Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai 
heistä hänen kauttaan voiton riemun. 
 
Kol. 2:15: Riisuttuaan aseista hallitukset ja vallat  paljasti ne julkisesti saavuttaen niistä Hänen 
kauttansa riemuvoiton  (A.Saarisalo). 
 
Kol. 2:15: riisuen hallitukset ja vallat häpäisi julkisesti kuljettaen triumfisaatossa heitä hänessä 
(Novum)… 
 
Room. 8:22: Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa 
hamaan tähän asti. 
 
(V.Hotti, Kristinoppi Jumalan kansalle) 
 
---------------------------- 
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VOITONPÄIVÄ 

Voitonpäivä (engl. Victory in Europe Day, V-E-Day, ransk. Jour V, ven. День Победы, Den Pobedy) 
on useissa toisessa maailmansodassa liittoutuneiden puolella taistelleissa maissa juhlapäivä, jota 
vietetään natsi-Saksasta 8. toukokuuta 1945 saadun voiton kunniaksi. Juhlapäivää vietetään 
useissa Länsi-Euroopan maissa, muun muassa Norjassa ja Ranskassa, 8. toukokuuta. 

Pitkäperjantai jos mikä on ”voitonpäivä”. Kristikunnassa tätä ei ole riittävästi tiedostettu. Se on 

ollut murheen ja surun synkkä päivä, jolloin kirkkokin on verhottu mustiin. Silloin on keskitytty 

valittamaan Jeesuksen surkeaa kohtaloa ja sitä, kuinka me kaikki olemme siihen syypäät. Tällöin on 

kuitenkin syyllistytty aivan liian yksipuoliseen informointiin. Jeesuksen ristillä saavuttama mahtava 

voitto on jäänyt taka-alalle. Meille on luotu pitkäperjantaista kuva nimenomaan tappion päivänä!  

VOITTAJANA PERILLE 

”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän 
vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa” (Hebr.13:7). 
”Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästedes on 
minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle 
sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat” 
(2. Tim.4:7,8). 
 
Paavo Ruotsalainen (1777-1852) 
 
”Saatana sai luvan seuloa, niin kuin nisuja seulotaan, mutta sain toki voiton. En osaa minä sinua 
Herra kiittää niin kuin tahtoisin, mutta ole sinä Jeesus Kristus minun kiitokseni Jumalan edessä…” 
”Kun Heikki Kalliolahti oli Paavon kuolinaamuna menossa hevosellaan jäätä pitkin metsään, niin 
häntä vastaan tuli upseeri, joka kysyi tietä Paavon kotiin. Kun isäntä sitten illalla palasi täysi 
kuorma mukanaan, niin sama upseeri tuli häntä jälleen jäällä vastaan. Kalliolahti, joka tiesi Paavon 
kauan sairastaneen, kysyi: ´Mitä sinne saareen kuuluu?` Upseeri vastasi: ´Armoon se turvasi` ja 
katosi samassa. Tämä tapaus johti isännän herätykseen…” 
”Paavon herännyt ystävä, hurskas kielilläpuhuja Maria Veisell, o.s. Lescelius, joka siihen aikaan 
asui Iisalmessa, oli edellisenä yönä nähnyt omituisen unen: Hän oli tulevinaan Aholansaarelle, 
mutta ei tavannut Paavoa kotona. Talonväki oli vain sanonut: ´Ei se ole kotona, se meni sotaan, 
mutta jos se on voittanut, tulee se kohta kotiin.` Samassa oli Paavo tullut valkoisella ratsulla ajaen, 
valkoisiin puettuna ja selässä kirjoitus: ´On voittanut.`” (A.Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo 
Ruotsalainen, ss.234,235). 
 
D.L. Moody (1837-1899). 
 
Moody kirjoitti ennen kuolemaansa: 
 
Jonakin päivänä luette sanomalehdistä, että D.L. Moody itäisestä Northfieldistä on kuollut. Mutta 
älkää uskoko sanaakaan siitä. Sinä hetkenä olen oleva elävämpi kuin nyt. Olen siirtynyt vain 
korkeammalle…, tästä savimajasta asuntoon, joka on kuolematon, ruumiiseen,…joka on Hänen 
kirkastetun ruumiinsa kaltainen. Minä synnyin lihaan v.1837. Hengestä minä synnyin 1856. Se mikä 
on lihasta syntynyt kuolkoon; se mikä on Hengestä syntynyt on elävä iankaikkisesti. (U.Saarnivaara, 
He elivät Jumalan voimassa I ja II, s.384). 
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