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Billy Graham: paluu Raamattuun

Lähde: https://decisionmagazine.com/billy-graham-return-bible/

Toukokuun 12. 1966, Billy Graham puhui Amerikan Raamattu -yhteisön  150-vuotiskokouksessa. 
Tänään, 53 vuotta myöhemmin, hänen varoituksensa kulttuurille, joka kieltää Kirjoitusten vallan, 
on jopa ajankohtaisempi.

On kulunut reilusti yli neljä vuosisataa siitä, kun William Tyndale tuomittiin kuolemaan, koska oli 
kääntänyt Raamatun englannin kielelle. He kasasivat painavia tukkeja teloituspaikalle. Ensin 
teloittaja kuristi hänet ja sitten hänen ruumiinsa poltettiin paikalla. 

Me uskomme Tyndalen tuhkan symboloivan hintaa, jonka monet uskon sankarit maksoivat 
antaakseen meille Raamatun. Miles Coverdale, joka toimitti ensimmäisen painetun kopion 
Kirjoituksista omalla kielellämme, karkotettiin Englannista. Pioneerikääntäjän, John Wycliffen, 
homeiset luut kaivettiin haudasta 31 vuotta hänen hautauksensa jälkeen ja julkisesti häpäistiin.

Näin ollen, kun luemme Raamattua, meidän täytyy muistaa, että jokainen sivu on säilynyt vuosien 
varrella rohkeiden miesten ja naisten kyyneleiden, veren ja tuskan avulla.

Amerikan itsenäisyysjulistus ja perustuslaki on perustettu tämän kirjan pohjalta. Ilman sitä ei olisi 
Yhdysvaltoja!

Eräs tämän päivän suurimmista tragedioista on se, että Raamattu on lähes jokaisen saatavilla, mutta 
se on suljettu kirja miljoonille - joko sen vuoksi etteivät he lue sitä tai sitten he lukevat sitä 
soveltamatta sen opetuksia itseensä.

Ihmiset jotenkin ajattelevat, että tieteellisten saavutusten aikakaudella, tämä muinainen kirja, on 
vanhentunut. Kuitenkin, minä olen vakuuttunut, että Raamattu on yhtä ajankohtainen tänään kuin se
oli ensimmäisellä vuosisadalla.

Kulttuurissamme on moraalinen kriisi menossa. Meitä ei niinkään uhkaa ulkopuolinen asia vaan 
moraalittomuus kodeissamme. Me ajelehdimme ilman vastauksia. Yksikään vallassa oleva ei ohjaa 
käyttäytymistämme. Me olemme vapaita olemaan ennakkoluuloisia tai kevytkenkäisiä, huijaamaan 
tai pettämään.

Moraalinen hämmennys ei ole missään muualla niin näkyvää kuin seksuaalisuuden alueella. Me 
maksamme tästä moraalisesta seksuaalisesta sekaannuksesta valtavan hinnan ja se vain pahenee 
tunti tunnin jälkeen. Se uhkaa yhteiskuntamme perustuksia ja kansakuntamme turvallisuutta.

Meistä on nopeasti tulossa sekulaari yhteiskunta, tietämättämme olemme hyväksymässä ajatuksen, 
että ihminen on vain fyysinen olento - elämä tällä planeetalla on kaikki, mitä on olemassa. Tämä 
materialismi ja sekularismi on valloittanut miljoonia länsimaissa. Miljoonat selittävät 
maailmankaikkeuden nyt ilman viittausta Jumalaan, moraalisuuden ilman kymmentä käskyä, 
persoonallisuuden ilman sielua, hyvän elämän ilman toivoa kuolemattomuudesta. Se on vain 
julkeaa sekularismia ja humanismia. Se tarkoittaa, että aika sisältää kaiken - ettei ikuisuutta ole 
olemassa - ja että materiaaliset palkkiot ovat ainoita, joilla on merkitystä.

Jos Jumala on kuollut, jos moraaliarvot ovat edeltävien pimeiden aikojen säälittäviä taikauskoja, jos
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sielu on kuvitelmaa, jos rukous on lapsellista hulluttelua, jos kuolemattomuus on järjetön unelma, 
silloin meillä ei ole muuta jäljellä kuin fyysinen olemassaolo. Sana sekulaari tiivistää edellä 
kuvatun elämäntavan. 

Me näemme edellä mainitun kehityksen sosiaalisissa ohjelmissa, jotka ovat liittovaltion, osavaltion 
tai paikallisten hallitusten kehittelemiä. Elämän moraalisista tai hengellisistä puolista on vain vähän 
mainintaa. Me olemme lähes täydellisesti keskittyneet asioihin, jotka vaikuttavan eläimellisen 
ihmisen elämään. Millään muulla ei ole väliä. "Syö, juo ja ole iloinen" on vallitseva iskulause tässä 
sukupolvessa - ja aivan liian usein monen kirkon painopiste.

Katsokaa tämän moraalisen sekaannuksen traagisia seuraamuksia. On vain kaksi tapaa, jolla se 
kykenee ilmaisemaan itseään. Jos ihminen on eläin eikä mitään muuta, hänen eläimelliset 
itsekkyyden, ahneuden, kateuden, himon, kapinan, itsensä hemmottelun ja omistushalukkuuden 
vaistojen täytyy sallia toimia täysin vapaasti tai niitä täytyy hallita osavaltion toimesta. Nämä kaksi 
periaatetta on toiminnassa yhteiskunnassamme ja ne molemmat valtaavat alaa niin nopeasti, että se 
saa hiukset nousemaan pystyyn. 

Nuorison kapina, nopea rikollisuuden kasvu, hillitön pornografia ja seksuaalinen kevytkenkäisyys, 
kaikki ne sallitaan vapauden nimissä. Tämä on ensimmäisen vaihtoehdon seurausta. 

Toinen vaihtoehto on osavaltion hallinta. Me näemme hallituksen vaikutuksen kaikilla elämämme 
aloilla. Jotkut älyköt maassamme vaativat lähes totalitaarista [=hallitus päättää kaikesta] hallintaa. 
He ovat sen puolella, että elämän suunnittelee osavaltio, elämän organisoi osavaltio ja että 
perustetaan osavaltion rajaton yksinvaltius. 

Nämä kaksi filosofiaa eivät ole vihollisia keskenään; ne ovat itse asiassa kaksoisveljeksiä, 
materialistisen ihmisnäkemyksen ja sekularistisen elämänkatsomuksen ja yhteiskunnan jälkeläisiä. 
Kumpi tahansa voittaa, meidän elämänpolkumme on tuhoon tuomittu.

On olemassa, kuitenkin, kolmas vaihtoehto. Se on siinä, että palataan Raamattuun kansallisen 
elämämme vallitsevana oppaana. Se on siinä, että hyväksymme moraaliset periaatteet, jotka 
kymmenessä käskyssä on annettu ja Vuorisaarnassa kerrottu, jokaisen elämämme alueen 
ohjenuoraksi. 

Meidän sekularistinen ihmisnäkemys täytyy hylätä. Materialismin painotus täytyisi vaihtaa ihmisen 
moraalisen ja hengellisen puolen painotukseen. Meidän täytyisi ottaa täydellä sydämellä vastaan 
kristillinen näkemys ihmisestä ja elämästä aivan kuten esi-isämme tekivät - ja meidän pitäisi tehdä 
se vapaaehtoisesti!

Raamatun päävoima on vieras tämän päivän sekulaarille näkemykselle. Raamattu julistaa 
absoluutteja (ehdottomia arvoja) aikana, jolloin relativismi (=kaikki on suhteellista) on vallitseva 
filosofia länsimaissa, kun lopullista totuutta pidetään mahdottomuutena. Relativismi yrittää 
vakuuttaa meidät, että mikään ei ole pysyvää eikä ikuista - että kaikki asiat ovat muutoksessa. 
Moraalittomuudet tänä päivänä ovat huomenna tavallista käyttäytymistä.

Kuitenkin, kun aloitat lukemaan Raamattua ja uskomaan, että siinä on kyseessä elävän Jumalan 
sana, kuva muuttuu. Absoluuteista (ehdottomista arvoista) tulee pysyviä periaatteita, joilla ihmiset 
ohjaavat kurssiaan sukupolvesta toiseen. Ne ovat totta eilen, tänään ja ikuisesti. Niihin eivät vaikuta
vallitsevat olosuhteet tai niitä eivät syrjäytä tieteen saavutukset tai sosiologien teoriat. Pyhän 
Raamatun absoluutit antavat meille jotain, joihin voimme luottaa ja joiden avulla voimme ohjata 
yhteiskunnan kehitystä.
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Olen vakuuttunut, että vasta silloin, kun hylkäämme sekularismin ja otamme avosylin vastaan 
raamatullisen näkemyksen ihmisestä, maailma voidaan pelastaa. Kristus sanoi, ettei ihminen elä 
ainoastaan leivästä (ks. Matteus 4:4). Hän sanoi: "Etsikää ensiksi Jumalan kuningaskuntaa ja 
Hänen vanhurskauttaan, ja kaikki nuo asiat annetaan teille" (Matteus 6:33). Hän osoitti, että 
ihminen on paljon enemmän kuin eläin - että ihmisellä on mieli, keho ja henki.

Meidän sukupolvemme on elänyt kuin loiset edeltäjiemme hengellisen pääoman varassa. Me 
olemme käyttäneet tuon pääoman loppuun. Me tarvitsemme valtavan hengellisen herätyksen. Me 
tarvitsemme paluun henkilökohtaiseen, vanhanaikaiseen, raamatulliseen kuriin. Ja meidän täytyy 
aloittaa henkilökohtaisella kohtaamisella elävän Jumalan kanssa, Hänen Poikansa, Jeesuksen 
Kristuksen, kautta. 

Paluu Raamattuun muuttaisi moraalisen sävyn kansassamme. Raamattu sanoo: "Vanhurskaus 
kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä" (Sananlaskut 14:34). 

Paluu Raamattuun vahvistaisi kotielämäämme. Saan kirjeitä joka päivä ihmisiltä, joiden kodit olivat
katastrofin partaalla, mutta jotka nyt kiittävät Jumalaa siitä, että hyväksyivät Jeesuksen Kristuksen 
ennen kuin heidän kotinsa romahtivat. Eräs mies kirjoitti: "Minun kotini oli haaksirikossa, mutta nyt
kun perheemme on hyväksynyt Jeesuksen Kristuksen, se on perustettu kivelle." 

Paluu Raamattuun peruuttaisi kammottavat rikostilastot.

Paluu Raamattuun tekisi rotujen välisille suhteille enemmän kuin mikään toinen yksittäinen 
toimenpide, mitä voimme keksiä, jos palaisimme raamatulliseen näkemykseen ihmisestä ja 
Kristuksen opetukseen rakastaa naapuriamme kuin itseämme.

Vasta käännyttyään Kristuksen puoleen, William Wilberforce kykeni karkottamaan orjuuden jäljellä
olevat rippeet Englannista. Kyseessä oli Lincolnin näkemys ihmisistä, joka tuli Raamatusta, joka 
johti eteenpäin vievään intohimoon vapauttaa orjat Yhdysvalloissa. Saman Raamatun opetus 
saattaisi poistaa samojen ihmisten sydämistä ahdasmielisyyden, vihan ja ennakkoluuloisuuden tänä 
päivänä.

Paluu Raamattuun asettaisi seksin oikealle paikalleen. Epänormaali seksin käyttö on likaantuneen, 
synnillisen luonteemme seurausta. Se ottaa sen, mikä on pyhää ja raahaa sen katuojaan. Se tekee 
lelun siitä, minkä Jumala antoi kaikkein luovimpana ja pyhimpänä lahjana meille. Mikään ei palauta
seksiä oikealle paikalleen nopeammin kuin hengellinen herääminen. 

Paluu Raamattuun tuo nuorisolle merkityksen. Opiskelijat yliopistoissamme huutavat elämän 
tarkoituksen perään. He haluavat tietää oman tarkoituksensa elämässä ja olemassaolossa. 
Hengellinen herääminen voi antaa nuorille ihmisille syyn elää, laulun, jota laulaa ja lipun, jota 
seurata.

Paluu Raamattuun voisi myös palauttaa vahvan tunteen kohtaloon kansakunnassamme. Miehet, 
jotka perustivat kansamme, heillä oli ylevä näkemys siitä, miltä sen tulisi näyttää Jumalan 
alaisuudessa. Totta, jotkut heistä eivät olleet sitä, mitä heidän olisi pitänyt olla. Mutta ainakin he 
uskoivat, että usko Jumalaan ja Hänen kunnioittaminen antoi ihmiselle arvokkuuden, jota hän ei 
toisella tavalla voi saada. He olivat miehiä, jotka etsivät Kaikkivaltiaan Jumalan opastusta 
kansakunnan asioissa. He rukoilivat kriisien aikana - ja he saivat vastauksia rukouksiinsa. Me 
olemme ajautuneet pois tuolta kurssilta ja sen seurauksena olemme vaarassa menettää merkityksen 
tunteemme.
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Paluu Raamattuun voisi antaa myös sisäisen rauhan ja turvallisuuden, jota ihmiset epätoivoisesti 
ovat etsineet. Kuinka ihmeellistä on kuulla Kristuksen sanat: "Oman rauhani minä teille annan" 
(Joh. 14:27).

Aivan kuten kristillisyys alkoi muutaman sitoutuneen toimesta eristetyssä ylähuoneessa, niin se 
voidaan myös elvyttää kourallisen avulla, jotka uskaltavat antaa Kristukselle kaiken, mitä heillä on. 
Aivan kuten pisara mustetta vesilasissa värjää sen, samalla tavalla nöyrin henkilö harjoittaessaan 
moraalisia valintojaan vaikuttaa historian kulkuun. Kun teet valinnan lukea Raamattua päivittäin ja 
alistut Kristukselle, joka tässä kirjassa on paljastettu, se voi aloittaa kehityskulun, joka voi muuttaa 
kansakunnan suunnan.

Kirjoitusten lainaukset otettu Pyhästä Raamatusta, New King James Version.
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