SIELUJENVOITTAJA 1
C.H. Spurgeon, Sielujenvoittaja (Ristin Voitto r.y., 1957, s.223).
Väliotsikointi enimmäkseen VH:n
---------------------------------ALKUSANAT
Ja kuitenkan ei Charles Haddon Spurgeonilla ollut arvonimiä ja akateemisia
oppiarvoja, ei poliittista mainetta eikä suhteita yleisöön (C.H.Spurgeon,
Sielujenvoittaja, s.6).
Spurgeon oli kokenut kristillisen kääntymyksen, joka oli koskettanut koko
hänen persoonallisuuttansa (6).
Golgata täytti hänen sydämensä riemulla ja luottamuksella ja innoitti hänen
huulensa kaunopuheisuuteen, mihin harvat ovat päässeet (6).
Koko elämänsä ajan hän oli innokas sielujen voittaja. Hän koetti myös saada
toisia kristittyjä käymään tähän tärkeään tehtävään. Eräässä viimeisistä
saarnoistaan hän lausui melkein profeetallisella innoituksella: "Ennen
pitkää tulee olemaan väkijoukkoja kaduilla. Olen kuulevinani jonkun
kysyvän: ´Mitä kaikki nämä ihmiset seisovat odottamassa?` ´Ettekö sitä
tiedä? Hänet haudataan tänä päivänä.` ´Kenet sitten?` ´Spurgeon, tiedän
minä.` ´Mitä te sanotte? Hänetkö, joka saarnasi Tabernaakkelissa?` ´Niin,
hänet haudataan tänä päivänä.`
Tämä on tapahtuva hyvin pian, ja kun te sitten näette arkkuni kannettavan
äänettömään hautaan, toivoisin, että jokainen teistä - olittepa sitten
kääntyneitä tai ette - tuntisi, että hänen on pakko sanoa: Hän vetosi
meihin vakavasti ja yksinkertaisin ja selvin sanoin, ettemme enää lykkäisi
iankaikkisten asiain ajattelemista. Hän vetosi hellittämättä meihin, että
kääntäisimme katseemme Kristukseen. Hän on nyt mennyt pois, ja jos me
joudumme kadotukseen, ei meidän vertamme vaadita hänen kädestään" (7).
-------------------------------------

MITÄ SIELUJEN VOITTAMINEN MERKITSEE?
Sielujen voittaminen on kristillisen julistajan päätehtävä, ja sen pitäisi
olla jokaisen tosi uskovaisen pääpyrkimys. Jokaisen meistä tulee sanoa
Simon Pietarin kanssa: "Minä menen kalaan." Paavalin tavoin meillä tulee
olla päämääränä: "Voittaakseni niin monta kuin suinkin" (9).
1. MITÄ SE EI MERKITSE
Me emme katso sielujen voittamisen olevan samaa kuin varastaa jäseniä
seurakunnista, jotka jo ovat olemassa, ja opettaa heille erikoisen
"shibboletimme" lausumista (Tuom.12:5,6). Me ahkeroimme mieluummin voittaa
sieluja Kristukselle kuin tehdä käännynnäisiä omalle synagoogallemme. On
olemassa lampaanvarkaita, joista en voi sanoa mitään muuta kuin, että he
eivät ole veljiä (9).
Oman puolueemme laajentamisintoon sisältyy itsekkyyttä, mutta siitä pahasta
hengestä Jumalan armo meitä varjelkoon! Meille tulee olla tärkeämpää, että
Jumalan valtakunta laajentuu, kuin että joku "nurkkakunta" kasvaa (10).

On suuri vääryys henkilöä kohtaan ottaa hänet uskovaisten piiriin, ellei
ole perusteltua syytä uskoa, että hän todella on uudestisyntynyt (11).
Jokaista suurta herätystä seuraa mielenliikutus. Voimme täysin oikeutetusti
kysyä, onko herätys vakava ja voimantäyteinen, jos se on yhtä hiljainen
kuin raamatuntutkistelu salongissa. Vuoria ei voida räjäyttää äänettömästi
eikä taistelua voida taistella ilman hälinää (12).
2. OPETTAA TUNTEMAAN TOTUUS JUMALASTA
Evankeliumi sisältää hyviä uutisia. Kuunnellessanne joitakin saarnaajia te
voitte saada käsityksen, että evankeliumi on hyppysellinen pyhää nuuskaa,
jonka avulla he pysyttelevät valveilla, tai pullollinen väkijuomaa, jolla
he piristävät aivojaan. Se ei ensinkään ole sellaista. Se merkitsee
uutisia...Se on ilmoitus tosiasioista ja totuuksista, jotka vaativat tietoa
ja uskoa (13-14).
Saarnaajan tehtävä on saattaa syntiset äärimmäiseen avuttomuuteen, niin
että heidän on pakko katsoa ylös Häneen, joka yksin voi heitä auttaa (16).
3. PYRITTÄVÄ VAIKUTTAMAAN KUULIJASSA TOTUUDEN TUNTEMINEN
Pelkästään opettava saarna, joka aina kääntyy ymmärryksen puoleen, mutta
jättää tunteen koskemattomaksi, on ontuva saarna. "Ontuvan jalat eivät ole
yhtä pitkät" (eng.käänn.), sanoo Salomo. Eräiden saarnaajien eri pituiset
jalat tekevät heistä käyttökelvottomia. Olemme nähneet sellaisia, jotka
ovat ontuneet ympäriinsä pitkällä oppijalalla ja hyvin lyhyellä
tunnejalalla. On hirvittävää, kun ihmisestä tulee niin puhdasoppinen, että
hän voi puhua kylmästi ja välinpitämättömästi jumalattoman tuomiosta (16).
Sinun ja minun täytyy jatkuvasti vaikuttaa ihmisten sydämiin, kunnes he
murtuvat, ja sitten meidän täytyy jatkaa saarnaamalla heille
ristiinnaulittua Kristusta, kunnes heidän sydämensä lääkitään. Ja kun se on
tapahtunut, meidän tulee jatkaa evankeliumin saarnaamista, kunnes koko
heidän luonteensa on alistunut Kristuksen evankeliumiin (18).
Näemme siinä tosin, että Herra on kaikki kaikessa, mutta emme näe
viittaustakaan siihen, että Hän sen vuoksi jättäisi käyttämättä
välikappaleita...Kun on kysymyksessä uudestisyntyminen Paavali vertaa
itseään sekä isään että äitiin. Hän puhuu eräästä kääntyneestä, "jonka minä
kahleissani synnytin". Ja eräästä kokonaisesta seurakunnasta hän sanoo:
"Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus
saa muodon teissä"...Jumala vuodattaa sellaisen salaperäisen voiman
käyttämiinsä välikappaleisiin, että meitä kutsutaan "Jumalan työtovereiksi"
(19-20).
4. UUDESTISYNTYMISEN JA KÄÄNTYMISEN PAIKALLE JOHTAMINEN
1) Ensinnäkin uudestisyntyminen ilmenee synnin todeksinäyttämisessä.
Kun uusi elämä tulee ihmissydämeen, eräs sen ensimmäisiä seurauksia on
syvä sisäinen tuska...Jumala ei milloinkaan pue ihmisiä, ennen kuin Hän
ensin on riisunut heidät. Ei Hän myöskään virvoita heitä evankeliumilla,
ennen kuin Hän ensin on lyönyt heitä lailla..."kun Hän tulee, niin Hän
näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion" (21).
2) todellinen kääntymys ilmenee yksinkertaisena ja vilpittömänä uskona
Jeesukseen (22).

3) Kokosydämiseen uskoon Jeesukseen Kristukseen kuuluu myös vilpitön synnin
katumus (23).
5. KUKA ON VOITETTU KRISTUKSELLE?
1) Tähän liittyy vilpitön synnin katumus.
Yksikään syntinen ei katso Vapahtajaan kuivin silmin ja kylmin sydämin.
Koettakaa sen vuoksi murtaa sydän, herättää omatunto ja kääntää mieli pois
synnistä. Älkääkä tyytykö, ennen kuin mieli on syvästi ja läpikotaisin ja
täydellisesti muuttunut suhteessa syntiin (24).
2) Todellinen elämän muutos..
Ellei ihminen elä toisin kuin aikaisemmin sekä kodissaan että muilla
paikoin, niin hänen kääntymyksensä on kuviteltua, ja hänen tarvitsee kokea
uusi ja todellinen kääntymys. Ei ainoastaan toimintatavan ja puhetavan
tulee muuttua, vaan myös mielenlaadun ja luonteen (24).
Todellinen uudestisyntyminen tuo mukanaan vihan kaikkea pahaa vastaan.
Missä tunnetaan mieltymystä yhteen ainoaankin syntiin, siellä ei ole
todellista perustaa elävälle toivolle...Elämän ja tunnustuksen välillä
täytyy olla sopusointu (25).
3) Rukous on jumalanpelon hengitystä.
Elleivät he rukoile, voitte olla aivan varmat siitä, että heidän sielunsa
ovat kuolleet (25).
4) Alttius Herran käskyjen tottelemiseen.

PYRKIESSÄMME VOITTAMAAN SIELUJA JOUDUMME KOKEMAAN PALJON EPÄONNISTUMISTA JA
PETTYMYSTÄ.
Älkää laskeko kalojanne, ennen kuin ne on paistettu. Älkää myöskään lukeko
äskenkääntyneitänne, ennen kuin heidät on tutkittu ja koeteltu (29).
Antakaa kaiken Jumalalle rakentamisenne olla samanlaista kuin se, jota
Paavali teki: "Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen
taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen...(29-30).
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SIELUJENVOITTAJAN SUHDE JUMALAAN
Hyvien sielujenvoittajien edellytykset
Suuri Jumala, taitavin kaikista työntekijöistä, haluaa erinomaisessa
sielujenvoittamispyrkimyksessään käyttää omia erikoisia aseitaan. Maailman
luomisessa Hän käytti vain omia työkalujaan. "Hän sanoi, ja tapahtui niin"
(31).
1. PYHITTYNYT LUONNE
Epäpyhä palveleminen on nauruksi maailmalle ja häpeäksi Jumalalle.
"Puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat!" (32).
Pyhyys on saarnaajan voima (33).

2. RUNSAASSA MÄÄRIN HENGELLISTÄ ELÄMÄÄ
Veljeni, meidän tehtävämme on Jumalan johtamina välittää toisille elämää.
Olisi hyvä, jos olisimme Elisan kaltaisia, kun hän itse ojentui kuolleen
lapsen päälle ja palautti hänet elämään (34).
3. NÖYRÄ HENKI
Olette kuulleet kertomuksen nuoresta prinssistä, joka tuli huoneeseen,
jossa hänen isänsä makasi - hänen mielestään kuolevana. Hän asetti
kuninkaan kruunun päähänsä nähdäkseen, sopiiko se hänelle. Kuningas, joka
tarkkaili häntä, sanoi: -Odota hetkinen, poikani! Odota, kunnes minä olen
kuollut! (37).
Olen aina ollut hyvin kiitollinen siitä kovasta kohtelusta, jota koin
nuoruusvuosinani mitä erilaisimpien ihmisten puolelta. Jos yleensä tein
jotakin hyvää, niin he olivat perässäni kuin koiralauma. En saanut
milloinkaan aikaa istuutua ja tuntea olevana ylpeä aikaansaannoksestani,
sillä he raivosivat alinomaan minua vastaan ja pitivät minua pilkkanaan.
Jos he olisivat äkkiä ottaneet minut ja sijoittaneet sinne, missä nyt olen,
on mahdollista, että olisin luisunut takaisin alas yhtä nopeasti.
Olisi hyvä, jos teitä kohdeltaisiin samalla tavalla kuin minua. Jos saatte
suurta menestystä, se tavalla tai toisella panee päänne sekaisin, ellei
Jumala salli koetusten jossakin muodossa kohdata teitä (38).
4. ELÄVÄ USKO
Sinun täytyy uskoa kutsumukseesi Herran todistajana. Sinun täytyy
epäröimättä uskoa, että Jumala on tosiaan valinnut sinut julistamaan
evankeliumia. Silloin sinä julistat sitä rohkeasti ja luottavasti. Sinä
tunnet silloin käyväsi tehtävääsi, koska sinulla on siihen erityinen kutsumus.
Jos sinulla mahdollisesti on tunne siitä, että sinä olet vain tunkeilija,
sinä et tule suorittamaan mitään merkittävää. Sinusta tulee vain ontuva,
epävarma ja anteeksipyytelevä saarnaaja, jonka saarnasta ei kukaan välitä.
Olet viisas, ellet ala saarnata, kunnes olet varma siitä, että Jumala on
kutsunut sinut siihen työhön (38-39).
- Vaikka olen nuori, olen saanut sanottavani Jumalalta. Jumalan Sana sanoo
niin ja niin, ja teidän täytyy uskoa, mitä Jumala sanoo, sillä muuten
joudutte kadotukseen.
Teitä kuuntelevat ihmiset tulevat sanomaan: - Tuo nuori mies uskoo tosiaan
johonkin, ja hyvin todennäköisesti muutamat heistä tulevat uskoon. Jumala
käyttää palvelijainsa uskoa synnyttääkseen uskon muissa. Saatte olla
varmat siitä, että sieluja ei milloinkaan pelastu sellaisen saarnaajan
kautta, joka epäilee. Ja jos saarnaatte epäilyksiänne ja ongelmianne, niin
se ei koskaan voi johdattaa sieluja ratkaisuun Kristuksen puolelle (40).
Minä toivon voivani nousta puhujanlavalle tuntien, että olen menossa
julistamaan Jumalan Sanaa Hänen nimessään. Se ei voi palata Hänen luokseen
tyhjänä (40).
Kehoitus kuuluu: "Avaa suusi, niin Minä sen täytän." Ja tässä me istumme
suut suljettuina ja odotamme siunausta. Avaa suusi, veljeni, täydessä
odotuksessa, lujassa uskossa, ja sinulle tapahtuu, niinkuin uskot! (41).
Menestyksen tullessa hän ei ylläty, sillä hän on odottanut sitä. Hän kylvi
elävää siementä, ja hän odottaa saavansa niittää syksyn tultua. Hän
lähettää leipänsä vetten yli ja odottaa ajan pitkään saavansa sen jälleen (41).

5. TÄYTYY OLLA TÄYNNÄ VAKAVUUTTA JA INTOA
On sellaisia saarnoja, joista totisesti voidaan sanoa, että mitä enemmän
niitä ajattelee, sitä vähemmän niistä löytää ajattelemisen arvoista. Jos
joku syntisraukka menisi niitä kuuntelemaan toivoen pelastuvansa, niin
sinun täytyy valitettavasti todeta, että on luultavampaa, että saarnaaja
pikemmin estää häntä pääsemästä taivaaseen kuin että hän osoittaa hänelle
oikean sinne vievän tien (42).
On saarnaajia, jotka peräti uupuvat siitä, etteivät tee mitään. He puhuvat
kaksi samanlaista saarnaa joka sunnuntai, ja he selittävät, että tämä
ponnistus melkein vie heiltä hengen. He käyvät ympäriinsä ja tekevät pieniä
sielunhoidollisia vierailuja, mikä merkitsee sitä, että he juovat kahvia ja
puhuvat palturia, mutta heillä ei ole palavaa kiivailua sielujen puolesta (43).
6. SYDÄMEN YKSINKERTAISUUS
Tunnette henkilöitä, jotka ovat liian viisaita, jotta heistä voisi tulla
yksinkertaisia uskovia. He tietävät niin paljon, etteivät voi uskoa mitään,
mikä on selvää ja yksinkertaista...Ei ole todennäköisestä, että Hän voi
käyttää niin korkeita herroja. Valittuaan tekstin he eivät milloinkaan
selitä sen todellista merkitystä, vaan kiertelevät sen ympärillä
löytääkseen jotakin, mitä Pyhällä Hengellä ei ole milloinkaan ollut
tarkoituksena ilmaista sen kautta. Ja päästyään käsiksi johonkin noista
"uusista ajatuksistaan" - voi hyvät ystävät, minkä melun he nostavat! Tässä
on poika, joka on löytänyt vanhan sillin! Mikä makupala! Ja miten ihanalta
se tuoksuukaan! Sitten saamme kuulla puhuttavan tuosta vanhasta sillistä
lähimpien kuuden kuukauden aikana, kunnes joku toinen löytää toisen vanhan
sillin. Miten suuriäänisiä he ovatkaan: - Miten merkittävää! Miten
merkittävää! Olemme löytäneet uuden ajatuksen! Siitä ilmestyy uusi kirja,
ja kaikki suurmiehet kuhisevat sen ympärillä ja tutkistelevat
osoittaakseen, miten suuria ajattelijoita ja merkillisiä ihmisiä he ovat.
Mutta Jumala ei siunaa tuollaista viisautta! (43-44).
- Tuo mies sanoi saarnassaan jotakin, mikä sai monet pitämään hänestä
vähemmän. Hän ilmaisi mitä vastenmielisimpiä mielipiteitä. Koko saarnansa
ajan hän ei tehnyt muuta kuin ahdisti meitä Jumalan Sanalla. Hänen ainoa
tarkoituksensa oli käännyttää meidät, saada meidät uskomaan Kristukseen.
Sellaisia miehiä Jumala on mielistynyt siunaamaan (45).
Näen mielelläni miehiä, joille voin sanoa, kuten olen jo sanonut muutamille
teistä: - Teillä on hyvä palkka, ja on luultavaa, että te voisitte
saavuttaa vaikutusvaltaisen aseman maailmassa. Jo jätätte toimenne ja
yhdytte meihin, niin on todennäköistä, että teistä ei milloinkaan voi tulla
muuta kuin köyhiä saarnaajia. Ja he ovat katsoneet minua kasvoihin ja
sanoneet: - Tahdon mieluummin nähdä nälkää ja voittaa sieluja kuin
omistautua millekään muulle kutsumukselle (45).
7. TEIDÄN TÄYTYY ANTAUTUA KOKONAAN JUMALALLE
Ja minä kehoitan teitä hartaasti aina valmistautumaan hyvin. Niin,
kirjoittakaa kernaasti paperille, mitä ajattelette sanoa, mutta älkää
sitten ryhtykö toistamaan sitä sanatarkasti kuten papukaijat, jotka
konemaisesti toistavat oppimansa, sillä jos niin teette, ette varmastikaan
antaudu Pyhän Hengen johdettaviksi (46).
Samoin Herra sanoo eräistä teidän saarnoistanne: - En voi käyttää niitä
siunaukseksi, sillä ne ovat liian suuria. Tuossa on eräs, jossa on
neljätoista alaosastoa. Jätä siitä pois seitsemän, ehkäpä Jumala siunaa sen
(47)

Ei niin, veljeni, vaan ole valmis sanomaan kaikki, minkä Jumala on pannut
sydämellesi, pelkäämättä seurauksia ja ottamatta huomioon, mitä
haihattelevat tai kylmät ihmiset tai joku muu ajattelee tai tekee (479.
Ei ole helppo aina pysyä siinä tilassa ja säilyttää se herkkyys, mikä tekee
sinut kykeneväksi vastaanottamaan vaikutteen, minkä Pyhä Henki tahtoo
aikaansaada, ja välittömästi olla Hänen vaikutuksensa alaisena (47).
On sanottava jotakin, jos mielit voittaa tuon nurkassa olevan miehen
Jumalalle, ja voi sinua, ellet ole valmis sanomaan sitä! Voi sinua, jos
pelkäät sanoa sitä! Voi sinua, jos häpeät sanoa sitä! (47-48).
------------------------------------

SIELUJENVOITTAJAN SUHDE IHMISIIN
OPPIMATON IHMINEN EI TODENNÄKÖISESTI OLE SOVELIAS SIELUJEN VOITTAJAKSI (49).
Ihminen, joka vain tietää olevansa syntinen ja että Kristus on Vapahtaja,
voi olla suureksi hyödyksi muille, jotka ovat samassa asemassa kuin hän
itse, ja hänen velvollisuutensa on tehdä voitavansa sen vähäisen tiedon
avulla, jonka hän omistaa. Mutta yleensä en usko, että sellaista ihmistä
voidaan käyttää suureksi hyödyksi Herran palvelukseen (49).
1. SINUN ON OLTAVA ILMEISEN REHELLINEN JA SUORA
Sinulta ei vaadita vain rehellisyyttä aivan yleensä, vaan sellaista
rehellisyyttä ja suoruutta, että se käy heti ilmeiseksi jokaiselle, joka
totuudessa tahtoo nähdä sen. Sinun kuulijoillesi täytyy olla täysin
selvillä, että sinulla on luja usko niihin totuuksiin, joita sinä saarnaat,
sillä muuten et milloinkaan voi saada heitä uskomaan niihin. Elleivät he
ole täysin varmoja siitä, että sinä itse uskot noihin totuuksiin, niin
sinun saarnastasi ei tule minkäänlaista voimaa tai vaikutusta (49-50).
Vetoan teihin, rakkaat veljet: puhukaa sydämenne syvimmästä tai jättäkää
kokonaan puhumatta. Jos voitte vaieta, niin vaietkaa, mutta jos teidän on
pakko puhua Jumalan nimessä, niin olkaa täysin rehellisiä. On parempi, että
palaatte tavalliseen ammattiin ja punnitsette voita tai myytte lankarullia
tai jotakin muuta, kuin että tahdotte käydä sananjulistajista, jos Jumala
ei ole kutsunut teitä siihen tehtävään. Kaikkein tuomittavinta, mitä mies
mielestäni voi tehdä, on julistaa evankeliumia vain näyttelijän tavoin ja
muuttaa jumalanpalvelus teatteriesitykseksi. Tuollainen irvikuva sopii
paremmin perkeleelle kuin Jumalalle (50-51).
2. TODELLINEN VAKAVUUS
Olen nähnyt ja kuullut sellaisia, jotka ovat olleet heikkoja saarnaajia,
mutta jotka kuitenkin ovat johdattaneet monia sieluja Vapahtajan luo sen
vakavuuden vuoksi, jolla he ovat esittäneet sanomaansa. Heidän saarnoissaan
ei ollut mitään erikoista, mutta juuri nuo heikot saarnat johtivat monia
Jeesuksen Kristuksen luo. Heidän kuulijainsa sydämet eivät niinkään tulleet
vakuuttuneiksi siitä, mitä he puhuivat, kuin siitä, kuinka he sen tekivät (51).
Rakkaat veljet, eivät suuret sanat, vaan sanoissa oleva voima ratkaisee,
mikä tulos niistä on oleva. Olen kuullut puhuttavan laivasta, jota
ammuttiin tykillä linnakkeesta, mutta tuloksetta, kunnes päällikkö määräsi,
että ammukset oli kuumennettava hehkuviksi. Sitten ei kestänyt kuin kolme
minuuttia, kun laiva saatettiin uppoamaan. Tämä teidän on tehtävä

saarnoillenne. Teidän täytyy kuumentaa ne hehkuviksi. Ei tee mitään, vaikka
joku sanoisi, että te olette liian innostuneita, liian kiihkomielisiä.
Ampukaa heitä hehkuvilla luodeilla! Meidän ei pidä sunnuntaisin lähteä ulos
heittämään lumipalloja, vaan lähettämään tulipalloja. Meidän pitää ampua
kranaatteja vihollisen riveihin.
Millaisen vakavuuden aiheemme ansaitseekaan! Meidän tehtävämme on puhua
todellisesta Vapahtajasta, todellisesta taivaasta ja todellisesta
helvetistä. Miten vakavia meidän tuleekaan olla ajatellessamme, että olemme
työssämme tekemisissä kuolemattomien sielujen kanssa, synnin kanssa, jonka
vaikutukset ulottuvat iankaikkisuuteen saakka, rajattoman
anteeksiantamuksen kanssa sekä kauhun ja ilon kanssa, jotka molemmat
kestävät halki iankaikkisuuden (52).
3. TOSI RAKKAUS KUULIJOIHIN
Sinun innoittajanasi täytyy olla vilpitön toivo hyödyttää ihmisiä...He
(kuulijat) tuntevat hyvin pian, onko puhujanlavalle tullut kylmäkiskoinen
mies, yksi noista, jotka ovat kuin marmorilohkareesta hakattuja...- No
niin, minä uskon, että hänellä ei ole sydäntä. Ainakin hän saarnaa ja elää
niinkuin hänellä ei sitä olisi (53).
Teillä täytyy olla suuri ja avara sydän, aivan kuin joku meidän
sotasatamistamme, niin että kaikki teidän seurakuntienne jäsenet voivat
tulla heittämään sinne ankkurinsa ja voivat tuntea olevansa suojassa ison
kallion takana (53).
Sinun täytyy rakastaa ihmisiä ja elää heidän kanssaan, jos mielit tulla
heidän avukseen. On tosiaan saarnaajia, jotka ovat paljon parempia kuin
toiset, ja kuitenkaan he eivät tee niin paljon hyvää kuin ne, jotka ovat
inhimillisempiä ja jotka käyvät ulos ja sisälle yhdessä ihmisten kanssa ja
perehtyvät heihin (54).
4. EHDOTON EPÄITSEKKYYS
Toivon, että te, veljet, olette vapaat sanomaan: "Kunhan ma vain saamme
elatuksen ja vaatteet, niin tyydymme niihin." Jos koetatte pitää rahaa
koskevat ajatukset täysin loitolla itsestänne, niin saatte riittävästi
rahaa. Mutta jos pyrkimyksenne on saada ja pitää kaikki, niin voi tapahtua,
ettette saa kerrassaan mitään (55).
Ne, jotka ovat itsekkäitä rahaan nähden, ovat usein itsekkäitä myös
kaikkeen muuhun nähden...Jos toisella paikkakunnalla syntyy herätystä ja
sieluja pelastuu, niin he sanovat happamesti hymyillen: - Onhan heillä
tosin monia äskenkääntyneitä, mutta missä luulette heidän olevan muutaman
kuukauden kuluttua? He ajattelevat paljon enemmän vuoden aikana itse
hankkimaansa yhtä uutta jäsentä kuin naapurinsa sataa samana aikana (55).
Mitä vähemmän ajattelet itseäsi, sitä enemmän toiset alkavat ajatella
sinua, mutta mitä enemmän sinä ajattelet itseäsi, sitä vähemmän toiset
tulevat ajattelemaan sinua (55).
5. TÄYTYY ELÄÄ PYHÄÄ ELÄMÄÄ
Meidän ei pidä milloinkaan tehdä mitään, jonka tiedämme olevan väärin, ja
meidän tulee olla valmiit luopumaan myös sellaisesta, mikä ei ehkä
itsessään ole väärin, mutta mikä voi koitua muille lankeemuksen syyksi. Kun
ihmiset saavat nähdä, että me emme vain saarnaa pyhyyttä, vaan myös olemme
pyhiä ihmisiä, niin heidät johdetaan pyhien asiain yhteyteen sekä elämämme
että saarnamme kautta (55-56).

6. VAKAVUUS TAVOISSA JA KÄYTÖKSESSÄ
Ja teillä oli saarnatessanne syvällinen vaikutus minuun, niin että aloin
ajatella sydämeni antamista Jeesukselle. Minulla oli tarkoituksena puhua
teille sielustani kotimatkalla, mutta samassa hetkessä, kun tulitte
kokoushuoneesta, kuulin teidän laskevan leikkiä, ja sitten te pilailitte
vakavista asioista koko paluumatkan, niin että minä en voinut puhua mitään
tilastani. Te synnytitte minussa täydellisen vastenmielisyyden uskontoa ja
kaikkia sen tunnustajia kohtaan. Ja nyt minä joudun kadotukseen, mutta niin
totta kuin te elätte, on minun vereni tuleva teidän päänne päälle. Ja
sitten hän jätti tämän maailman (57).
Koko elämämme yllä täytyy olla syvä vakavuus, sillä muuten emme voi toivoa
saavamme johdattaa ihmisiä Kristuksen luo (57).
7. SYDÄMISSÄMME TÄYTYY OLLA PALJON HELLYYTTÄ
Jos Herra on lähettänyt teidät saarnaamaan evankeliumia, miksi pyytäisitte
anteeksi? Suurlähettiläät eivät pyydä anteeksi tultuaan ulkomaiseen hoviin.
He ovat tietoisia siitä, että heidän hallituksensa on lähettänyt heidät,
ja he esittävät asiansa kaikella sillä arvovallalla, minkä heidän
hallituksensa ja maansa heille suo (58)
Kun saarnaat, niin puhu peittelemättä, mutta ole rakkauden täyttämä. Jos on
sanottava jotain epämiellyttävää, niin pyri sanomaan se kaikkein
ystävällisimmällä tavalla (58).
Tunnen joitakin veljiä, jotka saarnaavat niin kuin he olisivat
kilpamiekkailijoita. Koko heidän saarnansa aikana vaikuttaa siltä, kuin he
haastaisivat jotakuta tulemaan heidän kanssaan miekkasille, eivätkä he ole
milloinkaan tyytyväisiä, paitsi kun saavat hyökätä yhtä ja toista vastaan
(58-59).
Koeta aina esittää totuus rakkauden hengessä, ja varsinkin, kun rankaiset
syntiä (60).
--------------------------------------------------SAARNOJA, JOTKA JOHTAVAT IHMISTEN KÄÄNTYMYKSEEN
Olemme tietysti kaikki täysin samaa mieltä, että vain Pyhä Henki voi
käännyttää sielun. Kukaan ei voi tulla Jumalan valtakuntaan syntymättä
ylhäältä (61).
1. VÄLITÖN TÄHTÄÄMINEN KUULIJAIN KÄÄNTYMYKSEEN
On tosiaan saarnoja, joiden kautta Jumala ei voi pelastaa sieluja, ellei
Hän käytä jäätä ja lunta vehnän kypsyttämiseen tai sumua ja pilviä maailman
valkaisemiseen (62).
Eräässä maaseutukirkossa tuli mies papin saarnan vaikutuksesta suureen
synninhätään. Hän meni tapaamaan pappia, mutta tuo mies poloinen ei
tiennyt, miten menetellä mieheen nähden, vaan sanoi hänelle: - Olen kovin
pahoillani, jos saarnassani oli jotain, mikä teki teidät levottomaksi. Se
ei ollut tarkoitukseni. - Mutta te sanoitte, että meidän täytyy syntyä
uudesti, sanoi murheissaan oleva mies. - Oo, vastasi pappi, - se tapahtui
kyllä kasteessa. - Mutta, jatkoi mies, joka ei tahtonut tyytyä, - ettekö
sanonut siten saarnassanne? Te puhuitte uudestisyntymisen
välttämättömyydestä. - No niin, olen pahoillani, jos sanoin jotakin, mikä
teki teidät levottomaksi, sillä uskon tosiaan, että teidän laitanne on

hyvin. Te olette hyvä mies. Ette ole salametsästäjä ettekä muuta sen
tapaista. - Olkoon niin, mutta minä tunnen olevani ahtaalla syntieni
tähden, ja te sanoitte, että meistä täytyy tulla uusia luomuksia. - Niin,
niin, hyvä mies! sanoi neuvoton pappi viimein, - minä en ymmärrä tätä,
sillä en ole itse milloinkaan uudestisyntynyt. Hän lähetti hänet
baptistisaarnaajan luokse, ja mies on nyt itse baptistisaarnaaja (63).
Jos te siis, rakkaat veljet, toivotte, että teidän kuulijanne pelastuvat,
niin teidän on pidettävä huoli siitä, että teidän saarnanne tähtää suoraan
heidän pelastumiseensa ja että se on sellainen, että Jumala voin sen
siunata siihen tarkoitukseen (63).
2. KIINNOSTAVA SAARNA
Kun he tulevat, meidän on saarnattava niin, että herätämme heidän
mielenkiintonsa. Ihmiset eivät pelastu, jos he istuvat ja nukkuvat (64).
Joskus kutitan ensin osteria, kunnes se avaa kuorensa. Silloin pistän
veitsen sisään. Se ei olisi avautunut veitsen vaikutuksesta, mutta se
avautui muusta syystä, ja samalla tavoin meidän on käsitelttävä kansaa.
Teidän on ensin saatava heidät jollakin tavalla avaamaan silmänsä, korvansa
ja sielunsa. Ja kun olette saaneet heidät avautumaan, silloin teidän täytyy
tuntea: - Nyt on minun tilaisuuteni, veitsi vain sisään! Noissa
paksunahkaisissa syntisissä, jotka tulevat teitä kuuntelemaan, on jossain
haavoitettava kohta. Mutta jos voitte saada siihen laukauksen, niin pitäkää
tarkka vaari siitä, että todella evankelinen luoti sattuu, sillä mikään muu
ei voi suorittaa sitä tehtävää, mikä on suoritettava (65).
Sinun saarnassasi pitää olla monta koukkua. Pidä huoli siitä, että ne
jäävät kiinni kaikkiin kuulijoihisi. Sano jotakin, mikä sattuu heihin ja
joka pysyy heissä kiinni monta päivää ja koituu heille siunaukseksi (65).
3. VALAISEVA JA OPETTAVA SISÄLTÖ
Saarnan täytyy sisältää ainakin jonkin verran tietoa, että ihmiset sen
kautta pelastuisivat. Täytyy olla sekä valoa että tulta. Joillakin
saarnaajilla on valoa, mutta ei ensinkään tulta, kun taas toisilla on
tulta, mutta valo puuttuu (66).
Minusta näyttää, että sellaiset saarnat soveltuvat parhaiten ihmisten
käännyttämiseen, jotka ovat täynnä totuutta, joihin siis sisältyy totuus
ihmisen lankeemuksesta, laista, ihmisluonnosta ja sen Jumalasta
luopuneisuudesta, totuus Jeesuksesta Kristuksesta, Pyhästä Hengestä,
iankaikkisesta Isästä, uudestisyntymisestä, kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan
ja miten meidän on se opittava. Sanokaa jotakin kuulijoillenne, rakkaat
veljet, milloin vain saarnaatte! Sanokaa heille jotakin! Sanokaa heille
JOTAKIN! (66).
4. VAIKUTTAVA SAARNA
Jos haluatte, että Sanan täytyy vaikuttaa niihin, joille te saarnaatte,
niin muistakaa, että sen ensin täytyy vaikuttaa teihin (67).
Minkähänlaista mahtaisikaan olla nousta puhujanlavalle ja lukea jonkun
toisen saarna seurakunnalle. Raamatusta luemme kertomuksen lainatusta
kirveestä ja että terä irtosi varresta. Pelkään, että usein käy samoin
lainattujen saarnojen - terä irtoaa! Miehet, jotka lukevat lainattuja
saarnoja, eivät tunne meidän murheitamme, kun me valmistaudumme
saarnatilaisuutta varten, eivätkä he myöskään tiedä, mikä ilo on puhua, kun
ei ole kirjoittanut saarnaansa (67).

Muistan saamani vastauksen, kun kerran sanoin kunnioitetulle isoisälleni: En voi milloinkaan saarnata tuntematta itseäni hirvittävän sairaaksi, niin,
kirjaimellisesti puhuen sairaaksi, niin että yhtä hyvin voisin matkustaa
Englannin kanaalin yli. Ja minä kysyin tuolta rakkaalta vanhalta mieheltä,
luuliko hän, että minä milloinkaan voittaisin tuon tunteen. Hän vastasi: Sinä menetät voimasi, jos niin käy (68).
Olen kokenut, mitä merkitsee kaikkien ampumatarvikkeiden loppuminen, ja
sitten olen ikäänkuin sijoittanut itseni suureen evankeliumitykkiin, ja
olen laukaissut itseni kuulijoitani kohti, kaiken kokemukseni Jumalan
hyvyydestä, kaiken tuntemukseni synnistä ja kaiken kokemukseni evankeliumin
voimasta. On ihmisiä, joihin tuollainen julistus vaikuttaa syvällisemmin
kuin mikään muu, sillä he tuntevat, että sinä et anna heille ainoastaan
evankeliumia, vaan myös itsesi. Todennäköisimmin juuri se saarna, joka
ensin on murtanut saarnaajan sydämen, murtaa myös kuulijan. Ja sillä
saarnalla, joka tulee suoraan saarnaajan omasta sydämestä, on paras
mahdollisuus tavoittaa kuulijan sydän (69).
5. KEHÄLLISET POIS
Maailman paras saarnatyyli muistuttaa parasta pukeutumistapaa - kukaan ei
kiinnitä siihen huomiota (69).
Pysykää sen vuoksi tekstissä, veljet! Ellette, niin teidän käy kuten pienen
pojan, joka oli kalastamassa. Hänen setänsä kysyi häneltä: - Oletko saanut
paljon kaloja, Sami? Poika vastasi: - Olen ollut kalassa kolme tuntia,
setä, mutta en ole saanut yhtään kalaa. Olen sen sijaan menettänyt useita
matoja (70).
Sallikaa minun antaa teille tämä neuvo: omistakaa itsellenne kaikki tieto
ja oppi, mikä teille on mahdollista. Ahkeroikaa oppimaan kaikki, mitä
voitte, sillä, uskokaa minua, tietojen puute on esteenä
sielujenvoitamistyössä (71).
Poistakaa sen vuoksi saarnoistanne kaikki, mikä mahdollisesti voi siirtää
kuulijainne tarkkaavaisuuden siitä, mitä haluatte sanoa. Ihmisten koko
tarkkaavaisuus ja ajatustoiminta on keskitettävä siihen totuuteen, mitä me
heille esitämme, jos näet haluamme saarnata niiden pelastukseksi, jotka
tulevat meitä kuulemaan (72).
6. KESKITY KRISTUKSEEN
Antakaa saarnojenne olla täynnä Kristusta, alusta loppuun täyteen sullottua
evankeliumia. Mitä minuun itseeni tulee, veljet, niin en voi saarnata muuta
kuin Jeesusta Kristusta ja Hänen ristiään, sillä en tunne muuta. Kauan
sitten päätin apostoli Paavalin tavoin olla tietämättä muusta kuin
Jeesuksesta ja Hänestä ristiinnaulittuna. Ihmiset ovat usein kysyneet
minulta: - Missä on sinun menestyksesi salaisuus? Olen aina vastannut
heille, ettei ole muuta salaisuutta kuin se, että minä olen aina saarnannut
evankeliumia - en evankeliumista, vaan evankeliumia - täyttä, vapaata,
ihanaa evankeliumia elävästä Kristuksesta, joka on ilosanoman
ruumiillistuma (72).
Kaikissa meidän saarnoissamme täytyy olla Kristus, siitä riippumatta, mitä
niissä muuten on tai mitä niistä puuttuu. Jokaisessa saarnassa täytyy olla
kylliksi evankeliumia sielun pelastumiseksi (73).
Painakaa mieleenne, että koko maailman kaikki liikemiehet sanovat, että he
voivat myydä tavaroitaan, kun niistä on kysyntää, kun taas meidän tavaramme

sekä luovat kysynnän että tyydyttävät sen. Meidän tulee saarnata Jeesusta
Kristusta niille, jotka tarvitsevat Häntä, ja meidän tulee saarnata Häntä
myös niille, jotka eivät tunne Häntä tarvitsevansa. Meidän täytyy
jatkuvasti saarnata Kristusta, kunnes olemme saaneet heidät näkemään, että
he tarvitsevat Häntä eivätkä voin elää ilman Häntä (73).
7. SYDÄMIIN VETOAVA SAARNA
Pankaa merkille, veljet, että saarnaajilla, joilla ei ole yhtään vikaa, ei
myöskään ole yhtään ansiota (75).
Sielujen voittaminen, veljeni, on paljon enemmän sydämen aikaansaannos kuin
pään. Pitäkää tarkka vaari siitä, että teidän hengellinen elämänne ei kuivu
kaikkien opintojen keskellä! (75).
Klassillisuudella on myös samankaltainen vaikutus, samoin suuressa määrin
matematiikalla. Ja sinä voit siinä määrin uppoutua mihin tahansa
tieteeseen, että kadotat sydämesi (75).
8. RUKOUKSEN MERKITYS
Lopuksi, veljeni, uskon, että ne saarnat, joiden puolesta on eniten
rukoiltu, ovat kaikkein soveliaimpia ihmisten käännyttämiseen (76).
Teidän tulee panna niihin (saarnoihin) koko elämänne ja Jumalan elämä
vakavassa rukouksessa. Sellaisen saarnan välillä, joka on ollut rukouksen
kohteena, ja sellaisen, jonka on valmistanut ja pitänyt rukoilematon mies,
on sama ero kuin ylipapissa oli ennen hänen vihkimistään ja sen jälkeen.
Teidän täytyy vihkiä saarnanne, teidän täytyy voidella ne, ja sitä te ette
voi tehdä, ellette paljon yksityisesti seurustele Jumalan kanssa (76).
Väinö Hotti

