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JUMALAN IHMISTEN  JÄÄHYVÄISET                       Väinö Hotti  

”Näin on Herra sanonut: "Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää 

muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, 

niin te löydätte levon sieluillenne" (Jer.6:16).                      

                

              
           (nettikuva) 
  AAPELI SAARISALO 
  22.6.1896  - 11.6.1996 
 

  
                        (nettikuva) 
            PAAVO RUOTSALAINEN 
               9.7.1777 – 27.1.1852 
 

”Tänään, vuosikymmenien vierittyä, totean, että `lähellä 

on aika ja kaikkien näkyjen täyttymys` (Hes.12:23). 

Paavalin tavoin odotan iloisen luottavasti sitä päivää, 

jolloin olen näkevä kasvoista kasvoihin Hänet, jota 

pitkän elämäni aikana olen kirjoissani kuvannut ja joka 

omalla sydänverellään on minullekin hankkinut osalli-

suuden siihen perintöön, mikä pyhillä on valkeudessa 

(Kol.1:12)” (Saarisalo, Ihmisen Poika, 1986). 

”En osaa minä sinua Herra kiittää niin 

kuin tahtoisin, mutta ole sinä Jeesus 

Kristus minun kiitokseni Jumalan 

edessä” (Saarisalo, Erämaanvaeltaja 

Paavo Ruotsalainen, s.235) 
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        (nettikuva) 
JONAS LAGUS 
21.1.1798 – 24.6.1857 
 
 

 
               (nettikuva) 
           JOHANN HUSS 
         1369 – 6.7.1415 
 

 
             (nettikuva) 
       MARTTI LUTHER 
10.10.1483 – 18.2.1546 

”Katsokaa, tässä tyhjässä kädessäni on 

kaikki, mitä minulla on, parannukseni, 

uskoni – kaikki, mutta Lunastajani on Isän 

oikealla puolella” (Lagus, Evankeliumin ääni, 

s.10). 

”Herra Jeesus Kristus, sinun evankeliumisi 

ja sinun sanasi saarnaamisen tähden minä 

tahdon nöyrästi kärsiä tämän kovan, 

häpeällisen ja julman kuoleman” 

(Saarnivaara, He elivät Jumalan voimassa l 

ja ll, s.51). 

”Sinun käteesi minä annan henkeni: Sinä, 

Herra, olet lunastanut minut, Sinä 

uskollinen Jumala” (Ps.31:5). 

Saarnivaara, He elivät Jumalan voimassa 

l ja ll, s.120). 
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                 (nettikuva) 
         H.G.Th. BROFELDT 
      14.3.1837 – 4.2.1914 
 

 
                (nettikuva) 
            JOHN BUNYAN 
    28.10.1628 – 31.8.1688 
 

 
                (nettikuva) 
          C.H. SPURGEON 
    19.6.1834 – 31.1.1892 

”Kyllon ihanata piästä kottii… Hyvvee 

yötä!” 

Tarvainen, Savolainen sielunpaimen, 

s.21. 

1. Vuori korkea, Tiekin vaivalloinen.  Kuitenkin 

kulkea Läpi ahdingoitten Aion perille Tälle 

vuorelle. 

2. Ei saa uupua, joka mielii käydä Elon poluilla, 

Pitää vaivaa nähdä, Valvoa sydänyöss` Muten 

turha on työs. 

3. Paremp` on, kun saa Murhetta tiellä taivaan, 

Kuin jos kiiruhtaa Ilomielin vaivaan; Mieleheni se 

Paina syvälle”  (HLV 207). 

”Arkun päällä oli Raamattu. Se oli avoinna 

kohdasta, jonka kautta Jumala oli kerran 

avanut hänelle armonsa oven: ”Katsokaa 

minuun ja antakaa pelastaa itsenne, maan 

ääret kaikki” (Saarnivaara, He eivät Jumalan 

voimassa l ja ll, s.409). 
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             (nettikuva) 
    DWIGHT L. MOODY 
 5.2.1837 – 22.12.1899 

 
                (nettikuva) 
       PAUL VON NICOLAY 
     14.2.1860 – 6.10.1919 

 
                    (nettikuva) 
         EINO J. HONKANEN 
       21.3.1917 – 20.2.1987 

”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” (Saarnivaara, He elivät Jumalan 

voimassa l ja ll, s.362). 

”Suu, jonka todistus johti niin monet 

Herran luo, on vaiennut, mutta vain 

ylistääksen Häntä siinä maassa, missä 

kuolema on nielty ja voitto saatu” 

(pastori Wegener / Saarnivaara, He 

elivät Jumalan voimassa lll, s.490). 

Saarnavirsi: 

”Jeesuksen muisto ihana On mieltä 

ilahuttava, Se sydänten on lohdutus, Elämän 

alku, valkeus Ja sielun pyhä riemastus” 

(Vvk.300). 
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           (nettikuva) 
          AKU RÄTY 
19.6.1897 – 1.12.1966 
 

 
          (nettikuva) 
     FANNY CROSBY 
24.3.1820 – 12.2.1915 
 

 
            (nettikuva) 
        LINA SANDELL 
3.10.1832 – 27.7.1903 

Saarnavirsi: 

”Käy köyhään sydämeeni Sä, Henki totuuden. 

On siitä kyyneleeni, Kun täyttää synti sen. Ei 

itku, tuska  pestä Voi sitä vääryydestä. Sen 

teet sä, Armoinen” (Vvk.106). 

”Mä Jeesuksesta laulan Nyt kotimatkalla, 

Ja kerran autuaana Taivahan riemussa. 

Siell` luona elon virran, Laaksoissa Eedenin, 

Mä Jeesuksesta laulan, Paremmin, 

puhtaammin!” (HLV 280:4). 

”Jo kohta aivan pääsen Sun helmaas, 

kotini, Kun Jeesus itse saapuu, Mun 

täältä noutavi. Mä siellä täyttyneenä  

Saan nähdä uskoni, Ja kultaharpuin 

kiittää Voin Herraa iäti. 

Oi, koti rakkahin. En löydä vertaa sulle 

Mä missään päällä maan” (HLV 529:5). 
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           (nettikuva) 
      SIMO KORPELA 
12.4.1863 – 14.6.1936 
 
 

 
          (nettikuva) 
WILHELMI MALMIVAARA 
13.2.1854 – 12.1.1922 
 
 
 
 

 
                        (nettikuva) 
              PAAVALI ROOMASSA 

”Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni 

aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoi-

tuksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, us-

kon säilyttänyt. Tästedes on minulle tal-

letettuna vanhurskauden seppele, jonka 

Herra, vanhurskas tuomari, on antava mi-

nulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minul-

le, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmes-

tymistään rakastavat” (2. Tim.4:6-8). 

1. Tuolla taivaan asunnoissa Autuaissa Jumalan, Itku on ja 

murhe poissa, Siell` on ilo ainian. Oi, jos sinne minäkin 

Murheen maasta pääsisin! 

2. Siell` ei synti, kuolon ota, Turmiotaan enää tee, Loppu-

nut on synnin sota, Rauha siellä vallitsee. Oi, jos sinne mi-

näkin Murheen maasta pääsisin. 

3. Siellä helkkyy mykkäin kieli, Kuulee korvat kuurojen, Sel-

keääpi synkkä mieli, Rammat hyppää riemuiten. Oi, jos 

sinne minäkin Murheen maasta pääsisin. 

4. Siell` on ruumiit aivan uudet, Puhtaat, kirkkaat koko-

naan. Tänne jäävät vajavuudet, Synnin arvet päälle maan. 

Oi, jos sinne minäkin Murheen maasta pääsisin (Vvk.622). 

1. Oi Herra, jos mä matkamies maan Lopulla matkaa nähdä 

sun saan, Oi, jos mä kerran Näkisin Herran Kunniassaan! 

2. Sinua kaipaa sydämeni, Sun puolees huutaa mun henkeni. 

On yksin tästä Sen ikävästä Kyyneleeni. 

3. Muut kaikki hylkää, vaan sinä et. Autuuden särkyneet 

sydämet Sinulta saavat, Sä luet haavat Ja kyynelet. 

4. Mua auta, Herra, mä toivon vaan, Vaikk` ei ois toivoa 

ollenkaan. En päästä sua, Ennen kuin mua Käyt siunaamaan.  

5. Oi Herra, suothan sä minulle Sun armos voimaksi matkalle. 

Anteeksi anna, Mua nosta, kanna, Vie perille! 

6.  Oi saanhan joukkoon autuaitten Kanss` ystäväini Ja omais-

ten Mä päästä kerran Luo armon Herran, Oi saanhan sen 

(Vvk. 600). 


