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SIELUJENVOITTAJA

Väinö Hotti

Yhteinen tavoite
Kristikunnassa on monia eriäviä tavoitteita ja päämääriä. Sielujen voittaminen kuitenkin yhdistää
kaikki kristilliset yhteisöt; kaikki siihen pyrkivät. Toinen asia taas on, mitä sielujen voittamisella
tarkoitetaan.
Järki käteen
Monessa uskon elämän kysymyksessä on ”hylättävä järjen päätelmät”. Toisissa asioissa taas nämä
päätelmät on otettava vakavasti. Hengellisissäkin asioissa on joskus syytä pitäytyä
”maalaisjärkeen”.
”Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan
tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle” (2. Kor.10:5).
”Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?” (Luuk.12:57).
”Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia; mutta ymmärrykseltä
olkaa täysi-ikäisiä” (1. Kor.14:20).
Pelastusvarmuus
Tämä on ensimmäinen sielujen voittajan edellytys. Hänen tulee itsensä olla pelastuksen kokenut.
Jos hän itse on hukkumassa, hänestä ei totisesti ole kenenkään voittajaksi eikä pelastajaksi.
”Joka kieltää pelastusvarmuuden, sylkee ulos uskon” (Martti Luther).
Kun puhutaan sielujen voittamisesta, usein huomautetaan, ettei asiaan ole riittävää intoa. Yksi syy
innon puutteeseen on varmasti epätietoisuus omasta pelastuksesta.
Lahkolaisella ei voi koskaan olla raamatullista pelastusvarmuutta! Hänellä on jalat pettävällä
alustalla.
Oikea seurakuntaoppi
Seurakuntaoppi on kristinuskon keskeisiä opinkappaleita. Ilman oikeaa käsitystä seurakunnasta,
ihminen on pelastuksen ulkopuolella ja hakoteillä. Yleinen ja valheellinen käsitys on, että oma
kuppikunta samaistetaan Kristuksen seurakuntaan EKKLESIAAN!
Jakolinjat
Seurakuntaopissa on kaksi valtaväylää: lahkot, ekklesia. Edellinen on selkeästi isompi ryhmittymä.
”Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan
myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää
mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee” (Apt.19:27).
On syytä puhua LAHKOPERKELEESTÄ, jota koko maanpiiri palvelee! Tätä lahkoperkelettä
kohdellaan kristikunnassa ”silkkihanskoin”. Kukapa rohkenisi moista kansojen villitsijää tarttua
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niskavilloista kiinni! Laaja kansan suosio takaa sen valtapiirin kestävyyden. Ei ole toista sen
vertaista. Sen takana on merkittävä isäntä, jonka tunnuslause on: hajota ja hallitse!
Lutherin näkemys seurakunnasta
Lutherilla oli kirkas seurakuntanäkemys:
"Ei niin, sinä narri, kuuntele ja anna minun sanoa: ensiksikin pyydän, että minun nimestäni
vaiettaisiin eikä annettaisi kutsua itseään luterilaiseksi, vaan kristityksi ... Miten kävisi päinsä, että
minun poloisen, haisevan matosäkin, että minun kurjalla nimelläni nimitettäisiin Kristuksen lapsia.
Ei niin rakkaat ystävät, hävittäkäämme puoluenimet ja olkaamme vain kristityitä, kun meillä on
Kristuksen oppi" (Martti Luther).
Raamattu-uskollisuus
Tästähän kaikki ryhmät kisailevat. Käytännössä kaikkikin kompastuvat nimenomaan
seurakuntaoppikysymykseen. Tässä eri ryhmittymät ovat samalla tavalla uskottomia Raamatulle,
jonka puolesta he itsekukin taittavat peistä.
KETKÄ JOUTUVAT KADOTUKSEEN?
Tässä olemme kristinuskon keskeisen kysymyksen kanssa tekemisissä. Kukaan ei saisi olla tämän
kysymyksen ääressä välinpitämätön. Tässä meidän on etsittävä valoa Raamatusta. Toisaalta
meidän tulee ottaa myös ”järki käteen”.
1. Epäuskoiset
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa
maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa
pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei
ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen” (Joh.3:16-18).
”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole
elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä” (Joh.3:36).
”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen”
(Mark.16:16).
2. Syntiset
Jumala ja synti eivät koskaan tee sovintoa keskenään!
”Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta
hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun
kuolemalla kuoleman" (1. Moos.2:17).
”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan,
niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa” (Room.1:18).
”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa
Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room.6:23).
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”Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa” (1.
Kor.15:22).
3. Lahkolaiset
Tavallisesti ajatellaan, että ainoastaan ”henkilökohtainen” synti kadottaa. Raamattu puhuu
kuitenkin myös kollektiivisesta synnistä kadottavana asiana:
”Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava” (Hes.18:4).
”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi,
jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden" (1. Moos.19:15).
”Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa” (2. Moos.23:2).
'Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja
menkäämme pois, kukin omaan maahansa; sillä hänen tuomionsa ulottuu taivaaseen asti, kohoaa
pilviin saakka” (Jer.51:9).
”Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden
synteihin. Pidä itsesi puhtaana” (1. Tim.5:22).
”Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette
tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa” (Ilm.18:4).
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat,
lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin
jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa”
(Gal.5:19-21).
MIKÄ ON LAHKO?
Raamatussa on asioita, joita sanotaan ”ehdonvallan (adiafora-) asioiksi. Tällöin voidaan ajatella
joko niin tai näin; kumpikin käsitys on hyväksyttävissä. Lahkolaisuus ei kuulu tähän sarjaan.
Karkeasti ottaen voisi sanoa: kaikki – laiset ja – läiset kuuluvat lahkolaisiin! Paavali tuo esille
lahkolaisuuden seuraavalla tavalla. Paavalin teksti on siinä määrin yksiselitteinen, että sitä on
mahdotonta väärin tulkita:
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki
olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte
sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla,
veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen
Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä
Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai
oletteko te kastetut Paavalin nimeen? Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita
kuin Krispuksen ja Gaiuksen, niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni
kastetut. Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan; sitten en tiedä, olenko ketään muuta
kastanut” (1. Kor.1:10-16).
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Tekstiyhteys antaa ymmärtää, että kasteasia on ollut jakamassa korintolaisia eri kuppikuntiin ja
lahkoihin. Eiköhän tämän jälkeenkin ole jakautumiset laskettava useimmassa tapauksessa kasteen
piikkiin! Saatana (DIABOLOS) on tässä ollut jakoa suorittamassa ”valkeuden enkelinä”.
”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille,
niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette
silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on
kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä
olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset
ainakin?” (1. Kor.3:1-4).
Lahkolaisuus merkitsee lihallisuutta, alaikäisyyttä, ”kuten ihmiset ainakin”. Jälkimmäinen
sanonta tarkoittaa, ettei uskovan ”uusi luonto” tullut lainkaan esille.
Me yksin oikeassa
Tässä on lahkolaisuuden ydin, substanssi. Tämä on synnyttänyt lukuisat kuppikunnat.
Maailmanlaajuisesti suurin lahko on Rooman kirkko, joka halki vuosisatojen on opettanut: kirkon
ulkopuolella ei ole pelastusta. Suomalaisella maaperällä selkein lahkotunnuksia kantaja ryhmä on
laestadiolaiset (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK).
Hengellisen kodin lämmin ilmapiiri
Lämpö on tosiaan lahkon perusominaisuus. Siinä on myös sen ongelma. Lahkolainen on vaarassa
tukehtua oman läävän tunkkaiseen ilmaan.
Lahkotuvan lämmönlähde on helposti jäljitettävissä. ”Alakerran isäntä” on kytkenyt sen helvetin
kaukolämpöön.
Lahkolaiset sielujen voittajina
Lähtökohtaisesti suomalaisessa hengen maisemassa tällä saralla uurastavat muutamat
herätysliikkeet ja vapaat suunnat. Kansankirkossa ei tämä aate ole saanut tulta ymmärrettävistä
syistä: ihminen uudestisyntyy ja pelastuu kasteessa! Kasteessa asia ratkaistaan. Papit voivat
kastettujen määrän perusteella laskea, kuinka monta sielua he ovat pelastaneet.
Lahkolaisten sielujen voittaminen merkitsee käännynnäisten tekemistä, ihmissielujen kokoamista
”omaan koppaan”. Toisaalta lahkolaisen kyvyt ja resurssit eivät yllä kauemmaksi: sitä lintu linnulle,
mitä linnulla itsellä!
Irrationaalista toimintaa
Muutamissa piireissä sielujen voittaminen on näyttävästi esillä. Sielujen kalastusta suoritetaan
suurella voimalla ja metelillä. Kalastusvälineenä on selkeästi Jumalan sana. Samoin tuodaan esille,
kuinka Jeesus on ainut pelastaja.
Mistä asia sitten ontuu? Monta kalastajaa – ja yhtä monta koppaa, johon kalat laitetaan! Eikö kalat
kuuluisi laittaa samaan koppaan? Raamatusta ei löydy tukea moiselle sielujenvoittamiselle!
Järkeväksi toiminta muuttuu vasta sitten, kun kaikki kalat laitetaan EKKLESIA – KOPPAAN. Tällöin
voitetuista tulee VALTAKUNTAKRISTITTYJÄ!
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Lahkojuna – helvettiin vievä juna
Mitä hyötyä on pelastaa synteihinsä hukkumassa oleva ihminen ”helvettiin vievään junaan?” Tässä
olisi järjen käyttö paikallaan!
Vaiettu totuus
Lahkolaisuus on ”pyhä lehmä”, johon ei kukaan rohkene kajota. Se on ”sokea pilkku”, jota kukaan
ei näe ongelmallisena. Niin paljon kuin Raamatusta saarnataankin, kaikki systemaattisesti
syrjäyttävät tämän aiheen.
Totuuskysymys
"Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani”
(Joh.14:6).
Uskovan tulisi vaeltaa totuudessa: ”Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa
havainnut olevan niitä, jotka totuudessa vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet
Isältä” (2. Joh.4).
”Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa” (3. Joh.4).
Omantunnon kysymys
Luther: ”On väärin ja turmiollista toimia omaatuntoaan vastaan.” Jos järkemme sanoo, että
ekklesia – oppi on oikea seurakuntaoppi, me joudumme taistellessamme ekklesia vastaan
ristiriitaan Jumalan sanan ja omantuntomme kanssa.
”Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen
tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä” (Luuk.12:47).
”Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi” (Jaak.4:17).
Golgatan hedelmä
Golgata tekee sielujen voittajan. Sielujen voittaja syntyy ristin juurella. Golgata ei synnytä
lahkolaisia, vaan ainoastaan ”valtakuntakristittyjä”. Golgatalla syntynyt uskova kalastaa sieluja
ekklesia – seurakuntaan. Lahkolaisen kerskaaminen Golgatasta on valheellista ja –
harhaanjohtavaa.
Arka tunto
”Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu” (Snl.29:25).
”Minä, minä olen teidän lohduttajanne; mikä olet sinä, että pelkäät ihmistä, joka on kuolevainen,
ihmislasta, jonka käy niinkuin ruohon” (Jes.51:12).
”Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla; mutta joka sydämensä paaduttaa, se
onnettomuuteen lankeaa” (Snl.28:14).
”Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun
sanani edessä” (Jes.66:2).

