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Billy Graham – Sinun täytyy uudestisyntyä

Video: https://www.youtube.com/watch?v=u9Jd0o-sH9M

Haluan teidän ottavan esille Johanneksen evankeliumin toisen kappaleen. Toinen kappale. Ja 
toivon, että jokaisella on Raamattu tänään mukanaan. Haluan puhua tänään aiheesta, josta on tulossa tässä 
kohdassa aikaa kasvavassa määrin keskustelun aihe politiikassa. Kuulemme paljon puhetta 
evankelisista kristityistä. Itse asiassa sanomalehdessä oli muutama päivä sitten artikkeli, jossa 
sanottiin, että kolme pääehdokasta esiäänestyksessä kutsuivat itseään evankelisiksi kristityiksi. Kaksi 
heistä sanoi olevansa uudestisyntynyttä kristittyä. Tämän on minun tietojeni mukaan ensimmäinen 
kerta, kun näin käy U.S.A:n historiassa. Ja minusta on erittäin tärkeää selvittää, mikä on 
uudestisyntynyt kristitty. Ja millainen uudestisyntyneen kristityn pitäisi olla? Ja kuinka sinusta tulee 
uudestisyntynyt? En tarkoita sitä, kuinka sinusta tulee demokraatti tai republikaani. Tarkoitan sitä, 
kuinka sinusta tulee uudestisyntynyt. Ja haluan puhua siitä aiheesta tänään.

Kaksi viimeistä jaetta. Suuri joukko ihmisiä seurasi Jeesusta tässä toisessa kappaleessa. Mutta 
Jeesus ei itse uskonut itseänsä heille, sen tähden, että hän tunsi kaikki eikä tarvinnut kenenkään todistusta 
ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Tuossa joukossa oli yksi fariseus nimeltään 
Nikodemus - johtaja. Hän tuli Jeesuksen luokse yöllä ja sanoi: "Opettaja, me tiedämme, että opetuksesi
tulee Jumalalta. Koska kukaan ei voi tehdä sellaisia ihmeitä, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen 
kanssaan. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, 
ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen 
vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, 
totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan 
valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele,
että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.” 

Eräs sanomalehti Australiassa kirjoitti tällä kuluneella viikolla, ja joku lähetti minulle katkelman 
siitä, että uskonto on leviämässä kaikkialla Amerikassa. Ja minä uskon, että se oli oikein sanottu. Uskon, 
että on olemassa suurin painotus uskonnon kohdalla sitten niiden ensimmäisten aikojen jälkeen, kun 
Amerikka perustettiin. Siihen on monia syitä. Olemme menettäneet ison osan luottamusta joihinkin 
instituutioihimme, ja kyse on sen [tässä kohdassa suomentajan taidot eivät riittäneet] backjemen in the 
country. On tapahtumassa moraalinen rappeutuminen ja miljoonat kansalaiset ovat huolestuneita siitä, 
mikä tulee olemaan tulevaisuutemme. Koti on tuhoutumassa Amerikassa. Ja uskon, että maailman 
tapahtumat häiritsevät monia ihmisiä. Ja sitten on vielä tämä salatieteiden leviäminen - 
saatananpalvojat. Ja kaikenlainen kiinnostuneisuus yliluonnolliseen sekä demonismiin. Kaikki tämä on
heikentänyt amerikkalaisten uskonnollista omaatuntoa. Ja haluan laittaa "uskonnon" heittomerkkeihin. 
En puhu välttämättä kristityn uskonnosta juuri tällä hetkellä. Puhun uskonnollisesta omastatunnosta. 
Lähes jokainen väittää kuuluvansa johonkin uskontoon Amerikassa tänä päivänä - 92 % viimeisimmän
ovensuukyselyn mukaan uskoo, että on olemassa henkilökohtainen Jumala. 72 % amerikkalaisista 
väittää, että he uskovat paholaiseen. Luku on paljon korkeampi kuin mitä se oli 25 vuotta sitten. Kun 
minä kävin collegea, vain vähemmistö tiedemiehistä sanoi, että he uskovat Jumalaan. Tänä päivänä 
suurin osa tiedemiehistä sanoo, että he uskovat Jumalaan. Ja nyt politiikassa keskustellaan samasta 
asiasta. Monet lehdet kirjoittavat siitä. Charles Colson kirjoitti siitä – hän on eräs Watergate-
henkilöistä. Hän kirjoitti kirjan, jonka otsikko oli "Uudestisyntynyt". Ja luin toissapäivänä kuinka Don 
Sutton, Los Angeles Dodgersin syöttäjä, kertoi todistuksensa tv:ssä. Hän sanoi, että on syntynyt 
uudelleen. Tämä on sitä samaa, mitä Calvin sanoi jokin aika sitten, että olen syntynyt uudelleen - olen 
ottanut vastaan Jeesuksen Kristuksen sydämeeni. Luin toissapäivänä Graham Curtista, joka sanoi 
uudestisyntyneensä. Ja olemme lukeneet Mansonien perheestä, joka tutkii Raamattua ja jotka puhuvat 
uudestisyntymisestä. Ja tämä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Time Magzine kysyy tohtori Sealta, joka on 
Washintonin katedraalin dekaani. Ja muuten hän syntyi valkoisessa talossa ja oli presidentti Wilsonin 
pojanpoika. Häneltä kysyttiin, mistä tämä ilmiö Amerikassa johtuu. Minä pidän aiheesta saarnan 
kesäkuussa. 

Hän antoi hyvin mielenkiintoisen vastauksen. Hän sanoi, että maassa on jokin syvempi kaipaus 
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menossa, kääntyminen kohti hengellisyyttä, kaipuu moraalisuuteen, amerikkalaiset haluavat tänä 
vuonna enemmän kuin koskaan presidentiltään hengellistä laatua. Ja jokainen kysyy, mitä tarkoittaa 
uudestisyntyminen. Minä saan ihmisiltä paljon kirjeitä, joissa kysytään tuo kysymys. No mehän 
elämme vallankumouksellisessa ja muuttuvassa maailmassa. Ja suurin tarve, joka ihmiskunnalla tällä 
hetkellä on, on ihmisluonteen muutoksen tarve. Saadaksemme ihmiset lopettamaan keskinäisen 
vihanpidon. Lopettamaan ihmisten väliset taistelut. Ja aloitettava toistemme rakastaminen. Emme voi 
asettaa lakia, että ihmisten on aloitettava toistensa rakastaminen. Sen on tultava sydämestä. Ja Jeesus 
sanoi, että se voi tulla vain sydämestä, joka on alistunut Kristukselle itselleen. Siksi hän sanoi, että 
sinun on synnyttävä uudelleen. 

Mutta hän sanoi jotain hyvin mielenkiintoista. Ainakin kirjoituksissa sanotaan niin. Suuri 
väkijoukko seurasi Jeesusta. Ja he halusivat seurata Jeesusta, mutta hän nosti käden ylös ja sanoi ei. Ja 
kirjoituksissa sanotaan, että hän ei antautunut heille. Tuo sana antautua tulee samasta kreikankielisestä 
sanasta, joka tarkoittaa "uskoa". Ihmiset uskoivat Jeesukseen, mutta hän ei uskonut heihin. Joten hän 
hylkäsi heidät. Ja tässä on erittäin tärkeä kappale kirjoituksia. Siinä sanotaan nimittäin, että Jeesus 
tiesi, mitä oli ihmisten sisällä. On erittäin helppoa nousta ylös ja sanoa, että minä olen kristitty. On 
erittäin helppoa nousta ylös ja sanoa, että uskon Raamattuun kannesta kanteen. On erittäin helppoa 
nousta ylös ja sanoa, että olen evankelinen uskova, olen ortodoksi tai olen jotain muuta. Mutta oletko 
sitä todella sydämessäsi? Oletko todella syntynyt uudelleen? Oletko sinä uusi luomus Jeesuksessa 
Kristuksessa? Oletko sinä sanonut, että olen valmis kieltämään itseni ja ottanut ristini kannettavakseni 
ja mennyt Jeesuksen kanssa ristille - jos se on sitä mitä se tarkoittaa! Ollaksesi uudestisyntynyt uskova 
ja kristitty. 

Jeesus sanoi tämän Nikodeemukselle, joka ei ollut tavallinen henkilö. Hän oli johtaja. Hän oli 
senaattori tuon ajan parlamentissa. Hän oli myös teologian professori, joka paastosi kahtena päivänä 
viikossa. Hän vietti kaksi tuntia temppelissä joka päivä rukoillen. Hän antoi kaikki tulonsa 
kirkollisverona. Ja suurin osa seurakunnista olisi ollut iloissaan saadessaan sellaisen jäsenekseen. 
Mutta Jeesus sanoi Nikodeemukselle, että tuo ei riitä. Sinä olet senaattori, parlamentin jäsen, voimakas
hahmo Jerusalemissa. Olet teologian professori. Sinulla on kaikki ulkonaiset koristeet, joilla sinut 
voidaan lukea uskovaksi ja kristityksi. Mutta se ei riitä. Sinun täytyy syntyä uudelleen. Ja Jeesus ei 
sanonut, että sinun pitäisi syntyä uudelleen vaan hän sanoi, että sinun täytyy syntyä uudelleen, jos 
haluat päästä Jumalan valtakuntaan. Toisin sanoen Jeesus puhuu tässä siitä, miten helppoa on tunnustaa
suullansa olevansa kristitty, mutta on aivan toinen asia tuntea Kristus Jeesus sydämessään. Ei riitä, että 
ihminen tunnustaa suullaan olevansa kristitty ja kantaa kristittyjen ulkoisia tunnusmerkkejä. Sinun on 
tunnettava kristittyjen Kristus omanasi. Sinun täytyy syntyä uudelleen.

Miksi Jeesus sanoi noin? No, hän sanoi niin, koska tiesi, mitä ihmisessä on. Hän tiesi, millainen 
ihmisen sydän on. Hän näkee sydämeesi tänä päivänä. Hän tietää kaikki asiat syvällä sydämessäsi. Hän
tietää, että tunnustat suullasi rakastavasi Häntä, mutta että sydämesi kuuluu jollekin toiselle. Se kuuluu
bisnekselle, materialismille, nautinnoille, se kuuluu jollekin toiselle. Sinä tunnustat tuntevasi 
Kristuksen, mutta samalla kiellät hänet. Toisin sanoen et kunnioita hänen nimeään. Ja kuinka monet 
tunnustukselliset kristityt tänä päivänä kantavat Kristuksen nimeä mutalätäköissä ja näin ollen eivät 
kunnioita hänen nimeään. Ja he rikkovat käskyä, joka sanoo, että teidän ei pidä turhaan lausua Herran, 
Jumalan, nimeä. Juuri nyt pyörii suosiota saanut elokuva, uskon sen olevan täällä Seattlessa, jonka 
nimi on "Born loosers". Mikä aiheuttaa valehtelua, juonittelua, sosiaalista epätasa-arvoa, sosiaalista 
epäoikeudenmukaisuutta ja kaikkia niitä asioita, jotka häiritsevät meitä tänä päivänä? 

Jeesus sanoi, että kaikki sanat, jotka tulevat ulos suusta, tulevat sen ihmisen sydämestä. On 
menossa toinen erittäin suosittu elokuva nimeltään "Tarot". Meillä on tällaisia elokuvia tänä päivänä 
runsaasti. Jos televisiosta ei tule vastaavaa ohjelmaa, paikallinen teatteri tuottaa paljon samanlaista 
katsottavaa. Ja jos et löydä vastaavaa ohjelmaa teatterista, sinun tarvitsee vain mennä tavalliselle kadulle, 
missä havaitset kaikkea vastaavaa tapahtuvan. Olin eräässä kaupungissa, jonka televisioyhtiön omistaja 
sanoi, että hän tarvitsee vain yhden korttelin ja televisiokameran, joilla hän pystyy kuvaamaan 5-6 
rikosta päivässä. Tuossa yhdessä korttelissa. Elokuvan alaotsikko kuuluu: "He tulivat kostamaan - 
pappien ja tieteen tavoittamattomissa oleva voima toteuttaa". Toisin sanoen, elokuvan mukaan, nämä 
paholaishahmot tulevat ihmisen sisältä, eikä yksikään pappi tai tiedemies pysty niitä karkoittamaan.
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Se on juuri sitä, mitä Jeesuskin sanoi. Jeesus sanoi, sisältäpäin, sydämestä, tulevat pahat ajatukset, 
murhat, aviorikokset, siveettömyydet, väärät todistukset ja kaikki se muu. Hän sanoi, että nämä ovat 
asiat, jotka tahraavat ihmisen. Meillä on tapana sanoa, että parasta maailmassa on hyvän ympäristön 
luominen - tottakai me haluamme hyvän ympäristön. Kaikilla on syötävää - me tarvitsemme ruokaa. 
Minä olen sitoutunut maailmanlaajuiseen tehtävään, että jokaisella olisi suuhunpantavaa - ruokaa 
pöydällä. Varmasti jokaisella on oikeus ruokaan. Ruokaa nälkäisille. Meillä on järjestö nimeltään - 
"Neighbours in need." He palvelevat kristittyjä kaikkialla. Meillä on kaikkea tällaista. Mutta sinä voit 
laittaa ihmisen paratiisiin. Laita ihminen paratiisiin. Hänellä on sielläkin paha sydän. Pian hän taas 
tappelisi, taistelisi, vihaisi, juonittelisi ja valehtelisi. Eikä aikaakaan, kun sielläkin olisi jälleen 
samanlainen sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus ja vääryys vallassa. Ellei ihmistä hallitsisi diktaattori. 
Ja suurinta osaa maailmasta hallitsevat tänä päivänä diktaattorit. Ja sitten tuon yksinvaltiaan alle 
kehittyy eräänlainen eliitti - ylimystö. Ylimystö, eliitti, elää paljon korkeammalla tasolla kuin valtaosa 
ihmisistä - työväestöstä. 

Mutta kuten havaitsemme, ongelman ydin on ihmissydän. Voit rakentaa minkälaisen hallituksen 
tahansa, mutta ihmissydän pysyy muuttumattomana. En välitä siitä onko se hallitus Pekingissä, 
Moskovassa, Washingtonissa, Pariisissa, Lontoossa tai Nairobissa. Sydän on samanlainen. Ja Jeesus 
sanoi, että sinun on synnyttävä uudelleen. Ja minä haluan kysyä sinulta tänään, oletko sinä syntynyt 
uudelleen? Raamattu sanoo, että meillä kaikilla on tauti. Ja tämä synniksi kutsuttu ei ole ihan 
tavallinen heikkous, joka meillä kaikilla on. Synti on epänormaali asia - Jumala ei koskaan halunnut, 
että meillä olisi sitä. Hän halusi, että me eläisimme täydellisen elämän kuuliaisina Hänelle ja 
rakentaisimme ihmeellisen ja kiehtovan paratiisin tälle planeetalle. Mutta me kapinoimme Jumalaa 
vastaan. Ja kaikki me olemme perineet synnin vanhemmiltamme - taipumuksemme syntiin. Ja 
Raamattu sanoo, että synti on vapaan tahdon ilmaisu, jonka tekee älykäs, moraalinen ja vastuullinen 
elävä olento, joka taistelee Luojaansa vastaan. Yksi ihminen teki syntiä ja tuli maailmaan ja kuolema 
tuli synnin seurauksena kaikille ihmisille, joista jokainen on syntiä tehnyt. 

Yksi ihminen toi synnin maailmaan - se oli Aatami. Tuo ensimmäinen ihminen oli Aatami. Ja Eeva. 
Synti. Heidän lapsensa olivat syntisiä. Heidän lapsensa olivat syntisiä aina sinuun ja minuun saakka. 
Me olemme perineet synnin esi-isiltämme. Ja koska meissä on synti, me kuolemme. Synnin seuraus on
kuolema. Ja jokaisen sukupolven kuolevuus on täydellinen. Jokainen kuolee. Minä katsoin elokuvan 
toissailtana, jossa ennustettiin Amerikan tulevaisuutta sadan vuoden päähän. Kuinka moni meistä on 
silloin täällä? Ei yksikään. Jokainen meistä on hautausmaalla - jokaikinen. Tarkoitan ruumiitamme - 
kehojamme. Mutta henkemme, se osa meistä, joka on todellinen sinä ja minä, on jossain muualla - 
taivaassa tai helvetissä. Mutta sinä, siis kehosi, et ole täällä juhlimassa sadan vuoden päästä. 

Mikä on uusi syntymä? Nikodeemus kysyi tämän kysymyksen, kun hän ihmetteli, miten ihminen 
voi syntyä uudelleen, kun hän on jo vanha. Voiko hän mennä uudelleen äitinsä kohtuun? Siinä vaiheessa 
Jeesus antoi mielenkiintoisen vastauksen. Kyseessä on mysteeri, Nikodeemus. Kysymyksessä on ikään
kuin tuuli. Näet mitä tuuli aiheuttaa, mutta et näe itse tuulta. Se tulee yhdestä suunnasta ja menee 
toiseen paikkaan, etkä voi sitä nähdä. Näet kyllä tuulen vaikutuksen. Nikodeemus halusi ymmärtää sitä
älyllisesti. Hän halusi ymmärtää sitä fyysisesti ja materiaalisesti. Jeesus sanoi, että se on mahdotonta. 
Se on hengellistä. Se mikä on lihaa on lihaa ja mikä on henkeä on henkeä, hän sanoi. Kysymys on 
Pyhän Hengen teosta ihmissydämessä. Puhuin tohtori Charles Allenille muutama minuutti sitten - 
Texasin Houstonissa toimivalle pastorille. Se on eräs maailman suurimmista kirkoista. Tohtori Allen on
kirjoittanut mahtavan kirjan nimeltään "Pyhä Henki". Se on hienoin kirja Pyhästä Hengestä, minkä 
olen lukenut. Se on niin siunattu kirja, että otin sen mukaani tänä vuonna lomallani. Luin sen 2-3 
kertaa. Kirjassaan hän kuvaa, mitä Pyhä Henki tekee meille. Eikä ainoastaan kristityn elämässämme 
vaan siinä tilanteessa, kun tulemme Jeesuksen luokse. Kuinka hän muuttaa ja vaihtaa elämämme ja 
suhteemme. 

Raamattu sanoo, että emme peri sitä - vaan synnymme uudelleen. Raamattu sanoo, että ne, jotka 
vastaanottavat Hänet, Jeesuksen, Hän antaa heille voiman tulla Jumalan lapsiksi - niille jotka uskovat 
Hänen nimeensä. Me emme siis peri sitä. Tulee aika, jolloin sinä vastaanotat Kristuksen. Minulla on 
viisi lasta. Vaimoni ja minä olemme kristittyjä. Minun vanhempani olivat kristittyjä. Vaimoni 
vanhemmat olivat kristittyjä. Mutta ei yksikään minun lapsistani voi periä kristinuskoa minulta. He 
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eivät saa perinnökseen Kristusta. Me opetimme heitä parhaan kykymme mukaan. Ja vaimollani oli 
tässä suuri työ, koska minä olin poissa kotoa suurimman osan ajasta. Ja minä arvostin sitä 
lehtikirjoitusta, jossa hänestä puhuttiin hyvässä sävyssä. Hän on melkoinen tyttö. Hän teki ihmeellisen 
työn kasvattaessaan nuo viisi lasta. Mutta me annoimme jokaiselle viidestä lapsestamme 
mahdollisuuden valita itse - Kristus. He voivat joko hyväksyä Hänet tai hyljätä Hänet. Ja kiitän 
Jumalaa tänään, Jumalan kirkkautta, että kaikki viisi ovat vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen 
Vapahtajanaan ja Herranaan. Nykyään meillä on 11 lastenlasta, joiden puolesta rukoilemme Jumalan 
kuningaskuntaa. Toivon, että vaimoni näkee tämän lähetyksen myöhemmin, koska hän on sairas tänään
eikä voi olla paikalla. Hänellä on kuumetta, enkä tiedä mistä se johtuu - ehkä hän on ollut liian lähellä 
minua. Hän saa joskus kuumeen sillä tavalla. 

Tiesittekö, että on olemassa muutamia ihmisiä, jotka ajattelevat, että he voivat tehdä työtä 
päästäkseen uudestisyntymään. Mutta Raamattu sanoo, ettei omalla työllä pääse vanhurskauteen. Vaan 
Hänen armostaan Hän pelastaa meidät pesemällä tämän sukupolven ja uudistamalla Pyhän Henkensä 
voimalla. Ei siis vanhurskauden työllä. Ajatellaanpa, että minä teen työtä paljon ja kaikkia niitä hyviä 
asioita yhteisössämme, joita vain saatamme keksiä. Sitä kutsutaan yrittämiseksi - kansalaisena. Se ei 
kuitenkaan tee sinusta taivasten valtakunnan kansalaista. Se voi toimia todisteena, että olet taivasten 
valtakunnan kansalainen. Mutta et voi työtä tekemällä päästä taivasten valtakuntaan vaan armosta sinä 
pelastut, uskon kautta, et omalla työlläsi vaan Jumalan armosta, jotta yksikään ihminen ei voisi 
kerskua. Jos pääsisin työtä tekemällä taivaaseen, minä heräisin ja kävelisin taivaassa Pietarin ja 
Jaakobin kanssa, jotka pelastuivat Jumalan armosta, ja sanoisin heille, että katsokaa minua, minä 
pääsin tänne ihan itse. Katsokaa kaikkia noita hyviä asioita, joita tein tuolla alhaalla. Autoin collegen 
rakentamisessa ja autoin seminaarin rakentamisessa. Kirjoitin muutamia kirjoja ja saarnasin ihmisille 
ja luin Raamattua ja minulla oli kristitty perhe ja kaikki se muu. Katsokaa mitä minä tein. Minä menen 
taivaaseen aivan samalla tavalla kuin te siellä katsomossa. Ja kun siellä kysytään, että mikä on 
tunnussana, minä sanon että Jumalan armo. Minä olen syntinen, jonka on pelastanut Hänen armonsa. 

Armo tarkoittaa sanana sitä, että et ole sitä ansainnut. Et ansaitse sitä. Se on Jumalan lahja. Ei ole 
väliä sillä, miten monta syntiä olet tehnyt, koska olet siinä kolossa, joka vie sinut tuhoon - helvettiin. Ei ole 
mitään, mitä itse voit tehdä asialle. Sen takia laulussa lauletaan - sellainen kuin olen. Kun tulet Herran 
luokse, sinun täytyy tulla juuri sellaisena kuin olet. Ei ole hyötyä sinulle, että menet kotiisi ja teet 
joitain sovitustöitä, ennen kuin tulet Jeesuksen luokse. Tule Jeesuksen luokse ja Hän auttaa sinua sitten
kotonasi niiden asioiden parissa. Sinun tehtäväsi on uudelleensyntyä. Jeesus sanoi, että sinun täytyy 
syntyä uudelleen. George Whitfield, joka oli metodistikirkon eräs perustajista, saarnasi kokonaisen 
viikon tästä aiheesta - sinun täytyy syntyä uudelleen. Joka ilta. Ja lopulta eräs johtajista Uudessa-
Englannissa, missä hän piti saarnansa yli 200 vuotta sitten, sanoi, että mennään puhumaan George 
Whitfieldille tästä - hän ei vaihda puheenaihetta. Niinpä he menivät tapaamaan George Whitfieldiä, 
joka oli myös Pennysylvanian yliopiston eräs perustajista. Niinpä he soittivat hänelle ja kysyivät 
voisiko hän vaihtaa saarnansa aihetta, koska hän on puhunut joka ilta samasta aiheesta. Johanneksen 
evankeliumin kolmannesta kappaleesta - sinun täytyy syntyä uudelleen. George Whitfield katsoi heitä 
ja sanoi heille, että hyvä on, minä vaihdan saarnani aihetta, kun te olette uudestisyntyneet. Ja se on sitä,
mitä Jeesus sanoo: "Teidän on synnyttävä uudelleen."

Miten se tapahtuu? Mysteerin avulla. Me vastaanotamme Jumalan sanan ja synnymme uudelleen - 
emme epäpuhtaasta siemenestä vaan puhtaasta siemenestä, joka on Jumalan sana ja joka elää ja 
vallitsee ikuisesti. Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Te 
kuulette Jumalan sanaa tänä iltana. Te kuulette Jeesuksen sanat tänä iltana. Se on ensimmäinen askel. 
Se on sitä, kun maanviljelijä kylvää siemeniään pellolle - sinne tänne joka puolelle. Osa putoaa kovaan
maaperään ja osa hyvään multaan, joka tuottaa paljon hyvää hedelmää. Ja kysymyksessä on Pyhän 
Hengen työ, jonka olenkin jo maininnut. Sinun täytyy tulla vakuuttuneeksi Pyhän Hengen voimasta. Ja
kun Pyhä Henki tulee hän näyttää maailmalle, mikä on synti, vanhurskaus ja tuomio. Kaikki se näyttää
hieman naurettavalta ja hölmöltä ja kyseessähän on pieni mysteeri. Siinä on jotain, mitä en ymmärrä. 
Kun ihminen tulee Kristuksen Jeesuksen luokse. Kuinka minä voin tulla sellaisen henkilön luokse, 
joka kuoli ristillä 2000 vuotta sitten? Ja sanoa, Herra, Jeesus Kristus, minä olen syntinen. Olen 
pahoillani syntieni vuoksi. Uskon avulla vastaanotan sinut sydämeeni. Kuinka sellainen tapahtuu ja 
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muuttaa minun elämäni? Ikuisesti. Ja antaa minulle ikuisen elämän. Ja minä saan täysin uuden alun. 
Mennyt on pyyhitty elämästäni pois. Kaikki alkaa uudelleen - uusi syntymä. Hölmöä - kyllä.
Muistatteko kuinka Elijah kertoi Naomanille [nimien oikeinkirjoitus suomeksi pitää tarkistaa], että 
hänen pitää kylpeä Jordanissa seitsemän kertaa päivässä päästäkseen eroon leprasta. Tuossa vedessä ei 
ollut mitään parantavaa voimaa yleensäkään vaan kyseessä oli itsensä alentaminen joukkojensa edessä.
Naomanilla oli paljon ylpeyttä, josta hänen piti päästä eroon. Hänen piti laskeutua alas hevosensa 
selästä koko taistelujoukkonsa edessä ja mennä mutaiseen vesilätäkköön peseytymään. Jumala halusi 
hänen tekevän jotain sellaista, mikä näytti hölmöltä. Ja Raamattu sanoo, että risti on hölmöä niille, 
jotka tuhoutuvat. Tai muistatteko ajan, jolloin käärmeet alkoivat hyökätä israelin kansalaisia vastaan. 
Ja sadat ihmiset olivat kuolemssa, kun Jumala sanoi Moosekselle, että tehkää käärmepatsas metallista 
ja anna kansasi katsoa tuota patsasta uskossa, että he paranisivat. Hölmöä. Metallikäärmeessä ei ole 
mitään lääketieteellistä parantavaa voimaa. Heille ei kerrottu, että heidän pitäisi katsoa käärmettä. 
Heille ei kerrottu, että heidän pitäisi katsoa edes Moosesta. Jumala sanoi, että katsokaa käärmeen 
taakse - minuun. Tehkää niin kuin minä käsken vaikka se kuulostaa hölmöltä. 

Minä pyydän sinua tänään tulemaan Kristuksen Jeesuksen luokse vaikka et ymmärtäisi sitä 
älyllisesti. Ja vaikka se saattaa näyttäytyä hölmöltä teolta sinun mielessäsi. Jeesus sanoi, että minut 
nostetaan ylös. Katsokaa minuun ja pelastukaa. Eräs ryhmäni jäsenistä sanoi, että viimeisimmän 
ristiretkeni puheenjohtaja oli nuori kaveri, joka omistaa hienon hotelliketjun USA:ssa. Ja hän kertoi, että 
tuon miehen perhe oli sekaannuksen vallassa. Ja tuo mies itse myös oli sekaannuksen vallassa ja lisäksi 
harjoitti kaikenlaista syntiä, mitä vain voit keksiä. Ja eräänä iltana tuo mies katsoi yhden näistä 
televisiolähetyksistäni. Mies antoi elämänsä Jeesukselle, syntyi uudelleen ja hänen vaimonsa ja 
lapsensa syntyivät uudelleen. Ja nyt he ovat yhtenäinen kristillinen perhe ja tuo mies oli mukana 
ristiretkelläni eräässä kaupungissa, jossa olin tuolloin saarnaamassa. Tai se kaveri tästä kaupungista, 
jonka monet tuntevat - Warren Canly. Hänellä on tässä kaupungissa kuuluisa Canly Homes - yritys. Se 
on tarkoitettu pojille ja pian hänellä on toinen vastaava tyttöjä varten. Hän tuli 25 vuotta sitten 
erääseen kokoukseeni, jossa hän hyväksyi Jeesuksen Kristuksen Vapahtajanaan. Hän syntyi uudelleen. 
Tapasin hetki sitten täällä nuoren henkilön nimeltään Roland Holly. Hän pelasi Washingtonin 
yliopiston mestaruusjoukkueessa. Hän tuli vuonna 1951 täällä tänne eteen ja vastaanotti Jeesuksen 
Kristuksen ja tänä päivänä hän on kristillinen johtaja tässä yhteisössä. Mikä ihmeellinen ja mahtava 
todistus hänellä onkaan. Niin voi käydä sinullekin tänä iltana!

Ja sen jälkeen kun olet tullut Kristuksen luokse, Pyhä Henki tulee asumaan sisällesi ja tuottaa niitä 
hyviä hedelmiä - hengen hedelmiä. On monia ihmisiä, jotka sanovat olevansa uudestisyntyneitä 
kristittyjä. Ja todellisuudessa he eivät ole uudestisyntyneitä. Koska Jeesus sanoi, että hedelmistään te 
heidät tunnette. Heidän on kannettava hengen hedelmää. Mutta pian te näette itse - sillä sydämessänne 
tulee olemaan rauha ja ilo, jota ette ole ennen tunteneet. Kun tulette Kristuksen Jeesuksen luokse. Ja 
minä pyydän teitä tulemaan tänne eteen nyt ja varmistamaan sen, että olette uudestisyntyneet. Te 
saatatte olla kirkon jäseniä tai ette minkään kirkon jäsen. Saatatte olla kuoron jäsen. Ja minä pyydän 
teitä, tuhansia teistä, satoja teistä, nouskaa istuimiltanne ja kävelkää seisomaan tänne tämän 
puhujankorokkeen eteen. Ja sanokaa, että tulemalla vastaanotan Jeesuksen. Miksi minä pyydän teitä 
tulemaan tänne? Jokainen henkilö jonka Jeesus pyysi tulemaan hän pyysi avoimesti ja julkisesti. Siinä 
on jotain, kun tulet tänne eteen, joka asettaa asiat paikoilleen ja varmistaa asian, kun tulet tänään tänne 
eteen julkisesti ja avoimesti. Se on ulkoinen ilmaus siitä sisäisestä päätöksestä, jonka sinä teet. Jos 
mielessäsi on pienikin epäilys, oletko uudestisyntynyt, varmistu siitä tulemalla tänne eteen ja 
vastaanota Hänet. 

Ja sitten kun olette tulleet tänne, minä puhun teille hetken ja rukoilen kanssanne. 
Annan teille hieman kirjallisuutta, jonka jälkeen voitte mennä takaisin ystävienne seuraan. Ja sieltä 
yläkatsomosta menee noin neljä minuuttia kävellä tänne alas, joten aloittakaa nyt. Miehet, naiset, 
nuoret, sadat teistä. Nouskaa ylös nyt ja tulkaa sekä varmistukaa, että Kristus on sydämessänne ja 
varmistukaa, että syntinne on anteeksi annettu. Varmistukaa että menette taivaaseen. Nouskaa ylös 
nopeasti nyt sadat teistä kaikkialta. 
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