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SIELUJENVOITTAMISTYÖN ESTEITÄ

1. SYNTISEN VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS JA VELTTOUS
He eivät välitä uskonnosta edes sen vertaa, että taistelisivat sitä vastaan
(77).
Olen usein pannut merkille, että sellaisilla seuduilla, joissa ei ole
elämää ja liikettä maallisissa asioissa, on myös vaikeaa harjoittaa
kristillistä toimintaa (77).
2. EPÄUSKO
Heidän omat mielipiteensä merkitsevät heille enemmän kuin Jumalan oma
innoittava Sana. He eivät halua hyväksyä mitään, minkä Raamattu ilmoittaa.
On hyvin työlästä vaikuttaa noihin ihmisiin, ja tahtoisin kehoittaa teitä
olemaan taistelematta heitä vastaan heidän omilla aseillaan. En uskoisi,
että tuollaiset ihmiset ovat voitettavissa vastatodistein, ainakin se
tapahtuu hyvin harvoin (78).
Neuvon siis teitä taistelemaan uskolla epäuskoa vastaan, totuudella
valhetta ja vääryyttä vastaan. Älkäämme milloinkaan typistäkö evankeliumia
saadaksemme sen soveltumaan ihmisten hullutuksiin ja kuvitelmiin! (79).
3. TUONNEMMAKSI LYKKÄÄMINEN
Monet ihmiset sanovat meille kuten Feeliks Paavalille: "Mene tällä haavaa
pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas"...Mikään ei ole
tärkeämpää kuin saada ihmiset pian ratkaisuun ja asettumaan myönteiselle
kannalle tähän tärkeään kysymykseen nähden (80).
4. LIHALLINEN VARMUUS
Monet kuvittelevat olevansa täysin varmoja. He eivät ole koetelleet
perustusta, jolle he rakentavat, tutkiakseen, onko se terve ja luja, mutta
he olettavat, että kaikki on hyvin. Elleivät he ole hyviä kristittyjä, niin
he voivat kuitenkin sanoa olevansa parempia kuin monet, jotka tunnustavat
olevansa uskovaisia (80).
Sellaisia ihmisiä vastaan meidän on jyristävä yötä ja päivää. Julistakaamme
heille selvästi, että uskomaton syntinen on "jo tuomittu" ja että hän
joutuu iankaikkisesti kadotukseen, ellei hän turvaa Kristukseen. Meidän
täytyy saarnata niin, että syntinen vapisee penkissään (80).
5. EPÄTOIVO
Heiluri liikkuu ensin toiselle puolelle ja sitten toiselle. Mies, joka ei
eilen pelännyt, on tänään ilman toivoa (81).

Saarnatkaamme täyttä ja vapaata pelastusta kaikille, jotka turvaavat
Jeesukseen, niin että jos mahdollista saavutamme heidätkin. Jos
lihallisessa varmuudessa elävät joutuisivat kiusaukseen käyttää tätä
väärin, niin se voi kuitenkin lahjoittaa rohkeuden ja toivon joillekin
syvästi epätoivoisille, niin että he rohkenevat tulla Jeesuksen Kristuksen
luo (81).
6. RAKKAUS SYNTIIN
On ihmisiä, jotka eivät milloinkaan pelastu, koska jokin salainen himo
estää heitä. Ehkä he elävät haureudessa...On henkilöitä, jotka ovat
syyllistyneet epärehellisyyteen liikeasioissa...Toiset antautuvat
juoppouteen...Yksi sanoo, ettei hän mahda mitään sille, että hänen sisunsa
kuohahtaa (81-82).
7. OMAVANHURSKAUS
He eivät ole syyllistyneet mihinkään niistä synneistä, jotka olen tässä
luetellut. He ovat pitäneet kaikki käskyt nuoruudestaan lähtien, ja mitä
heiltä silloin puuttuu? Täydessä sydämessä ei ole tilaa Kristukselle, ja
kun ihminen on pukeutunut omaan vanhurskauteensa kiireestä kantapäähän,
niin hän ei ensinkään tarvitse Kristuksen vanhurskautta...Mooseksen täytyy
tulla lain kanssa näyttämään hänelle, millainen hänen todellinen tilansa on
(82).
8. MAAILMALLISUUS
Tämä maailmallisuus ilmenee kahdella tavoin. Köyhien kohdalla se on
kalvavan köyhyyden seurausta...Nälkäiselle ihmiselle Kristus on paljon
miellyttävämpi, jos Hänellä on leivänkannikka kädessään...Toinen
maailmallisuuden laji johtuu siitä, että ihmisillä on liian paljon tämän
maailman omaa tai että he ainakin liiaksi kiinnittävät siihen
huomionsa...Taloudellisuus on hyvä asia, mutta on tietynlaista
säästäväisyyttä, joka kehittyy ahneudeksi, ja ahneudesta tulee näille
ihmisparoille tottumus...Juudas eli kääntymättömänä vieläpä Jeesuksen
seurassakin, ja on yhä ihmisiä, joiden korviin nuo kolmekymmentä hopearahaa
kilisevät niin kuuluvasti, etteivät he niiden tähden voi kuulla
evankeliumin sanomaa (82-83).
9. SEURAPIIRI
Niinpä niin, sinä et voi toivoa pääseväsi johdattamaan ihmisiä
pelastukseen, niin kauan kuin he käyvät tuollaisissa paikoissa ja ovat
sellaisessa seurassa, jota siellä on. Kaikki se hyvä, mitä he
vastaanottivat laulujen kautta, joita he kuuntelivat pyhäpäivänä, haihtuu
heidän kuunnellessaan kapakan hauskoja viisuja. Kaikki vaikutelmat, joita
he ovat saaneet jumalanpalveluksesta tai kokouksesta, menevät sen tien, kun
he kuulevat kapakan tai olutkahvilan hyvin epäilyttäviä juttuja (84).
---------------------------------------

SEURAKUNNAN JÄSENET JA SIELUJEN VOITTAMINEN
1. TARVITAAN AIKAA
Olet hyvin viisas, jos käyt saarnatoimeesi odottamatta liian suurta apua
sielujenvoittamistyössä. Lähde siitä, että sinun on tehtävä kaikki itse ja
aloita tekemällä se itse (86).

Voimakas sade tuli vastauksena Elian rukoukseen, mutta sekään ei tullut
hänen ensi kertaa rukoillessaan. Meidän on rukoiltava yhä uudestaan ja
uudestaan, ja lopulta pilvi ilmestyy ja sade lankeaa (86-87).
2. EI KAAVAA - ALKUSEURAKUNNAN KAAVA
Jos haluat koota ympärillesi joukon hyviä kristittyjä sielujen voittajia,
niin en halua suositella sinulle toimintaa tietyn kiinteän säännön
puitteissa. Se mikä soveltuu yhdellä kertaa, ei aina sovellu toisella (87).
Tiedätte, miten helluntaipäivänä tapahtui. Kun koko seurakunta kokoontui
yhteen paikkaan yksimieliseen ja kestävään rukoukseen ja palvontaan,
vuodatettiin Pyhä Henki ja tuhannet sielut pelastuivat. Emmekö voisi tulla
yhteen samalla tavalla ja kaikki rukoilla Jumalalta uutta siunausta? (87).
3. PIENI ALKU
Jokaisessa seurakunnassa on tavallisesti joku "valittu nuorukainen". Ja jos
havaitset hänessä syvällisempää hengellisyyttä kuin muissa jäsenissä, niin
voit sanoa hänelle: - Tahtositko tulla kotiini sinä ja sinä iltana, niin
pidämme pienen rukouskokouksen yhdessä?
Vähitellen voi lisätä luvun kahteen tai kolmeen, mieluummin
jumalaapelkääväisiä nuorukaisia.
Tai kenties voit alkaa jostakusta vanhahkosta kunnon vaimosta, joka ehkä
elää lähempänä Jumalaa kuin yksikään miehistä ja jonka rukoukset voivat
auttaa sinua enemmän kuin heidän (87-88).
4. RUKOUSKOKOUKSET ELÄVIKSI
Jos olisin teidän vaatteissanne, tekisin rukouskokouksista todellisen
kohokohdan toimintaani (89).
Tehkää parhaanne saadaksenne rukouskokouksen mielenkiintoiseksi kaikille,
jotka ovat siellä, älkääkä arkailko sanoa herra Hitaalle, että hänen ei
pidä rukoilla kahtakymmentäviittä minuuttia. Sanokaa hänelle vakavasti,
että hänen tulee rukoilla lyhyesti, ja jos se ei riitä, keskeyttäkää
hänet...Sanokaa hänelle, että hän päättää rukouksensa kotonaan, jos hän ei
pysty rukoilemaan julkisesti kohtuullisessa ajassa (89).
Pysähtyköön mikä tahansa, mutta pitäkää rukouskokous elossa! Se on viikon
suurin tapahtuma, tärkein kokous kahden sunnuntain välillä...Maaseudulla
sinulla ehkä voi olla hyvä kokous kello puoli viideltä aamulla...Tai voit
järjestää sen kello kahdeksitoista yöllä (89-90).
Jos he eivät tule rukouskokouksiin, niin meidän täytyy mennä heidän
luoksensa...Jollakin tavoin meidän täytyy pitää rukouskokoukset voimassa,
sillä ne ovat salainen voiman lähde sekä suhteessamme Jumalaan että
ihmisiin (90).
5. KASTETTA TARVITAAN
Muistan juuri, että eräs ystävämme sanoi minulle, eräänä iltana: - Tänä
iltana tulee varmasti olemaan hyvin siunattua, koska on laskeutunut niin
paljon kastetta. Olkoon teillä usein mahdollisuus kokea, mitä merkitsee
saarnata, kun on laskeutunut paljon kastetta! (91).
On ihmeellistä saarnata ilmakehässä, joka on täynnä Hengen kastetta (92).
Tunnen usein saarnaamaan matkustaessani, ettei minulle tule yhtään kunniaa,

sillä kaikki on minulle suotuisaa. Siellä ihmiset istuvat suu auki ja
odottavat siunausta...Pois matkustettuani he yhä rukoilevat siunausta ja he
saavat sitä. Kun mies on nostettu hevosen selkään ja se juoksee tiehensä
hänen kanssaan, niin hänen on pakko ratsastaa. Niin on minun laitani usein
ollut. Siunaus on tullut, koska kaikki edellytykset ovat olleet suotuisat.
Te voitte usein havaita hyvien tulosten johtuvan ei vain saarnaajan
saarnasta, vaan kaikista eri olosuhteista, jotka liittyvät sen esitykseen (92).
Näin oli Pietarin saarnan, joka johti kolmetuhatta ihmistä Kristuksen luo
helluntaipäivänä. Parempaa saarnaa ei ole milloinkaan pidetty. Se oli
yksinkertainen ja henkilökohtainen sanoma, joka oli omiaan näyttämään
ihmisille todeksi synnin, jonka he tekivät luovuttaessaan Jeesuksen
Kristuksen ristiinnaulittavaksi. Mutta en ole sitä mieltä, että
kääntymykset olivat vain apostolin sanojen seurausta, sillä siellä oli
pilviä, koko ilmakehä oli kostea...Eivätkö opetuslapset olleet kauan
pysyneet kestävinä, rukoillen, että Pyhä Henki tulisi? (92-93).
----------------------------------------

MITEN VOITETAAN SIELUJA KRISTUKSELLE
1. EI KEHITYKSEN AVULLA
Sanotaan, että meidän tulee kehittää ihmisistä se hyvä, joka heissä jo on.
Uskotteko, että voimme saada paljon hyvää aikaan sillä tavoin? Pelkään,
että kehitysmenetelmällä kehitetään perkeleitä. En tunne paljoa muuta, mitä
ihmisluonnosta voi nousta esiin, sillä se on täpötäynnä syntiä, ja synnin
kehittäminen johtaa pakosta iankaikkiseen onnettomuuteen (111).
2. HERRAN KÄSKYN MUKAAN - HERRA SEN TEKEE
Minä kehoitan ihmisiä Jeesuksen nimessä kääntymään ja uskomaan
evankeliumiin, vaikka tiedän, että he eivät voi tehdä sitä ilman Jumalan
armoa, sillä minua ei ole lähetetty toimimaan siten kuin minun oma
ymmärrykseni neuvoo tekemään, vaan Herrani ja Mestarini käskyn mukaisesti
(112).
Herra kehoittaa palvelijoitaan tekemään ihmeitä Jeesuksen nimessä. Meidät
on lähetetty sanomaan sokeille: "Näe!", kuuroille korville: "Kuule!",
kuolleille sydämille: "Elä!" ja vieläpä Lasarukselle, joka mätänee ja
haisee haudassa: "Lasarus, tule ulos!" Rohkenemmeko tehdä sen? Olemme
viisaita, jos alamme siinä vakaumuksessa, että olemme aivan voimattomia
siihen, ellei Mestarimme ole lähettänyt meitä ja ole meidän kanssamme.
Mutta jos Hän, joka on lähettänyt meidät, on kanssamme, niin kaikki on
mahdollista sille, joka uskoo. Jos sinä Sanan julistajana nouset
näyttääksesi, mitä SINÄ voit saada aikaan, niin olet viisas, jos istut niin
pian kuin mahdollista, mutta jos nouset osoittaaksesi, mitä kaikkivaltias
Herrasi ja Mestarisi voi tehdä sinun kauttasi, silloin eteesi avautuvat
mittaamattomat mahdollisuudet (112).
3. TYHMÄ VANHANAIKAINEN SAARNA
Jos meille saarnatessamme nousee mieleen kaunis runokappale, niin toivon,
että meitä pidättää pelko, joka hallitsi Paavalia hänen sanoessaan, ettei
hän tahtonut käyttää puheen viisautta, "ettei Kristuksen risti menisi
mitättömäksi" (113).
Jumala on aina nähnyt hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa
ne, jotka uskovat. Jatka saarnaamista, ja jos teet lisäksi jotakin muuta,

niin älä salli sen asettaa saarnaa taka-alalle. Sinun tulee saarnata
ensiksi, toiseksi ja kolmanneksi (122).
Usko julistukseen Jeesuksen rakkaudesta, usko julistukseen sovitusuhrista,
usko julistukseen uudestisyntymisestä, usko julistukseen kaikesta Jumalan
neuvopäätöksestä. Evankeliumin vasara on yhä murskaava kallioita.
Helluntain vanha tuli on vielä palava kansanjoukoissa. Älä yritä
uudenaikaisuuksia, vaan jatka saarnaamista...ellei evankeliumin julistus
voi pelastaa ihmisiä, niin ei mikään voi tehdä sitä (122).
4. INNOKAS JA VAKAVA
Jos miehen pitää puhua Kristuksesta, mutta hän ei ole vakavuuden ja innon
valtaama, niin on parasta, että hän menee nukkumaan (117).
Uskon myös, vaikka eräät henkilöt haluavat sen kiistää, että pelon on
annettava vaikuttaa ihmisten mieliin, niin, saarnaajaan itseensäkin.
"Pyhässä pelossa rakensi Nooa arkin perhekuntansa pelastukseksi." Nooan
pelossa oli pelastus vedenpaisumuksesta (117).
Olemme tulleet sanomaan teille, rakkaat kuulijat, että maailma on liekeissä
ja että teidän on henkenne edestä paettava vuorille, ettette hukkuisi (118).
Tullessani sisään puhujalavan takaovesta ja saadessani yhtäkkiä nähdä
suuren kansanjoukon, tunnen usein kauhua. Tuossa on tuhansia kuolemattomia
sieluja, jotka katsovat minuun silmien ikkunain kautta, ja minun tulee
saarnata heille kaikille ja olla vastuussa heidän verestään, ellen ole
heille uskollinen (118).
Ajattelen usein saarnatessani: - Kuka kääntyy nyt? Minun mieleeni
ei koskaan juolahda, että Jumalan sana epäonnistuisi...Tunne usein
varmuutta siitä, että ihmisiä kääntyy, ja aina, että Jumala tulee
kirkastetuksi Hänen totuutensa todistamisen kautta (118).
5. HOUKUTUSLINTU
Parhaita villisorsien pyydystämistapoja on houkutuslinnun käyttäminen. Se
menee itse verkkoon, ja muut seuraavat sitä. Kristillisessä seurakunnassa
meidän tulee vielä suuremmassa määrin käyttää houkutuslintuja, nimittäin
omaa esimerkkiämme, kun itse tulemme Kristuksen luo ja itse elämme
kristityn elämää nurjan sukukunnan keskellä. Meidän ilomme ja surumme,
meidän kuuliaisuutemme Jumalan tahdolle myös vaikeuksien ja murheiden
aikoina, meidän hyvän esimerkkimme kaikessa hyvässä työssä tulee johdattaa
toisia elämän tielle (119).
Meidän jokapäiväisen elämämme ja meidän kanssakäymisemme ihmisten kanssa
tulee muodostaa meidän toimintamme parhain osa. On niinkuin pitääkin, kun
elämä ja tunnustus pitävät yhtä (119).
6. MYÖTÄTUNTO JA RAKKAUS
Jos haluat voittaa ihmisiä, sinun täytyy tuntea olevasi yhtä heidän
kanssaan (117).
vilpitön rakkaus Jumalaan ja palava rakkaus ihmisiin ovat Jeesuksen
Kristuksen asianajajan tärkeitä ominaisuuksia (117).
7. TAUSTATUKI
Katusaarnaaja, jonka täytyy lähteä ulos aivan yksin, on hyvin onnettomassa

asemassa. On erinomaisen arvokasta olle yhteydessä innokkaaseen ja elävään
seurakuntaan, joka rukoilee puolestamme...Jos sinulla on uskollinen ystävä,
niin sinun voimasi on enemmän kuin kaksinkertainen (120).
Mikä siunaus onkaan hyvä vaimo! Te vaimot, jotka ette olisi oikealla
paikallanne, jos alkaisitte saarnata kaduilla, voitte valmistaa miehillenne
iloa ja viihtyisyyttä heidän kotiin palatessaan. Siten heidän on
mahdollista saarnata paremmin. Jotkut teistä voivat auttaa heitä muullakin
tavalla, jos olette järkeviä ja rakkauden täyttämiä. Te voitte rakkaudella
viitata yhteen ja toiseen, mikä teidän mielestänne ei ole oikein hyvin, ja
teidän miehenne voivat oppia siitä (120).
Jumala voi siunata meitä muiden tähden, kun Hän ei voi tehdä sitä meidän
itsemme tähden...Jumalan Henki voi siunata kahta, kun Hän ei voi siunata
yhtä (121).
8. TARKKA-AMPUJAT
Tarvitsemme kokonaisen osaston tarkka-ampujia, jotka osuvat ihmisiin
toiseen toisensa jälkeen. Kun laukaisemme saarnalavalta suuret tykit,
voidaan saada aikaan suuri vaikutus, mutta moniin ei satu. Tarvitsemme
rakkauden täyttämiä henkiä, jotka kulkevat ympäriinsä ja ottavat selkoa
yksityisistä tapauksista ja jakavat henkilökohtaisia varoituksia ja
henkilökohtaista kehoitusta. Katusaarnaajan ei pidä puhua ainoastaan
joukoille, vaan hänen tulee myös olla valmis käymään yksilöihmisten
kimppuun, ja hänellä pitää olla mukanaan muita, joilla on sama onnellinen
kyky. Kuinka paljon enemmän saavutettaisiinkaan tämän toiminnan kautta, jos
jokaisella katusaarnaajalla olisi mukanaan pieni joukko kristittyjä
ihmisiä, jotka henkilökohtaisissa keskusteluissa lyövät sisään hänen
naulojansa (123).
-----------------------------------------

MITÄ MAKSAA TULLA SIELUJEN VOITTAJAKSI
Tahtoisin astua syvyyteen sata kertaa, jos sen kautta voisin rohkaista ja
lohduttaa masentunutta henkeä. Minulle oli hyväksi, kun minua vaivattiin,
että voisin puhua vaivatulle sanan oikeaan aikaan (127).
Varaudu siihen, että jos tahdot saada voimaa voittaa sieluja, niin sinun on
käytävä tulen ja veden läpi, epäilyksen ja epätoivon läpi, sielullisten ja
hengellisten kärsimysten ja tuskien läpi (128).
Sinun on astuttava tuleen, jos mielit voida temmata toisia pois siitä.
Sinun täytyy sukeltaa syviin vesiin, jos mielit voida pelastaa toisia
hukkumasta. Sinä et voi pelastaa ketään tulesta tuntematta kuumuutta. Sinä
et voi nousta pelastusveneeseen ottamatta huomioon, että aallot tulevat
lyömään yli veneen. Joosefin täytyi kokea vaikeita aikoja Egyptissä
voidakseen pelastaa veljiensä elämän. Mooseksen täytyi ensin viettää
neljäkymmentä vuotta erämaassa laumoineen, ennen kuin hän pystyi
johdattamaan kansaansa sen läpi. On niin totta, mitä Payson sanoo: "Jos
joku haluaa tulla menestyväksi saarnaajaksi, hän ei tiedä, mitä haluaa.
Hänen täytyy harkita, onko hän valmis juomaan syvältä Kristuksen katkerasta
kalkista, tulemaan kastetuksi Hänen kasteellaan" (128).
Ihmiset voitetaan tavallisesti Kristukselle sopivien aseiden avulla, ja
soveliaisuus on usein löydettävissä tässä myötätunnon tuntemisen kyvyssä (128).
Sinut, joka olet viisas ja oppinut, täytyy ehkä tehdä hulluksi voidaksesi

voittaa hulluja ihmisiä Kristukselle, sillä sellaisetkin tarvitsevat
pelastusta, mutta he eivät ehkä voi pelastua muuten kuin sellaisten
keinojen avulla, joita kohtaan sivistyneet ihmiset tuntevat ihmettelyä (129).
-----------------------------------------

SIELUJENVOITTAJAN PALKKA
1. ETSINTÄKUULUTETTUJA PALJON
Ollessani matkalla tähän kokoukseen satuin huomaamaan poliisilaitoksen
luona olevassa ilmoitustaulussa tiedoituksen, että suuri palkinto on
luvattu sille, joka voi toimittaa suuren rikoksen tekijät oikeuden
käsiin...Jumalalle kiitos, että murhaajia ja varkaita on suhteellisen
vähän. Mutta syntisiä, joiden luona pitäisi käydä ja joiden pitäisi
pelastua, on kylliksi joka puolella ympärillämme (131).
2. MOOSES TAVOITTELI PALKINTOA
Saadessaan kuulla sanan PALKKA eräät ihmiset höristävät korviaan ja
sanovat: - Lain orjuutta! Mutta sitä palkkaa, josta me puhumme, emme saa
ansiosta, vaan armosta...Toiset ystävät sanovat: - Eikö tämä ole matala ja
itsekäs vaikutin? Vastaamme, että se on yhtä itsekästä kuin se henki, joka
vallitsi Moosesta, sillä "hän käänsi katseensa palkintoa kohti" (131).
3. PELKKÄ YRITYS ON KALLISARVOINEN
Jos emme onnistu, on Herra kuitenkin sanova siitä, kuten Hän sanoi Daavidin
aikeesta rakentaa temppeli: "Sinä teet siinä hyvin, että sinä aiot" (131-132).
Vaikka kaikki ne sielut, joita koetamme voittaa, pysyisivät epäuskossa,
vaikka he kaikki halveksisivat, hylkäisivät ja pilkkaisivat meitä, niin on
kuitenkin kristillistä, että on ainakin yrittänyt pelastaa heitä (132).
4. ITKEÄ YHDESSÄ JEESUKSEN KANSSA
Mitäpä muuta, kunhan me vain opimme itkemään Vapahtajamme kanssa ja
yhtymään Hänen valitukseensa: "Kuinka usein Minä olenkaan tahtonut koota
teidät, mutta te ette ole tahtoneet!" On suuremmoista saada asettua samalle
kannalle kuin Jeesus ja saada itkeä yhdessä Hänen kanssaan (132).
Heidän täytyy toimia kuten maamiehet, jotka huonon sadon jälkeen uudestaan
kyntävät peltonsa toivoen parempia aikoja (132).
5. HEIKOISSA VÄKEVÄ
Olen usein ollut hämmästyneenä Jumalan armosta minua kohtaan. Minun saarna
parkani, joiden vuoksi voisin itkeä kotiin tultuani, ovat johdattaneet
monta ristin juurelle. Ja vielä ihmeellisempää on ollut, että sanat, joita
olen lausunut tavallisessa keskustelussa, satunnaiset sanat, kuten ihmiset
niitä nimittävät, siitä huolimatta ovat tulleet Jumalan siivittämiksi
nuoliksi. Ne ovat lävistäneet ihmisten sydämet ja laskeneet ne
haavoitettuina Jeesuksen jalkojen juureen. Olen usein kohottanut käteni
hämmästyksissäni ja sanonut: - Miten Jumala voi siunata näin heikkoa
asetta? (132-133).
6. ILO MAAN PÄÄLLÄ JA TAIVAASSA
Mutta kukaan ei voi lopettaa sitä sanomatonta iloa, joka kumpuaa niiden

kiitoksesta, jotka on käännytetty harhateiltänsä! (136).
Ja kuitenkin runsain palkka on siinä, että saa miellyttää Jumalaa ja antaa
Lunastajan saada palkka siitä vaivasta, jonka Hänen sielunsa on kärsinyt (136).
"On ilo Jumalan enkelten läheisyydessä yhdestä syntisestä, joka tekee
parannuksen" (eng. käänn.). Mitä se merkitsee? Merkitseekö se sitä, että
enkelit tulevat iloisiksi? Tavallisesti luemme sen siten, mutta se ei ole
tekstin tarkoitus. Se merkitsee: "On ilo Jumalan enkelten läsnäollessa (tai
edessä)", mikä tarkoittaa, että on ilo Jumalan sydämessä, sillä enkelit
seisovat Hänen valtaistuimensa ympärillä. Se on ilo, jota enkelitkin
halajavat katsella - mitä se siis merkitsee? Voiko siunattu Jumala kokea
suurempaa iloa kuin oman rajattoman autuutensa? (136).
------------------------------------------

SIELUJENVOITTAJAN ELÄMÄ JA TYÖ
"Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja." Sananl.11:30.
1. SEURAKUNTA KASARMINA
Emme saa pitää kristillistä seurakuntaa loistohotellina, jossa kristityt
herrat voivat asua mukavasti kukin omassa huoneessaan, vaan kasarmina,
jonne on koottu sotilaita, joita on koulutettava ja harjoitettava sotaa
varten. Meidän ei tule pitää kristillistä seurakuntaa keskinäisen ihailun
ja rakentumisen seurana, vaan sotajoukkona, joka liehuvin lipuin marssii
taisteluun saavuttamaan voittoja Kristukselle, hyökkäämään vihollisen
linnoituksia vastaan ja liittämään alueen toisensa jälkeen Lunastajan
valtakuntaan (138).
Jos haluat voittaa sieluja, niin sinun on pantava koko sielusi työhön,
samoin kuin sotilaan on koko sieluineen mentävä taisteluun, sillä muussa
tapauksessa et voita sieluja (148).
2. YLITSEVUOTAVA ELÄMÄ
Ellei meissä ole elämän täyteyttä, ei voi esiintyä elämän tulvehtimista
muille...Miten voisitte saarnata Hänen evankeliumiansa kielellänne, jos
käsillänne, jaloillanne ja sydämillänne saarnaatte perkeleen evankeliumia
ja epäpyhällä elämällänne työskentelette antikristuksen hyväksi? (140).
3. LUONNOLLINEN HEDELMÄ
Tosi jumalanpelko kasvaa luonnollisella tavalla esiin uudestisyntyneestä
luonnosta...Eikö ole luonnollista, että viiniköynnös kantaa viinirypäleitä
ja palmu tekee taateleita...Kun Jumala antaa kansalleen uuden luonnon,
virtaa tästä uudesta luonnosta tuleva elämä itsestään esiin (140).
Viikunapuut eivät kanna viikunoita eräinä päivinä ja ohdakkeita toisina,
vaan ne ovat kaikkina päivinä ja vuodenaikoina uskollisia luonnolleen (141).
4. HOOREBIN PENSAS
Pyhän Hengen sisällisen voiman kautta uudestisyntyneestä ihmisestä tulee
kuin Hoorebin pensas, joka paloi jumalallisuuden tulta. Hänessä asuva
Jumala saa hänet loistamaan, niin että hänen ympärillään oleva maa käy
pyhäksi maaksi. Ne, jotka joutuvat tekemisiin hänen kanssaan, tuntevat
hänen pyhitetyn elämänsä voiman (141).

Katso yhä enemmän, että sinun kristillisyytesi on todellista, totta,
luonnollista, elävää eikä teennäistä, pakotettua, pinnallista, ajan tai
paikan värittämää, kasvannainen, jonka on synnyttänyt tilapäinen
mielenliikutus, käymisprosessi, jonka kokoukset ovat aikaansaaneet ja jota
kauniit sanat pitävät yllä. Me tarvitsemme kaikki kristillisyyttä, joka voi
elää sekä erämaassa että kansanjoukossa, kristillisyyttä, joka ilmenee
kaikilla elämän aloilla ja kaikessa seurassa (142).
5. USKO SYNNYTTÄÄ TEOT
mutta usko, jolla ei ole tekoja, ei voi tuoda pelastusta yhdellekään
ihmiselle. Meidät on pelastettu uskon kautta ilman tekoja, mutta ei uskon
kautta, jolla ei ole tekoja; sillä tosi usko, joka välittää pelastuksen,
toimii rakkaudessa ja puhdistaa luonteen (142).
Kaikkien ihmisten sielut ovat luonnostaan kadotettuja. Sinä voit kulkea
Lontoon katuja pitkin ja sanoa huokaillen: - Kadotettu! Kadotettu!
Kadotettu! Kaikkialla, missä ei turvata Kristukseen eikä ole annettu Hengen
luoda uutta sydäntä, joka elää suuren Isän yhteydessä, on kadotettuja
sieluja (147).
6. JEESUKSEN KEHUMINEN
Meidän täytyy puhua Hänen puolestaan ja kertoa Hänen ihanuudestaan, kuten
Aabrahamin palvelija, joka oli lähetetty etsimään vaimoa Iisakille, kosi
hänen puolestaan...Saarnaajien tehtävänä on suosittaa Mestariansa ja Hänen
rikkauksiansa ja sitten kysyä sieluilta, tahtovatko he liittyä Kristukseen.
Se, joka menestyksellisesti voi täyttää tämän tehtävän, on viisas (147).
7. VIISAS VOITTAA
Ellet itse ole pelastunut, sinusta ei voi tulla välikappaletta toisten
ihmisten pelastumiseen. Sen, jonka tulee voittaa sieluja, täytyy olla niin
viisas, että hän ensin itse vastaanottaa pelastuksen (149).
Muutamat teistä eivät milloinkaan voisi voittaa sieluja saarnalavalta.
Olisi suorastaan murheellista, jos yrittäisitte, mutta te voitte voittaa
sieluja työpajassa, pesutuvassa, lastenkamarissa, arkihuoneessa ja
vierashuoneessa (149-150).
Olet viisas, veljeni, jos ainoa, kaiken muun nielevä harrastuksesi on
käännyttää jumalattomat heidän harhateiltänsä (150).
Et ainoastaan toimi viisaasti, kun otat tämän tehtäväksesi, vaan SINUN
TÄYTYY MYÖS OLLA HYVIN VIISAS ONNISTUAKSESI, sillä ne sielut, jotka on
voitettava, ovat niin eri lailla luodut, heillä on niin erilainen
tunne-elämä ja he elävät niin erilaisissa olosuhteissa, ja sinun on
otettava kaikki tämä huomioon ja ojentauduttava sen mukaan (150).
Meidän pyrkimyksemme on sielujen voittaminen, mutta niitä ei voiteta
kukkaskielin. Sielujen voittamisen täytyy olla meille lämmin sydämen asia.
Meidän tulee hehkua innosta ihmisten pelastumisen puolesta. Ja silloin
meidät luetaan niihin, joita Herra kutsuu viisaiksi, vaikka olisimme kuinka
puutteellisia arvostelijain mielestä (153).
Sinä ehkä hapuilet ja epäonnistut alussa, ja on hyvin luultavaa, että sinä
ajat syntisiä pois Kristuksen luota yrittäessäsi vetää heitä Hänen luokseen
(150).

8. PUHDAS OPPI EI OLE KYLLIN
Haluan mieluummin johtaa yhden sielun Kristuksen luo kuin poimia esille
kaikki Jumalan sanan salaisuudet, sillä me elämme pelastusta varten (152).
On suhteellisen vähäpätöinen asia, jos saarnaaja koko elämänsä ajan on
ollut puhtaan opin luotettava puolustaja ja jos hän on kuluttanut itsensä
loppuun yrittäessään ylläpitää aitauksia oman seurakuntansa ympärillä.
Sielujen voittaminen on tärkein, pääasiallisin tehtävä. On hyvä asia
taistella vakavasti sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on annettu
pyhille, mutta en usko, että haluaisin sanoa viimeisenä suurena tilinteon
hetkenä: - Rakas Herra, minä elin taistellakseni katolilaisia ja
valtiokirkkoa ja monia harhaan kulkevia lahkoja vastaan, mutta en
milloinkaan johtanut syntistä ristin luo (152).
Meidän TÄYTYY kuulla niiden huuto, joiden Jumala tahtoo uudestisyntyvän
meidän myötävaikutuksellamme. Meidän täytyy kuulla se, tai meidän on
huudettava hädässä: - Anna minulle hengellisiä lapsia, sillä muuten minä
kuolen! (154).
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