
Billy Graham – maailmanlopusta 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=pMOti1gpgls 

Meillä on ollut ihmeellistä täällä tänä iltana. En usko, että tarvitsemme viestiä lainkaan. Koska olemme 
saaneet kuulla todistuksia ja rukouksia ja laulua tänä iltana niin paljon. Oma sydämeni on liikuttunut. 
Haluan, että otatte Luukkaan evankeliumin 17 kappaleen. En lue sitä kokonaan, koska se vie ehkä liian 
paljon aikaa. Luen vain jakeen 32, jossa sanotaan:  ”Muistakaa Lootin vaimoa!” Kirjoitin kirja nimeltään: 
”Till Armageddon.”  (maailman lopun taisteluun asti). Se ei kerro itse maailmanlopun taistelusta vaan niistä 
pienistä maailmanlopun taisteluista, joita kohtaamme ennen kuin pääsemme varsinaiseen maailmanlopun 
taisteluun.  Mutta on mielenkiintoista havaita, kuinka paljon kirjoitetaan kirjoja maailmalopun taistelusta. 
Eräs kanava teki dokumentin nimeltään maailmanlopun lähellä. Marshall Frady teki sen työn.   

Brittiläinen sanomalehti kirjoitti viime aikoina koko sivun otsikolla: ”Ilmestys nyt”.  Monet ihmiset sanovat, 
miten lähellä maailmanloppua olemme. Kuinka lähellä sitä olemme? Se on Jordanista länteen Galilean ja 
Samarian välillä jezreelin tasangolla. Napoleon näki tuon tasangon erään kerran ja ajatteli, että tästä tulisi 
hienoin taistelukenttä. Raamattu opettaa, että maailman viimeinen suuri taistelu käydään tuossa osassa 
maailmaa – Lähi-Idässä, jossa myrskyää tällä hetkellä. Hyvin mielenkiintoista on myös, että Loot tuli 
Arabiasta setänsä Abrahamin kanssa ennen kuin hänestä tuli Aabraham. Loot oli siis Aabrahamin veljen 
poika. Hän meni Aabrahanin kanssa Kanaanin maahan ja Egyptiin ja takaisin Betheliin ja hänestä tuli hyvin 
rikas. Siinä sanotaan, että Aabraham oli erittäin rikas. Ja että hänen veljen pojastaan tuli myös erittäin rikas.  

Rikkaudessa ja sujuvuudessa on vaaransa. Sujuvuus usein tuo mukanaan hengellisen köyhyyden. Ja Aamos 
sanoo, että voi niitä jotka ovat rauhassa Siionissa. Luukkaan evenkeliumissa Jeesus sanoi, että varokaa 
kulkemasta harhaan, koska ihmisen elämä ei koostu rikkauksista, jotka hän omistaa. Loot alkoi haikailemaan 
rikkauksien ja nautintojen perään, jotka olivat Jordanin laaksossa Sodomassa. Aabraham sanoi hänelle 
eräänä päivänä: ”Loot, sinun kansasi ja minun kansani ovat valmiina taistelemaan toisiaan vastaan, koska he 
ovat kateellisia karjan laidunmaista toisilleen ja kaikkien niiden asioiden takia, joita meillä on.  Joten valitse 
sinä länsi tai itä, niin minä menen  toiseen suuntaan.” Loot katsoi Sodomaan ja kaikkiin paikkoihin, jotka hän 
saattoi löytää Sodomasta.  Tuohon aikaan Sodoma oli Wall Streetin ja Las Vegasin tapainen, Lontoon Soho-
alueen kaltainen naapurusto tai Ginza-alueen kaltainen Tokiossa. Kun kaikki edellä mainitut laitetaan yhteen, 
saadaan Sodoma.  

Ja Sodoma oli kuuluisa seksistä. Se oli hienostunutta, kieroutunutta seksiä. Hesekiel sanoi Sodomasta satoja 
vuosia myöhemmin. ”Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo 
hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut.” He eivät käyneet vankiloissa. He 
eivät olleet kiinnostuneita köyhistä ja vähäosaisista. Kirjoitukset sanovat, että he tekivät iljetyksen Minua 
vastaan. Ja tie kohti maailmanloppua ja aikamme loppua kohti on samanlainen kuin oli Sodoman tuhon tie, 
sanoo Jeesus. Jakeessa, jonka olen juuri lukenut (Luukas 16), Jeesus alleviivaa aikamme ongelmat, jotka 
tapahtuvat juuri ennen hänen paluutaan.  Heillä oli vääränlainen turvallisuuden tunne. Ja tänään USA:ssa on 
vääränlainen turvallisuuden tunne. Se on uskomatonta. Olemme istuneet näiden kahden suuren valtameren 
välissä niin pitkään, että ajattelemme, ettei sellaista voi koskaan tapahtua täällä. Ja kuitenkin tähän maahan 
on kohdistettu pommeja, jotka voidaan lähettää matkaan hetkenä minä hyvänsä. Se on kauhistuttava tuho. 
Kuitenkin näytämme olevan täysin huoletta asian suhteen. 

He puhuivat tuohon aikaan Sodoman taloudellisesta voimasta. Voi niitä, jotka lähtivät Egyptiin hakemaan 
apua. Hän puhui sotilaallisesta voimasta. Voi niitä, jotka luottavat sotavaunuihinsa ja sotilaalliseen 

https://www.youtube.com/watch?v=pMOti1gpgls


voimaansa Jesajan kappaleessa 31 ja jotka eivät katso Israelin Pyhää eivätkä etsi Herraa. Hän sanoi, jos 
haluatte pelastua kansakuntana – etsikää Herraa! Te ette löydä Herraa sotilaallisesta voimasta yksinomaan. 
Se voi olla tärkeää. Koska minä en ole pasifisti enkä usko yksipuoliseen aseistariisuntaan. Mutta uskon, että 
meillä on historiassamme tekijä juuri nyt, joka ei ole ollut siellä koskaan aikaisemmin. Se on kyky tuhota 
koko ihmisrotu yhdessä suuressa räjähdyksessä – muutamassa tunnissa. Ja meidän on ajateltava rukouksessa 
maailman johtajia ohjaamaan meidät rauhaan ja meidän pitää pyytää Jumalaa pelastamaan meidät. Ennen 
kuin on liian myöhäistä.  

Nyt siis Sodoman asukkaat halusivat brutaalia, sadistista nautintoa. Ja niin myös me. Kauhuelokuvia, joita 
tehdään tänä päivänä. Muistaakseni toissa päivänä näin Wall Streetillä tapahtuman, jossa naiset painivat 
keskenään mudassa. Ja miehet ja naiset seisoivat siinä ympärillä riemukkaasti nauraen. Mitä brutaalimmaksi 
tapahtuma eteni, nyrkkeily eteni, paini eteni, sitä enemmän ihmiset nauttivat siitä. Mitä väkivaltaisempia 
kuvat ovat sitä enemmän ihmiset nauttivat. Se oli Sodoma. Tuo on tarkalleen sitä, mitä kirjoitukset kertovat. 
Me saamme suurempaa tyytyväisyyttä siitä. Job 20 sanoo, että ilkeiden voittokulkue on lyhyt ja tekopyhien 
ilo kestää vain hetken. Kyllä vain, voit saada lyhytaikaista iloa, voit saada paljon huvia ja nautintoa kaikista 
näistä asioista, mutta se kestää vain lyhyen ajan. Se ei kestä. Sananlaskut sanovat, että on olemassa tie, joka 
näyttää oikealta ihmisen omissa silmissä, mutta sen tien päässä on kuolema. Jopa naurun aikana. Miksi sinä 
naurat? Siinä sanotaan, että sydän on surullinen jopa naurun aikana. Ja tuon tien lopussa on taakka. Jopa 
silloin kun he nauravat, heillä on sisällään tyhjä tila. Se ei tyydytä pitkään. Silloin ihminen palaa takaisin 
nälkäisenä, tyhjänä ja janoisena etsien jotain, jota hän ei ole vielä löytänyt.  

Sitten Jeesus huomautti, että ihmiset olivat liian kiireisiä eivätkä etsineet Jumalaa. Liian kiireisiä ja unohtivat 
Jumalan. Ihmiset olivat liian kiireisiä nautinnoissaan ja tehdessään rahaa – ei ollut hetkeäkään Jumalalle 
annettavaksi. Sitten kerrotaan, että he syyllistyivät epäjumalan palvelukseen. Psalmi 44 sanoo: ” Jos me 
olisimme unhottaneet Jumalamme nimen ja ojentaneet kätemme vieraan jumalan puoleen, eikö Jumala olisi 
sitä tutkituksi saanut, sillä hän tuntee sydämen salaisuudet?” Mitkä ovat Amerikan epäjumalat? Seksi, 
nautinnot, raha, vapaa-aika – nämä ovat nykyaikana epäjumaliamme. Me kumarramme Jumalamme edessä ja 
olemme syyllisiä epäjumalanpalvelukseen. Roomalaiskirjeessä yksi sanotaan, että ihmiset vaihtoivat Jumalan 
totuuden valheeseen ja ylistivät ja palvelivat luotua enemmän kuin Luojaa. Kuinka monet meistä valitsevat 
mieluummin luodun lohdutuksen kuin ylistävät Luojaa. Ihminen ylistää itseään ja niinpä olemme saaneet 
humanismin, joka jättää Jumalan ulkopuolelle. Ja suuri silmä on asia, joka on tärkeää kuten Chuck sanoi 
hetki sitten. Minä-sukupolvi. Mitä minä saan tästä?  

Ilmestyskirjan luku 21 sanoo, että epäjumalanpalvelijat saavat osansa tulisessa järvessä, jossa palaa tuli ja 
tulikivi, joka on toinen kuolema. Sitten heidän toinen suuri syntinsä oli seksin vääristyneisyys. Eräs 
viimeisistä suunnista, jonka kansakunta ottaa ennen kuin tuomio tulee, on seksuaalinen vääristyneisyys. 
Seksin antoi Jumala eikä siinä ole mitään väärää. Yritimme estää sen 50 vuotta sitten. Ihmiset eivät 
halunneet puhua siitä. Tänä päivänä siitä puhutaan liian paljon ja sitä nähdään liian paljon. Ja sitä tehdään 
liian paljon niiden rajojen  ulkopuolella, jotka Jumala asetti seksille. Paavali kirjoitti roomalaisille, 
kuunnelkaa tätä: ”He uppoutuvat järjettömissä mielissään yhä syvemmälle pimeyteen, julkisivunaan heillä 
on viisaus, jonka takana heistä tuli hölmöjä.” Siksi Jumala luopui heistä. Ajattele sitä. He olivat perustaneet 
yliopistoja ja suuria oppilaitoksia ja heillä oli viisautta ja tietoa, mutta Jumalan näkökulmasta katsottuna he 
olivat todellisia hölmöjä. Jumala luopui heistä sen takia. Kenelle Jumala luovutti heidät? Jumala on hyljännyt 
heidät, heidän sydämensä himoihin ja hyljännyt heidät saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa. 
Jumala on hyljännyt heidät villiintymiseensä ja niin he ovat saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.  



Jumala on hyljännyt heidät seksuaalisen vääristyneisyyden seurauksiin! Tämä lukee kirjoituksissa. Tämä ei 
ole Billy Grahamin  keksintöä. Se lukee Raamatussa ensimmäisessä roomalaiskirjeen kappaleessa. Katsoin 
äskettäin elokuvan siitä, miten vaivattomasti tehdään aviorikos. Me näytämme olevan menossa syvälle aivan 
pohjaan saakka. Me emme enää pääse alemmas emmekä keksi uusia tapoja ilmaista asiaa toisin sanoin. 
Vankilan työntekijä, Chuck, kertoi tämän Lontoossa ja luin tämän sanomalehdestä ja hän kertoi, että reilusti 
yli puolet tuomituista hänen vankilassaan ovat siellä sen vuoksi, etteivät he kyenneet hallitsemaan 
seksielämäänsä. Antakaa seksielämänne Jumalalle! Antakaa Hänen olla lakinne ja pitäkää se avioliiton 
rajojen sisäpuolella kuten Jumala sen tarkoittikin.  

Ja kaiken tämän keskellä, Sodomassa, eli mies, joka halusi elää Jumalalle. Hänen nimensä oli Loot ja hän oli 
Aabrahamin veljen poika. Lootilla oli toinen jalka Jumalan kuningaskunnassa ja toinen maailmassa. Monille 
teistä on kristillinen perintö. Vanhempanne olivat kristittyjä. Te olette nyt nuori maallinen henkilö, mies tai 
nainen. Ja te olette onnettomia. Ja syy siihen on, että ette ole tulleet kokonaan pois maailmasta Kristuksen 
luokse. Te ette ole kokonaan alistuneet Hänelle Herrana. Ehkä vastaanotitte Hänet Pelastajana. Mutta ette ole 
alistuneet Hänelle Herrana. Teidän pitäisi tehdä se tänä iltana. Hitler sai monia ajatuksia Nietzscheltä, jonka 
isä oli pastori. Nietzsche päätyi lopulta mielisairaalaan, jossa hän huusi: ”Jumala on kuollut, Jumala on 
kuollut.” Aivan kuten jotkin meidän sukupolvemme ihmiset huutavat. Ja Jumalan tuomion pilvet 
kerääntyivät Sodoman ympärille. Heidän maailmanlopun päivänsä oli lähestymässä, mutta he eivät tunteneet 
sitä vaan he olivat nautinnoissaan ja synneissään. He syövät ja juovat ja menevät naimisiin. He käyvät 
kauppaa ja nauttivat teattereista.  

Raamattu opettaa, että Jumala on rakkauden Jumala. Jumala on kiinnostunut sinusta ja Hän on valmis 
antamaan anteeksi sinulle sen takia, mitä Kristus teki ristillä. Jumala todisti rakkautensa antamalla Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen kuolemaan sinun vuoksesi. Mutta haluan kertoa jotain teille, josta emme kuule tänä 
päivänä kovin paljon. Jumala on myös vihan Jumala. [yleisö taputtaa käsiään] Ei, meidän ei pitäisi taputtaa 
käsiämme sille vaan meidän pitäisi olla surullisia sen takia. Koska Jumalan viha, aivan kuin Damokleen 
miekka, roikkuu yläpuolellamme. Kreikan sana on arge. Kyseessä ei ole mikään Jumalan hetken mielijohde 
vaan pysyvä olotila. Me pakenemme paikasta toiseen yrittäen juosta karkuun Jumalan vihaa vain 
havaitaksemme, että se on kaikkialla ja joka polttaa koko ajan. Psalmi 7 sanoo, että Jumala tuomitsee 
vanhurskaat ja Jumala on vihainen ilkeille joka päivä. Sillä Herran viha ja raivo ovat suuria sanoo Jeremia. 
Roomalaiskirjeessä yksi sanotaan, että raivo tai viha ilmestyy taivaasta kaikkea jumalattomuutta ja vääryyttä 
vastaan ja ihmisiä vastaan, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ehkä sinulla on Raamatun totuus, mutta 
pidät sitä vääryyden vallassa. Sinä et elä sen mukaan! Sinä uskot siihen mielessäsi, mutta et elä sen mukaan.  

Kristitty ei ole vain henkilö, joka hyväksyy Kristuksen Pelastajana vaan kristitty on henkilö, joka on kristitty. 
Hän on vastaanottanut Kristuksen Pelastajana, mutta hän on kristitty. Hän elää kristityn elämää ja soveltaa 
asioita, joita Kristus opetti. Ja mitä kirjoitukset opettavat elämästämme. Ilmestyskirjassa 6 kirjoitukset 
kuvaavat, kuinka tulee käymään. Ja ihmiset huusivat ja itkivät ja pyysivät vuorilta, että kivet tulisivat heidän 
päälleen ja peittäisivät heidät Hänen kasvoiltaan, joka istuu valtaistuimella. Arge, Jumalan viha ja Lampaan. 
Suuri vihan päivä on tulossa. Kuka pystyy sen kestämään? Tässä puhutaan maailmanlopun taistelusta. Tässä 
puhutaan suuresta tuomiosta, joka kohtaa maailmaa. Ellemme kadu syntejämme ja käänny Jumalan puoleen. 
Raamattu opettaa, että Jumalan viha vuodatetaan eräänä päivänä maailmaan. Jeremia itki Jerusalemin vuoksi, 
koska tuomio oli tulossa Jerusalemiin ja hän saarnasi 40 vuotta. Häntä raahattiin kaduilla ja hänet laitettiin 
vankilaan. Hänelle tehtiin kaikkea, mutta häntä ei saatu vaikenemaan. Hän sanoi: ”Tuomio tulee, tuomio 
tulee, tuomio tulee…” Hänelle sanottiin, Jeremia, miksi et vaihda levyä? Hän sanoi, ettei voi, koska sisälläni 



luuni ovat tulessa ja huutavat, ellette kadu syntejänne, tuomio on tulossa. Jeremia saarnasi viestiään 
tuomiosta kyyneleet valuen, koska hänellä oli myötätuntoa ihmisiä kohtaan.  

Jeesus itki Jerusalemin puolesta 700 vuotta myöhemmin:. ”Jerusalem, Jerusalem, kuinka usein olisinkaan 
kerännyt lapsesi yhteen kuin kanaemo kerää poikasensa siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet.” 
Havaitkaa, että kysymys on omasta tahdostanne. Siinä ei sanota, ettei teistä tuntunut siltä tai ettette pystyneet 
järkeilemään asiaa mielessänne. Ei, kysymys on sydämen tahdosta!  Te ette tahtoneet. Te ette antaneet 
tahtoanne. Puhuin toissa iltana mielestä. Puhuin myös tunteista, mutta pääosin puhuin tahdosta. Jumala 
tahtoo teidän tänä iltana sanovan: ”Minä tahdon.”  Ja tämän illan tarkoitus on, evankelistisen kokoontumisen 
tarkoitus tänä iltana on, että menette tahtonne kanssa ja annatte sen Herran, Jeesusen Kristuksen, valtaan. 
Kyllä, Jumala varoitti Sodomaa. Jumala lähetti kaksi viestin viejää Sodomaan – kaksi enkeliä. Heitä 
varoittaakseen. Mutta Lootin veljen  poika nauroi. Hän ajatteli, että isäni veli on tullut hulluksi. Loot uskoo 
siihen. Hän väittää, että on tulossa kaksi Jumalan viestinviejää, jotka tuovat viestin Jumalan tuomiosta. 
Sodoman ilkeät ihmiset kerääntyivät yhteen Lootin taloon ja sanoivat hänelle, että lähetä nuo miehet ulos, 
me haluamme raiskata heidät. Se on tarkalleen sitä, mitä kirjoitukset sanovat – raiskata. He halusivat raiskata 
heidät. Noin kauhistuttavia he olivat ja niin alas he olivat vajonneet – he halusivat raiskata Jumalan enkelit. 
Saadakseen uutta potkua.  

Niinpä enkelit tarttuivat Lootiin ja hänen vaimoonsa ja hänen tyttäriinsä ja sanoivat: ”Lähdetään pois täältä. 
Lähdetään äkkiä pois täältä. Me tuhoamme tämän kaupungin.” Ja he juoksivat. Jumala sanoi ja enkeli sanoi: 
”Älkää koskaan katsoko taaksenne.” Älkää katsoko taaksenne. Kun olette ottaneet auran käteenne, älkää 
kääntykö takaisin, sanoi Jeesus. Lootin vaimo ei totellut. Hän halusi katsoa taakseen vielä yhden kerran 
nähdäkseen nautintojen kaupungin. Hän halusi vilkaista taakseen vielä kerran nähdäkseen kirkkaat valot. 
Hän halusi katsoa taakseen vielä yhden kerran muistellakseen kaikkia aistinautintoja, joista hän oli nauttinut. 
Ja kun teki niin, Raamattu sanoo, hän muuttui suolapatsaaksi. Ja Jeesus sanoi: ”Muistakaa Lootin vaimoa.” 
Jos Jeesus ei olisi sanonut tuota, ehkä olisimme epäilleet tuota pientä viehättävää tarinaa suolapatsaaksi 
muuttumisesta. Mutta Jeesus sanoi: ”Muistakaa häntä.” Se on meille ikuinen kuva Jumalan tulevasta 
tuomiosta. Muistakaa! Mitä meidän pitäisi muistaa? Lootin vaimo. Muistakaa, että hän oli Aabrahamin 
veljen pojan vaimo. Hän asui Aabrahamin teltassa. Hän oli nähnyt Jumalan voiman monta kertaa.  

Joille on paljon annettu, heiltä paljon vaaditaan. Amerikkalaisille on annettu paljon ja kanadalaisille. Ja 
paljon tullaan vaatimaan. Meillä on kirkkoja lähes joka kulmalla. Siltä ainakin näyttää. Kun matkustan 
Baltimoressa, olen hämmästynyt kirkkojen määrästä ja suuntauksien lukumäärästä. Kun laitamme television 
tai radion päälle milloin tahansa, olkoon yö tai päivä, siellä kuullaan gospel-musiikkia ja gospel-ohjelmia – 
täällä Baltimoressa. Joille on paljon annettu, heiltä tullaan paljon vaatimaan. Tuomio täällä meillä tulee 
olemaan paljon suurempi kuin jossain tuolla, missä ei ole koskaan asiasta kuultukaan. Toiseksi uskon, että 
Jeesuksella oli mielessään se, mitä väärä avioliitto voi tehdä. Lootin vaimo oli kanaanilainen. Loot oli alusta 
lähtien kieltäytynyt noudattamasta Jumalaa menemällä Jumalan kieltämään avioliittoon – Jumala oli 
asettanut nämä rajat. Kuinka monet ihmiset ovat tuhonneet avioliittonsa menemällä väärän ihmisen kanssa 
avioliittoon. Jolloin heidän rakkautensa on kuollut. Sitten Jeesuksella oli mielessään, kun hän sanoi, 
muistakaa hänen syntinsä. Se näyttää niin pieneltä synniltä. Mutta se edusti jotain paljon syvempää. Kun sitä 
katsotaan taaksepäin, se ei näytä kauhealta synniltä. Mutta se edusti jotain, jota oli tapahtunut pitkän aikaa. 
Se edusti monen vuoden epäuskoa. Se edusti kapinaa Jumalaa vastaan monissa kohdissa. Hänen vaimonsa 
oli todennäköisesti juuri se henkilö, joka ensimmäisenä taivutteli Lootin lähtemään Sodomaan. Mutta Jumala 



armossaan antoi hänelle toisen mahdollisuuden. Jumala sanoi hänelle: ”Älä katso taaksesi!” Koska he olivat 
hyvin lähellä kaupunkia, Zoaria, jossa he tulisivat pelastumaan. 

Se oli pieni kaupunki, jonne enkelit olivat luvanneet heille turvapaikaksi. Hän on hyvin lähellä pelastustaan. 
Hyvin lähellä pelastumistaan – aivan kuten tekin olette. Tuhannet ihmiset ovat rukoilleet ja tehneet 
mahdolliseksi tämän kokouksen. Joku toi sinut tänne ja olet hyvin lähellä Jumalan kuningaskuntaa. Koska 
Kristus on kuollut puolestasi ja syntiesi takia ja hän on elossa tänään. Ja Hän kutsuu sinua ja vakuuttaa sinut 
ja puhuu sinulle. Sinä saatat olla paras kirkon jäsen ulkopuoleltasi ja sinulla on uskonnollisuuden julkisivu, 
mutta sisäpuoleltasi tiedät, ettet ole omistautunut Kristukselle. Tuomio on tulossa ja myrskypilvet 
kerääntymässä ja salamat iskevät ja ukkonen pauhaa. Maailmanloppu josta olemme puhuneet saattaa olla 
100 vuoden päässä – me emme tiedä. Jeesus sanoi, älkää keskustelko päivämääristä. Näyttää, että kaikki 
merkit viittaavat siihen nyt. Mutta me emme tiedä – me emme ole varmoja.  

Yhden asian minä kuitenkin tiedän. Kun sinä kuolet, se on sinun elämäsi loppu. Ja jokainen tällä stadionilla 
on kuoleman tuomion alainen. Se tulee olemaan täydellinen kuolema. Jos istuisit siinä paikallasi 75:n vuoden 
päästä, et näkisi mitään muuta kuin luurankoja. Me kaikki istuisimme täällä luurankoina. Voit käydä tietyssä 
paikassa Roomassa katolisessa kirkossa, jossa ei ole mitään muuta kuin ihmisten luurankoja, jotka menivät 
ennen heitä. Ne muistuttavat meitä, että elämä on lyhyt ja kuolema on varmaa. Muistakaa, että hän oli 
melkein pelastunut. Muistakaa, että hän oli lähes pelastunut. Muistakaa, että hän oli lähes pelastunut. Suuri 
kuningas kuuli evankeliumin ja hän tuli lähestulkoon vakuuttuneeksi siitä. Mutta hän kovetti sydämensä. 
Kun kuulet evankeliumin, ja sinua varoitetaan ja sinä kovetat sydämesi, on paljon vaikeampaa sanoa  kyllä 
seuraavalla kerralla. Koska tuo toinen kerta ei välttämättä tule koskaan. Sydämesi saattaa olla toisenlainen 
huomenna. Et välttämättä ole täällä huomenna. Saatat olla kuollut huomenna. Saatat menettää järkeilykykysi 
huomenna. Missään kohdassa Raamattua ei luvata pelastusta huomenna vaan kyse on tästä päivästä – tänään 
on pelastumisesi päivä. Nyt on hyväksytty päivä.  

Muistakaa, kun Jumala varoittaa siellä on vaaraa ja viivettä. Jatkuvasti läpi Raamatun sanotaan, että tuomio 
on tulossa. Valmistautukaa kohtaamaan Jumalanne, kun vielä on aikaa. Kuolema itsessään on tuomio. 
Muistakaa, kun tuomio tuli, se oli outo ja nopea. Ananias ja Safira olivat kirkon jäseniä. He tunnustivat jotain 
sellaista, mitä heillä ei ollut sydämissään. Tuomio tuli. Ja tuhosi heidät. Juden ensimmäinen kappale ja 
seitsemäs jae sanoo, että Sodoma ja Gomorra antoivat itsensä seksuaalisen moraalittomuuden ja 
kieroutuneisuuden valtaan. Heidän tuomionaan oli pysyvät tuli ja jatkuva palaminen. Havaitkaa, että jokaisen 
sukupolven pysyvänä tuomiona on sama asia – tuomion tuli. Tuomio on tulossa. Ei, en halua saarnata 
sellaisesta vaan haluan saarnata sitä, mitä tein eilen illalla. Mutta jos aion saarnata koko Jumalan 
näkemyksen asioista, minun on varoitettava teitä. Tämä Raamattu on täynnä tuomiota yhdestä päästä sen 
toiseen.  

Upea asia on se, että tuomio voidaan välttää. Sinä voit pelastua tuomiosta. Loistava asia on, että Jeesus 
Kristus, ennen kuin ihmisrotu räjäyttää itsensä, ennen kuin se tapahtuu, hän tulee takaisin. Ja hän asettaa 
oman kuningaskuntansa. Ja hän on vallassa ja Jumalan kuningaskunnalla on pysyvä voitto. Ei, kommunismi 
ei tule olemaan pysyvä hallitsija maailmassa. Eikä kapitalismi eikä mikään muukaan ismi. Se tulee olemaan 
teokratia. Se tulee olemaan Kristus hallitsijana. Ja sinä ja minä uskovina hallitsemme hänen kanssaan. Ja 
meillä tulee olemaan loistokas toivo haudan takana. Mutta siihen saakka tämä pysyvä arge, Jumalan viha, on 
jatkuva Jumalan tuomio, joka roikkuu päällämme valmiina putoamaan millä hetkellä hyvänsä. Raamattu 
sanoo, paetkaa Jumalan vihaa. Minne te pakenette. Te pakenette ristille, mistä löydätte anteeksi annon ja 
turvan ja turvapaikan ja pelastuksen. Ja se on kaikki ilmaista eikä teidän tarvitse maksaa siitä eikä teidän 



tarvitse tehdä töitä sen vuoksi. Jumala tarjoaa sen lahjana. Se on syy, miksi hän antoi poikansa. Mitä sinun 
on tehtävä saadaksesi sen? Kolme asiaa. Ensiksi on kaduttava syntejä. Se on sitä, kun sanot Jumalalle, olen 
pahoillani, että tein syntiä. Olen valmis muuttamaan elämäntapani. Sana katua oikeasti tarkoittaa sitä, että 
olemme valmiit muuttumaan. Muuttamaan ajattelutapasi. Muuttamaan asenteesi itseäsi kohtaan, Jumalaa 
kohtaan ja naapureitasi kohtaan. Sitä on katumus. Ja toinen asia on uskon kautta vastaanottaminen. Sana 
usko tarkoittaa luottamusta. Laitat täyden luottamuksesi Häneen. Kolmanneksi olet valmis seuraamaan Häntä 
riippumatta seurauksista. Se on syy siihen, miksi pyydän ihmisiä tulemaan julkisesti tunnustamaan uskonsa, 
koska Jeesus sanoi, ellet ole valmis tunnustamaan minua ihmisten edessä en minäkään tunnusta sinua Isäni 
edessä, joka on taivaassa.  

Kyseessä on julkinen julistus. Elämässäsi voi olla muita sitoumuksia, mutta tänä iltana eteesi on tulossa 
sitoumus – Jeesukseen Kristukseen. Minä aion pyytää sinua tekemään niin. Aion pyytää teitä nousemaan 
istuimiltanne – sadat teistä. Olemme nähneet satoja joka ilta. Aion pyytää teitä nousemaan istuimiltanne ja 
tulemaan tänne kentälle köysien sisäpuolelle. Teemme näin. Rukoilen kanssanne ja annan  teille kirjallisuutta 
ja jos olette ystävien tai sukulaistenne kanssa, jotka ovat tulleet linja-autoilla – he odottavat teitä. Pyydän 
teiltä, ettei kukaan poistu stadionilta. Poistuvat ihmiset voivat aiheuttaa suurta häiriötä. Aion pyytää teitä 
tulemaan ja sanomaan tänään haluan seisoa ristin juurella. Haluan pelastua. Haluan olla varma siitä. Haluan 
olla vakuuttunut siitä. Ja jos en ole varma nyt, jos en tiedä varmasti, miten Jumala näkee minut, mutta haluan 
olla varma. Ja haluan tämän vakuuden tänään. Jos tulette sieltä yläparvelta, vie noin kaksi minuuttia. Joten 
tulkaa nyt, aloittakaa nyt. Nopeasti, joka puolelta. Tulkaa tätä kautta. Tulkaa tuota kautta. Suntiot 
(järjestysmiehet) näyttävät teille. Aion pyytää jokaista olemaan rukouksellisella asenteella. Kun sadat ihmiset 
tulevat tänään. Nopeasti, me odotamme.  

Jokaisen ohjelman tarkoitus, oli kyse todellisesta ristiretkestä tai palveluksesta tai elokuvasta, jonka me 
olemme tehneet tai televisio-ohjelmasta, jonka olemme tuottaneet, ne jotka katsovat tuota ohjelmaa tai 
osallistuvat tuohon ohjelmaan, tulevat tuntemaan Jeesuksen Kristuksen itse. Kyse on ehkä sinusta. Minulla 
on hyviä uutisia sinulle siellä, missä olet parhaillaan. Voit tehdä päätöksesi Jeesukseen Kristukseen ja 
toivomme, että teetkin. Siellä on pastoreita, jotka mielellään auttavat teitä. Ja he mielellään ohjaavat teitä. Jos 
niin ei ole eikä sinulle ole ketään erityistä, jonka puoleen kääntyisit, voit kirjoittaa Billy Grahamille 
osoitteeseen, joka näkyy ruudulla. Varmistamme, että saat apua postitse, joka vahvistaa sinua ja rohkaisee 
sinua päätöksessäsi, joka sinun pitää tehdä. Kaiken lisäksi siellä missä olet, voit kutsua Kristuksen sydämeesi 
ja elämääsi. Ja rukouksemme tänään onkin, että teet niin. Haluan kiittää teitä, että liityitte seuraamme tähän 
ohjelmaan. Seuraavan kerran meillä on mahdollisuus ohjelmasarjassa, jolloin voit kutsua ystävän tai 
naapurisi jakamaan ohjelman kanssasi. Me odotamme sitä. Siihen asti Cliff Burrows ja Billy Graham 
tiimeineen sanoo, näkemiin, ja siunatkoon Jumala sinua runsaasti.  

 


