
Viholliset, jotka meidän on voitettava 

Pastori: Jentezen Franklin 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=8qSHD99zv0Q 

 

Matteus kappale 13. Haluan aloittaa jakeesta 4: "Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien 
oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne 
nousivat kohta oraalle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei 
ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja 
tukahduttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä sata, mitkä kuusikymmentä, 
mitkä kolmekymmentä jyvää." Jakeessa 22 saamme kuulla selityksen edelliselle: " Mikä taas 
orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys 
tukahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi."  

Haluan selittää teille yksinkertaisen viestin, jonka kertomiseen ei mene paljon aikaa tänä aamuna. Tämä on 
kuitenkin jotain sellaista, mitä meidän kaikkien tulee kuunnella. Ja Jumala todella antoi tämän asian 
sydämelleni. Koska näemme edellä luetussa tekstissä, että siemen on hyvä ja maaperä on hyvä. Mutta 
kuitenkin Raamattu sanoo, että siellä on orjantappuroita, jotka kasvoivat ja tukahduttivat Jumalan Sanan. 
Ja sitä mitä Jumala haluaa tehdä tuon siemenen kautta, tuhoutui. Kuunnelkaa tarkasti! Ja sitten hän sanoi, 
jos haluatte tietää, mitä se tarkoittaa, tässä on käännös: sana on kylvetty, mutta tämän elämän huolet; 
elämän kiire, eteenpäin pyrkiminen, elämän ruuhkaisuus, tukahduttivat Jumalan sanan tehon. Ja tämän 
elämän huolet ja rikkauksien tavoittelu alkoivat tukahduttaa Jumalan tarkoituksen ja suunnitelman.  

Saarnaan tänään viestin, joka ei kohdistu kenelle tahansa vaan erityisesti henkilöille, joita on siunattu. 
Henkilöille, jotka ovat saaneet ylennyksen. Ihmisille, jotka on korotettu. Ihmisille, jotka ovat saaneet 
osakseen menestystä elämässään. Minä pohdiskelin tätä ja uskon, että totuus on, että on helppo antaa 
elämänsä Jumalalle, kun sinulla ei ole mitään [menetettävää]. Joskus kuitenkin suurimmat viholliset, jotka 
meidän on voitettava sen jälkeen, kun meitä on siunattu [olemme saaneet menestystä], ovat esineet ja 
materia, jotka alkavat ruuhkauttamaan elämäämme ja tukahduttavat juuri sen, millä on merkitystä 
elämässämme. Ne ovat siteitä ja kahleita; asioita kuten materia ja materian tavoittelu, jotka alkavat 
tukahduttamaan Jumalan sanan tehon ja Jumalan voiman.  

Haaste onkin siinä, ettei meillä ole mahdollisuuksia vaan menestystä saaneilla ihmisillä on liian paljon 
mahdollisuuksia. Ne alkavat valtaamaan alaa Jumalan tarkoitukselta, suunnitelmalta ja kohtalolta ihmisten 
elämässä. Liian suuri määrä mahdollisuuksia alkaa tukahduttaa Jumalan suunnitelman ja tarkoituksen. 
Nuori mies, istu pian alas - joku auttakaa häntä. Kiitos. Se voi vallata alaa Jumalan sanalta ja tukahduttaa 
sen, minkä Jumala haluaa tehdä. Joskus vihollisesi onkin sitoumuksesi vähäpätöisiin asioihin. Maailma 
taistelee lahjoistasi. Maailma esittelee sinulle jotain sellaista, joka vie sinulta tarkoituksen, miksi sinä olet 
täällä. Maailma sanoo: "Anna meille taitosi. Anna meille lahjakkuutesi. Anna meille  taitavuutesi." Mutta 
Jumala haluaa taitosi, lahjakkuutesi ja taitavuutesi. Ei ole mitään vikaa siemenessä eikä maaperässä tässä 
tekstissä, jonka juuri luimme.  

Tämä on asian ydin. Tässä on asian merkitys. Me elämme ruuhkaisessa paikassa. Ja tämän elämämme 
huolet alkavat ruuhkautumaan ja yhtäkkiä Jumalan profeetallinen sanan elämässäsi muuttuu 
vähäpätöiseksi ja pieneksi siemeneksi. Ja kaikki muut asiat alkavat muuttumaan merkityksellisemmiksi ja 
tärkeämmiksi ja isommiksi ja paljon valtavammaksi elämässäsi kuin Jumala ja Hänen profeetallinen 
lupauksensa ja ilmestyksensä sinun elämässäsi. Haluan teidän ymmärtävän, että eräs kovimmista 
taisteluista, jonka kohtaat silloin, kun Jumala antaa sinulle omaisuutta, ylentää sinut, kohottaa sinut, kyse ei 
tule olemaan demoneista ja Paholaisesta, joita vastaan tulet taistelemaan vaan ruuhkainen elämäsi. 
Yhtäkkiä elämäsi huolet ja elämäsi materialismi alkavat muodostumaan niin tärkeiksi elämäsi asioiksi, että 
Jumala kutistuu pienen pieneksi siemeneksi, joka ei ole kovin tehokas enää elämässäsi.  

https://www.youtube.com/watch?v=8qSHD99zv0Q


Nainen, jolla oli verenvuototauti, ei päässyt Jeesuksen luokse, koska paikka oli tupaten täynnä ihmisiä. 
Raamattu sanoo, ettei hän päässyt Jeesuksen luokse, koska siellä oli niin paljon ihmisiä. Se oli 
ruuhkautunut paikka, mikä esti häntä. Mutta koska nainen oli niin epätoivoinen, hän murtautui ihmisjoukon 
läpi ja nainen ei koskaan olisi saanut Jeesuksen täyttä huomioita, mutta hän ylettyi koskettamaan 
Jeesuksen viitan helmaa ja parantui. Nainen havaitsi, että paikka oli tupaten täynnä, joten hänen oli 
ponnisteltava päästäkseen tämän maailman ruuhkaisuuden/huolien läpi Jumalan luokse. Materialismin 
viettelykset vievät huomiomme, kun Jeesus on juuri hän, jota tarvitsemme eniten sillä hetkellä.  

Sakkeus oli pieni mies olemukseltaan ja väkijoukko hänen ympärillään esti häntä näkemästä Jeesusta. 
Sakkeuksen elämä oli ruuhkautunut. Jumala halusi tehdä ihmeen hänen elämässään ja Sakkeus kiipesi 
puuhun, koska jokin hänen sisällään sanoi hänelle: "Minun on nähtävä Jeesus." Mutta hänen elämänsä oli 
ruuhkautunut toisista ihmisistä ja tapaamisista ja mahdollisuuksista ja hauskuudesta ja viihdykkeistä, eikä 
noissa asioissa välttämättä ole mitään vikaa, mutta jos emme ole tarkkaavaisia, ne alkavat tukahduttamaan 
kriittisen Jumalan sanan voiman ja profeetallisen johdatuksen elämässämme. Silloin me uppoudumme yhä 
enemmän tämän elämämme huoliin - väliaikaiseen ja unohdamme ikuisen. Muistelen miestä, joka oli 
halvaantunut. Hänen neljä ystäväänsä kantoivat hänet synagogaan, koska Jeesus oli siellä. Kun he tulivat 
paikalle, he eivät päässeet synagogaan sisälle, koska se oli täynnä ihmisiä. Ongelma ei ollut siemenessä. 
Ongelma ei ollut maaperässä. Ongelma oli heidän elämänsä, joka oli niin täynnä, etteivät he päässeet 
siihen paikkaan eivätkä Jeesuksen luokse. Te tiedätte, että tarinassa he purkivat katon ja laskivat miehen 
köysissä alas Jeesuksen luokse. Mutta he siis lähestulkoon menettivät Jumalan ihmeitä tekevän voiman 
sen takia, että heidän elämänsä oli ruuhkautunut. 

Ajattelen majatalon omistajaa Betlehemissä. Maria ja Joosef aikovat yöpyä siellä ja hän kantaa maailman 
Pelastajaa ja on viimeisillään raskaana. He koputtavat majatalon omistajan oveen ja isäntä sanoo: "Olen 
pahoillani, majatalo on aivan täynnä." Olen pahoillani. Jeesus - Jumalan Poika. Ymmärrättekö, millainen 
ihme halusi tulla majataloon sisälle. Ymmärrättekö, miten se olisi vaikuttanut heidän lapsiinsa ja 
lapsenlapsiinsa, jos Jeesus olisi syntynyt tuossa majatalossa. Mutta majatalon ovella luki kyltti: "Suljettu 
tänään." Näin ollen majatalossa ei ollut tilaa Jeesukselle. Ainoa asia, minkä Paholainen haluaa tehdä sinun 
elämällesi, on ruuhkauttaa se niin paljon, ettei sinulla enää ole tilaa herätykselle. Sinulla ei enää ole tilaa 
Pyhän Hengen tuoreelle kosketukselle ja voitelulle. Koska olet niin kietoutunut tämän elämän asioihin. 
Koska sinä olet asettanut rikkaudet ja materialismin viettelykset korkealle paikalle elämässäsi - talon, 
auton, maan, yrityksen, menestyksen, huvit, tämän ja tuon. Eikä kyse ole siitä, että olisit paha henkilö. 
Mutta kun nämä asiat alkavat ohjaamaan elämääsi, silloin Jeesuksesta tulee jotain niin pientä, että tapaat 
hänet vain sunnuntaisin ja loppuviikon elämäsi on ruuhkautunut maallisuudesta ja karnaalisuudesta.  

Onko elämässäsi tilaa Jeesukselle? Vai onko se ruuhkautunut? Matteus 9:23: "Ja kun Jeesus tuli 
päämiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän väkijoukon, sanoi hän: ’Menkää pois [make room 
englanniksi], sillä tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu’. Niin he nauroivat häntä." Ihmiset olivat surullisia ja siellä 
soitettiin hautajaismusiikkia. Siellä oli valitusta ja ahdistusta ja kaikenlaista surunvalittelua, mutta Jeesus 
sanoi, että teidän on tehtävä tilaa ja katsokaa, mitä tapahtui. Seuraava jae kertoo (Matteus 9:25): "Mutta 
kun väkijoukko oli ajettu ulos, meni hän sisälle ja tarttui hänen käteensä; ja tyttö nousi." Paikka oli täynnä, 
jolloin Jeesus sanoo, että hän tarvitsee hieman tilaa tehdäkseen töitä. Sinun elämäsi on niin ruuhkautunut, 
että yritän saada ahdistuksen pois tästä talosta. Yritän saada valituksen ulos tästä talosta. Yritän saada 
tappion ja kuoleman ulos tästä talosta. Mutta sinä olet niin täynnä ja ruuhkautunut. Kun hän oli poistanut 
väkijoukon ja ottanut tyttöä kädestä, jolloin tyttö nousi kuolleista. Ihmettelen, mistä jäämme paitsi 
ruuhkaisessa elämässämme. Mietin vain, mistä voimasta jäämme paitsi tässä ruuhkaisessa 
elämässämme.  

Jeesus sanoo: "Jonkun on tehtävä tilaa minulle." Me olemme kietoutuneet tämän elämän huoliin, mutta jos 
antaisit minulle hieman aikaa aamuisin ja rukoilisit. Jos antaisit tilaa minulle ja avaisit kirjasi ja lukisit. Jos 
tekisit tilaa minulle ja rakastaisit minua enemmän kuin pientä siementä sunnuntaisin. Jos tulisit joka päivä 
luokseni ja saisit päivittäisen leipäsi. Sinä puhut siunauksesta. Kun minä löydän henkilön, joka etsii minua 
eikä materiaa, minä poistan rajoitukseni asioista, mitä minä tulen tekemään. Minä annan teille kaiken, mitä 
tarvitsette ja sitten vielä jotain ylimääräistä. Antakaa Jumalalle iso kiitos, jos ajattelette, että saarnaan tällä 



hetkellä totuutta! Ainoa haaste, joka Jeesuksella... Minä tunnen Herran juuri nyt. Ainoa haaste, joka 
Jeesuksella oli, hänen täytyi tehdä tilaa ihmeelle. Ihmisiä pyydettiin poistumaan paikalta. Joskus meidän on 
pyydettävä ihmisiä poistumaan paikalta, jotta saamme hieman tilaa Jeesukselle. Joskus meidän on 
sanottava: "Sinä olet tärkeä, mutta Hän on tärkeämpi." Tuo mahdollisuus on hyvä, mutta Hän on tärkeämpi.  

Sekasotku, epäjärjestys, kasautuneisuus, ruuhkaisuus - elämässämme. Maalliset, karnaaliset, hetkelliset 
asiat. Muut asiat. Me tarvitsemme kunnollisen kevätsiivouksen. Me tarvitsemme hengellisen puhdistuksen 
kodissamme [spiritual house cleaning]. Silloin teemme tilaa Hänelle kodeissamme jälleen. Silloin  teemme 
tilaa Hänelle perheessämme jälleen. Ainoa visio, joka eräillä ihmisillä on, on televisio. Meidän on tehtävä 
tilaa Hänelle. Hän haluaa istuttaa siemenen sinuun, joka ohjaa ja johtaa sinua ja voitelee sinut ja siunaa 
sinut ja saa sinut menestymään. Mutta jos elämäsi on niin täynnä maallisia asioita, se tukahduttaa Sanan 
voiman. Eikä sinulla ole ajatustakaan, mistä jäät paitsi! Kaikki mitä olet etsinyt, löytyy Jeesuksesta! Etsikää 
ensin kuningaskuntaa, jolloin kaikki nämä asiat annetaan sinulle. Muut asiat tukahduttavat, ruuhkaisuus 
tukahduttaa, Jumalan antamien lupauksien sisältämän potentiaalin.  

Johannes 18:8: "Jeesus vastasi: 'Minähän sanoin teille, että minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin 
antakaa näiden mennä';" Antakaa muiden asioiden mennä, jos etsitte minua! Jos minä olen se, mitä etsitte, 
kun löydätte minut, teidän on annettava joidenkin muiden asioiden mennä. Antakaa niiden mennä. Ja 
tehkää tilaa Minulle. Joskus sinun on valittava, annatko tilaa Jeesukselle. Onko Hän suuri asia elämässäni 
vai jäänkö jumiin tämän elämäni huoliin? Ja väliaikaisten rikkauksien houkutuksiin, jotka tukahduttavat 
intohimoni ja rakkauteni Jumalaan. Antakaa niiden asioiden mennä. Pietari sanoi, että tämä on sitä, mistä 
profeetta Joel puhui. Vapauta itsesi joistain tämän maailman asioista.  

Haluan viedä teidät Vanhaan Testamenttiin ja päättää tarinalla. Samuel kappale 10:ssä on tarina Israelista, 
joka etsii ensimmäistä kuningastaan. Hänen nimensä oli Saul. Ja nyt on se aika. Raamattu sanoo, että 
Samuel toi mukanaan käyrätorven ja sanoi Jumalalle, että olen valmis voitelemaan jonkun kuninkaaksi. 
Kyseessä on Sinun sanasi, että Israelilla tulee olla kuningas. Missä he ovat Herra? Ja havaitkaa vastaus. 1. 
Samuel 10:22: "Silloin he kysyivät vielä kerran Herralta: 'Onko ketään muuta vielä tullut tänne?' Herra 
vastasi: 'Katso, hän on piiloutunut kuormastoon'." Jumala on valmis voitelemaan kuninkaan. Jumala ei 
kyennyt löytämään häntä eivätkä israelilaiset kyenneet löytämään häntä. Koska henkilö oli piilossa tämän 
elämänsä asioiden parissa. Hän piilotteli materialismin alla. Hän puuhasteli kaikenlaisia maallisia asioita ja 
piti hauskaa sillä tavalla. Tehdään tämä nyt ja tuota ensi viikolla. Haluan, että pidät vapaata. Minä puhun 
siunatuista ihmisistä. Ja kaikki te olette siunattuja, tiesitte sen tai ette. Puhun nyt ihmisistä, joilla on 
hämmästyttäviä mahdollisuuksia. Ongelma noissa mahdollisuuksissa on se, että niistä voi tulla teidän 
elämänne suurimpia asioita sen sijaan, että suurin asia elämässänne olisi siemen ja sen lupaukset ja 
ilmestys, jonka olette saaneet ja miksi olette täällä. Ja silloin alatte piiloutumaan tavaroiden joukoon. Älkää 
jääkö piiloon tavaroiden alle!  

Autoissa oli aikoinaan puskuritarra, jossa sanottiin: "He who dies with the most stuff, wins." [Jolla on 
kuollessaan eniten tavaraa, voittaa.] He ovat väärässä. Joka kuolee Jeesuksen Kristuksen kanssa, voittaa. 
[He who dies with Jesus Christ, wins.]  Ja Henki kutsuu tänä päivänä: "Tulkaa pois sieltä 
tavarapaljoudestanne." Tulkaa takaisin elämään, jossa numero yksi elämässänne on Jeesus. Kun teillä on 
ruokaa ja vaatteet, olkaa tyytyväisiä (1. Timoteus 6:8). Meistä on tullut niin karnaaleja ja rikkauksien 
houkutukset ja tämän elämme huolet; tämä asia ja tuo asia ja se asia, auto ja toinen auto sekä tuo ja tämä, 
toinen ylennys ja niin edelleen. Nuo ovat elämämme isoja asioita ja pikku-Jeesus on jossain täällä sen 
keskellä. Koettelemuksesi ei ole siinä, kun sinulla ei ole mitään. Koettelemuksesi on se, kun sinulla on jo 
kaikkea. Voiko Jeesus silloin olla iso asia ja kaikki nämä muut asiat vain pieniä ja lähes merkityksettömiä. 
Herra antaa ja Herra ottaa. Olen oppinut elämään yltäkylläisyydessä ja niukkuudessa. Sillä ei ole väliä. 
Minä rakastan Jeesusta. Ja Jumalalle kiitos tavaroista, jotka ovat siunausta. Mutta en minä niiden takia 
palvele Herraa. Minä palvelen Häntä, koska hän on Herrani. Hän on Pelastajani. Hän on Mestarini.  

Kysyn teiltä kysymyksen: "Kun teitä on jo siunattu, voitko jälleen kerran antaa kaiken Hänelle?" Mitä jos 
Jumala sanoisi sinulle tänä päivänä, että kaikki tuo tavaroiden paljous, jonka olen antanut sinulle, kun 
sinulla ei ollut kuin kaksi kolikkoa aikoinaan taskussasi eikä sinulla ollut mitään, kun minä löysin sinut. Kun 



Herra löysi minut, olin Lincolnin maaseudulla asuva tyhjätasku. Minä omistin saksofonin ja Raamatun. Hän 
on siunannut minua. Hän on siunannut perhettäni. Meitä on siunattu yltäkylläisesti. Ja Herra todella 
työskenteli tämän viestin kanssa sielussani. Ja Hän sanoo nyt, että osaatteko säilyttää siunauksenne vai 
onko tavarat suurin asia elämässänne. Minä kerron teille, että on olemassa kutsumus ja on olemassa 
tukahduttaja, joka tulee. Siinä vaiheessa sinä alat menemään enemmän tavaroittesi pariin kuin että menisit 
Jeesuksen luokse.  

Jotain henkilöä odottaa voitelu. Kuka tulee ulos sieltä tavaroiden alta? Ja kun Samuelilla oli tuo käyrätorvi 
[horn of all] ja hän sanoi Saulille, Raamattu sanoo, että tule ulos tavaroittesi parista ja hän tuli ulos sieltä. Ja 
kun Saul pääsi vapaaksi sitoumuksista ja tämän maailman huolista ja yrityksestä ja rahan hankkimisesta ja 
yrityssopimuksista ja suuremmista mahdollisuuksista. Eikä noissa asioissa ole mitään vikaa, koska meidät 
on laitettu tänne ollaksemme tuottavia, voittavia ja menestyviä ihmisiä. Mutta totuus on, että kun se saa 
liian paljon aikaasi ja energiaasi ja sana onkin enää vain pieni siemen ja kirkko on vain pieni asia ja 
kirkossa käyminen on vain vähäpätöinen asia ja Raamatun lukeminen ja Jumalan ylistäminen arkiviikolla 
on vain pieni osa-alue elämässäsi ja kaikki se tavaran määrä onkin iso asia sinulle. Sinä olet ruuhkautunut. 

Jotain henkilöä odottaa voitelu, kun hän pääsee ulos sieltä tavaroidensa alta. Tulkaa ulos tavaroiden 
parista. Jättäkää tavaranne maahan. Minä uskallan sanoa tänä aamuna: "Jumala, tässä on tavarani. Tässä 
on urani. Tässä on taloni. Tässä on tämä. Tässä on unelmani. Tässä on päämääräni. Tässä on haluni. 
Tässä on kaikki, mitä varten olen tehnyt töitä. Olen pahoillani ja siitä on tullut liian iso ja Sinusta on tullut 
liian pieni." Tänään haluan olla väärinpäin käännetty jäävuori. Haluan sen, mikä on sisälläni, Jeesuksen, 
pinnan alla. Se oli muuten asia, mikä upotti Titanicin. Pinnalla näkyi vain jäävuoren huippu. Suurin osa oli 
näkymättömissä ja se on totta meidänkin elämässämme. Jos Jeesus sisälläsi ei ole isompi kuin, mitä 
ihmiset näkevät sinusta päältä päin, sinä et ole kovin voimakas. Elämäni on ollut niin ruuhkaista. Onko 
tämä kuvaus sinusta? Ei ole ollut tilaa ihmeille. Ei ole ollut tilaa rukoukselle. Ei ole ollut tilaa paastolle. Ei 
ole ollut tilaa säännölliselle kirkossa käymiselle. Mutta Jumala, me annamme tavaramme jälleen kerran. 
Minä haluan pitää vanhanaikaisen palveluksen.  

Yksi on se, kun Jumala menee syvälle sisällemme ja tuo henkilökohtaista pyhyyttä takasin meille enemmän 
kuin mikään, missä olemme mukana rakkaudesta Jeesukseen. Ja me luovumme tavaroistamme ja 
esineistämme ja luovumme tämän elämämme huolista ja materialismin houkutuksista. Ja käännymme 
uudelleen suurimpaan asiaan elämässämme, sen pitäisi olla suurin ilomme, eikä sen pitäisi olla tuo esine 
tai tuo tavara vaan isoin ilo pitäisi olla Jeesus. Nousetteko seisomaan tässä huoneessa älkääkä liikkuko 
paikoiltanne, kiitos. Nostaisitteko kätenne taivasta kohden ja sanoisitteko: "Herra minä luovun tavaroistani, 
minä luotan Sinuun. Minun elämässäni on ollut tukahduttavia asioita. Ne ovat tukahduttaneet lupauksesi ja 
Jumalan asiat. Jumalan asiat ovat siemenen kokoisia verrattuna maailmaan ja elämän huoliin ja 
materialismin tavoitteluun. Materialismista on tullut valtava ja se on tukahduttanut hengellisen elämäni, 
unelmani ja kutsumukseni ja kohtaloni. Ja olen tullut tänne tänä sunnuntaina keskellä kesää vuonna 2018 
ja sanon; Herra, annan sinulla tavarani. Annan sinulle sitoumukseni. Annan sen sinulle. Haluan sinun 
olevan  suurin asia. Kaikki mitä ihmiset näkevät pinnan yläpuolella on upeaa, mutta se ei ole sitä, mitä minä 
olen. Mikä minä olen, on näkymätön, koska tunnen sinut ja vaellan kanssasi, rakastan sinua ja sinä olet 
intohimoni; palvelen sinua ja haluan enemmän sinua kuin olen koskaan aikaisemmin halunnut." 

[Laulua] Suomennos: Jos olisitte nähneet, mistä Jeesus on tuonut minut tänne, missä olen tänään. Silloin 
te tietäisitte syyn, miksi rakastan Häntä niin paljon. Te voitte viedä tämän maailman rikkauksineen. En 
tarvitse mitään tavaraa. Minun haluni on elää Hänelle.  

Tämä on totuus, koska jotkut teistä ajattelevat, mitä tuo tekee. Tänä aamuna ensimmäisessä 
palveluksessa en ollut ajatellut tätä laulua ja tietääkseni en ollut kuullut tätä laulua. Ja se on niin vanha 
laulu, ettei sitä löytynyt internetistä. Lopulta joku löysi sen. Ja tänä aamuna ensimmäisessä palveluksessa, 
kun he lauloivat, minä kuulin tämän laulun. Tämä on asia, kun olet ollut kirkossa koko elämäsi, sisälläsi on 
asioita, joita et edes tiennyt siellä olevan. Minä kuulin sen. Minä kuulin sen. Kuulin Hänen laulavan tuon 
laulun sisälläni. Ja minä pysäytin kaiken ja nuo nuoret miehet farkuissaan eivät tienneet, mistä on kysymys. 
He eivät tunne näitä lauluja. He eivät tunne näitä. Ei. Ei. He ovat hyviä tyyppejä, mutta he tuntevat vain 



bumpity-bump-thump. He eivät tunne näitä lauluja. Minä vain aloin laulamaan. Enkä muistanut edes 
sanoja. No minä keksin päästäni koko jakeen.  

[Laulua] Suomennos: On haluni elää Jeesukselle. On haluni elää Hänelle. Vaikka olen usein epäonnistunut 
ja tuonut Hänelle paljon häpeää. On kuitenkin minun haluni elää Hänelle. Jos voisitte nähdä, mistä Jeesus 
on tuonut minut tänne, missä olen tänään. Silloin te tietäisitte syyn, miksi rakastan häntä niin paljon. Te 
voitte viedä tämän maailman, sen varakkuuden ja rikkaudet. En tarvitse yhtäkään asiaa. On minun haluni 
elää Hänelle. On minun haluni auttaa jotain ihmistä tänään. Jotain henkilöä, joka ehkä on epäonnistunut 
näkemään tien. Minä myös olin kerran eksyksissä, mutta löysin tieni Jumalan luokse. Nyt on minun haluni 
elää Hänelle. Jos näkisitte, mistä Jeesus on tuonut minut sinne, missä olen tänään. Silloin tietäisitte syyn, 
miksi rakastan Häntä niin. Te saatte tämän maailman, sen varallisuuden ja rikkaudet. En tarvitse maan 
asioita. On minun haluni elää Hänelle. On minun hlauni elää hänelle.  

Haluan sanoa jokaiselle henkilölle, jolle olen tänään saarnannut ja joka sanoo, pastori Franklin, rakastan 
Herraa, mutta tämän elämän huolet ja materialismin houkutukset ovat alkaneet tukahduttaa intohimoa, 
innostusta, iloa, viattomuutta, puhtautta, henkilökohtaista pyhyyttä ja vaellusta läheisessä suhteessa 
Jeesukseen. Tunnen, että se on tukahdutettu. Jeesuksesta on tullut pieni ja tämän elämän huolista ja 
murheista on tullut valtavia.  

Haluaisin tänä aamuna tulla ulos sieltä. Ja haluaisin olla vapaa. Haluaisin lopettaa tänään. Kuunnelkaa 
tarkasti. Kun sinä olet tavaroiden ympäröimä, ainoa asia, minkä Jumala haluaa sinulta. Hän näkee 
sydämeesi. Ja jos sydämesi kääntyy takaisin Hänen suuntaansa, sinun suuntasi on tärkeämpi kuin 
sijaintisi. Jos vain käännyt Hänen suuntaansa, aivan kuten tuhlaajapojan tarinassa, kun poika tuli kotiin, isä 
tiesi, ettei poika päässyt irti kaikesta siitä, mihin oli jumittunut, isä juoksi poikaansa vastaan heti kun suunta 
oli vaihtunut. Suunta on tärkeämpi kuin nykyinen sijaintisi! Sinä saatat olla riippuvuutesi ympäröimä. Sinä 
saatat olla tämän elämän asioiden ympäröimä. Sinä saatat olla karnaali [maallinen]. Juuri nyt saatat tuntea, 
että olet juuri ja juuri hengissä hengellisesti. Käännä sydämesi takaisin Jumalan suuntaan, jolloin Hän 
vetää sinut pois siitä tavaroiden määrästä ja [mistä?] ja tuo sinut hienoon rakastavaan suhteeseen Hänen 
kanssaan.  

Minä puhun rakennuksen huipulta sen pohjalle saakka ja eturiviltä takariville ja koko seurakunnalle ja 
jokaiselle kampukselle. Missä tahansa oletkin. Jumalan Henki puhuu sinulle tämän viestin avulla. Ei ole 
mitään tärkeämpää kuin tämän elämän huolet ja se, mitä sinä teet juuri tänään täällä. Ja jos tunnet itsesi 
hieman kädenlämpöiseksi ja tunnet olevasi hieman kylmä ja jos tunnet että Jumalan suunnitelma ja kohtalo 
on hieman kutistumassa, maailman houkutus on muuttumassa suuremmaksi, sinun on parasta kuunnella 
tämä viesti tänään. Tunnen että Jumala puhuu ihmisille tämän viestin kautta. Te tunnette minut. Minä en 
pelaa mitään pelejä, kun nousen tänne puhujan korokkeelle. Olen kuullut Jumalalta teille tänään. Ne eivät 
tyydytä sieluasi! Hanki lisää, hanki enemmän, hanki omaisuutta, ja sinä päädyt rikkonaiseksi ja tyhjäksi 
ihmiseksi, jos sinulla ei ole Jeesusta.  

Ja jos haluat enemmän, enkä välitä kuka sinä olet, enkä välitä mitä olet tehnyt, enkä välitä mitä 
kunniamerkkejä sinulla on, jos haluat enemmän Jeesusta ja vähemmän maailmaa, nouse istuimeltasi ja 
tule tänne eteen seisomaan. Me laulamme tämän laulun uudelleen. Ja tunnen että Herra haluaa minun 
sanovan tämän asian. Herralla on astiallinen öljyä ja Hän sanoo, kuka tulee ulos sieltä tavaroidensa 
keskeltä, kuka tulee ulos sieltä, tulkaa ulos sieltä ja Hän voitelee sinut tuoreella öljyllä. Jos tulet Hänen 
luokseen, hän koskettaa sinua uudelleen. Jos tulet, sinä tunnet Hänen läsnäolonsa. Sinä tunnet tulen. Sinä 
tunnet intohimon. Sinä tunnet voitelun. Öljy on voitelu. Ja hän sanoo, että odottaa sielujen tulevan ulos 
sieltä tavaroiden keskeltä. Tulkaa. Tulkaa. Tulkaa.  

Taputtakaa käsiänne kirkko. Voitto on meidän. Monta, monta, monta elämää. Monet, monet, monet ihmiset 
pyristelevät eroon sieltä kylmyydestä. He puhdistavat itsensä tämän maailman roskasta ja tämän elämän 
huolista. Olkaa hyvät ja tulkaa tänne eteen, koska on tärkeää, ettette seiso siellä yleisössä, jos Pyhä Henki 
kehottaa sinua. Niele ylpeytesi ja ole nöyrä ja kävele tuota käytävää pitkin aivan kuten silloin, kun 
ensimmäisen kerran pelastuit. Ole nöyrä ja kuuntele Pyhää Henkeä tänä aamuna, koska tämä on sinun 



alttarikutsusi. Tämä on sinun alttarikutsusi. Sinä siunattu henkilö ja sinä varakas henkilö, tämä on sinun 
alttarikutsusi. Annatko kaiken jälleen kerran Jumalalle? Annatko kaiken jälleen Jumalalle? Voitko kestää ja 
olla siunattu? Voiko sinuun luottaa, jos Hän kohottaa sinut ylempään asemaan. Miksi Hän antaisi sinulle 
enemmän, jos käytät väärin menestystä, minkä hän on sinulle jo antanut. Ja sinä pidät menestystä 
suuremmassa arvossa kuin Hän on ja kuitenkin hän on sen kaiken sinulle antanut.  

Tarkoitukseni ei ole vain rönsyillä täällä puhujan korokkeella, mutta en koskaan unohda, kun tyttöni olivat 
hyvin, hyvin, pieniä. Minä vein heidät kouluun joka päivä. Siihen aikaan  videopelejä sanottiin GameBoy. Te 
varmaan muistatte GameBoyn. Se oli pieni kannettava videopelilaite. Ostin sellaisen pienelle tytölleni 
Carolinelle. Ostin hänelle yhden jouluksi. Hain hänet koulusta ja ensimmäinen asia, minkä hän halusi, oli 
GameBoy. Hän kertoi, että sen on oltava autossa. Ne olivat ohjeet. Kun hän istui sisälle autoon, pieni tyttö 
pisamoineen ja letteineen, ja hän kysyi, missä on GameBoy isä. Annoin sen hänelle. Yritin puhua hänelle ja 
hän vain pelaa videopeliä. Kysyin, Caroline, miten päiväsi meni? Hyvin. Se oli yksi sana. Yhden sanan 
pituisia lauseita. Olen isä ja hän ärsytti minua niin paljon. Ojensin käteni ja nappasin GameBoyn häneltä ja 
avasin auton ikkunan ja lähes heitin laitteen ulos autosta. Sitten muistin, miten paljon se oli maksanut ja 
laskin sen viereiselle istuimelle.  

Hän sanoi, isä mikä sinua vaivaa. Minä sanoin, että annoin sinulle tuon. Tuo laite on isompi kuin minä sinun 
elämässäsi. Sinulla ei ole enää aikaa puhua kanssani. Sinulla ei ole enää aikaa kikattaa ja leikkiä kanssani 
nyt, kun olen ostanut sinulle tuon. Annoin sinulle GameBoyn, annoin sinulle veneen, annoin sinulle talon, 
annoin sinulle auton, annoin sinulle toisen auton, annoin sinulle kaiken muunkin. Ja se on maailmasi nyt. 
Se on maailmasi nyt. Tulkaa ulos sieltä tavaroiden alta. Koska täältä tulee tuore voitelu. Täältä se tulee, 
nostakaa kätenne ja alkakaa ylistämään. Alkakaa laulamaan. Alkakaa omistautumaan. Alkakaa 
pyhittäytymään. Alkakaa etsimään Jumalaa siinä, missä seisottekin. Kaikkialla tässä huoneessa. Nostakaa 
kätenne ylös ja alkakaa laulamaan ja ylistämään Jeesusta. 

[Laulua] Jos näkisit, mistä Jeesus toi minut tänne, missä olen tänään. Silloin tietäisit syyn, miksi rakastan 
häntä niin paljon. Voit viedä tämän maailman rikkauksineen. En tarvitse mitään sieltä. En tarvitse maailman 
asioita elääkseni Hänelle. Jos näkisit, mistä Jeesus toi minut tänne, missä olen tänä päivänä. Silloin tietäisit 
syyn, miksi rakastan Häntä niin. Voit viedä tämän maailman sen varakkuuden ja rikkaudet. En tarvitse 
mitään maailman asiaa. On minun haluni elää Hänelle. Jos näkisit, mistä Jeesus on tuonut tänne, missä 
olen tänään. Silloin tietäisit syyn, miksi rakastan häntä niin. Voit ottaa tämän maailman, sen varakkuuden ja 
sen rikkaudet. En  tarvitse maailman asioita. On minun haluni elää, on minun haluni, elää Hänelle.  

Jokainen pää kumartuu ja jokainen silmä sulkeutuu. Jokainen sulkeutuu hyvin kunnioittavasti Pyhälle 
Hengelle. Minulla ei ole epäilystäkään, että tulee valtava vastaus, koska voitelu liikkuu mahtavasti. Pastori, 
minä en ole oikeassa Jumalan kanssa. Pastori, minä olen kaukana Herrasta elämässäni. Vihollinen on 
tukahduttanut uskoni kuoliaaksi. Mutta tänä aamuna tunsin kipinän. Tänä aamuna kun tuota laulua 
laulettiin, kun se repi sydäntäni. Se on vanhanaikaista vakaumusta. Se on Pyhä Henki, joka puhuu: "Minä 
rakastan sinua yhä." Ei ole mitään sen kaltaista kuin tuo tunne, joka sinulla on parhaillaan. Sinulla on 
universumin Jumalan huomio. Ja hän sanoo sinulle, tule jo kotiin. Käännä sydämesi minun suuntaan. 
Tiedän, että olet sitoutunut joihinkin asioihin, mutta käännä sydämesi minun suuntaani. Ja sillä hetkellä, 
kun käännät sydämesi minun suuntaan, ihmiset näkevät vain ulkoisen olemuksesi, mutta minä näen 
sydämesi. Sinä saatat olla kahleissa ja monet asiat pitävät sinusta kiinni ja tukahduttavat sinua, mutta sinun 
tarvitsee vain kääntää sydämesi minun suuntaani tänä aamuna ja minä tulen juosten sinua vastaan. Minä 
vedän sinut ulos sieltä tavaroiden keskeltä. Minä annan takasin sinulle elämäsi. Sinun ilosi. Tee tilaa 
minulle. Sinä olet ruuhkautunut. Tee tilaa minulle. Jos tämä kuvaa sinua ja tiedät, että sinä et ole oikeassa 
Jumalan suhteen ja haluaisit sitä, laita asiasi kuntoon Jumalan kanssa tänään.  

Niin rohkeasti kuin pystyt, nosta kätesi niin korkealle kuin pystyt missä tahansa oletkin tässä huoneessa. 
Kaikkialla edestä taakse asti nostakaa kätenne korkealle häpeämättä. Nostakaa korkealle häpeämättä. 
Kaunista, kaunista, kaunista. Pitäkää kätenne ylhäälle. Avatkaa silmänne ja pitäkää kätenne ylhäällä. 
Jokainen. Avatkaa silmänne ja juuri nyt katsokaa ympärillenne. Jos näette jonkun kädet ylhäällä, haluan 
että laitatte kätenne kevyesti heidän olkapäälle. Me rukoilemme rukouksen ja Jeesus kuulee tämän 



rukouksen. Hän aikoo puhdistaa sinut, hän aikoo pelastaa sinut, hän aikoo vetää sinut ulos tavaroiden 
keskeltä. Ja hän aikoo aloittaa mahtavan palautustyön elämässäsi. Jokainen sanokaa nämä sanat ja 
erityisesti he, jotka nostivat kätensä. Kaikki yhdessä uskon rukouksessa: "Taivaallinen Isä, tulen luoksesi. 
Ja annan elämäni Jeesuksen nimessä. Ei ole toista nimeä kuin Jeesuksen nimi. Käännän sydämeni sinun 
puoleesi. Luovutan elämäni sinulle. Annan tavarani sinulle. Minä annan varallisuuteni sinulle. Minä annan 
menestykseni sinulle. Ne eivät tyydytä minua. Minä tarvitsen sinua. Elämän antaja, minä tarvitsen sinua. 
Elämän vapauttaja, minä tarvitsen sinua elämässäni. Minä luovutan elämäni sinun hallintaasi. On minun 
haluni elää Jeesukselle. On minun haluni tulla ulos tavaroiden keskeltä. Sitoumuksista. Riippuvuuksista. 
Minä haluan ulos. Minä vaihdoin suuntani. Ja tiedän, että sinä viet minut kotiin. En pääse kotiin omin 
voimin, joten isä tule ja juokse vastaani armossasi ja kirkkaudessasi. Minä vastaanotan täydellisen 
anteeksiannon. Minä olen Jumalan lapsi. Minä olen pelastettu. Ja nyt vastaanotan Pyhän Hengen voitelun. 
Hän voitelee pääni öljyllä. Minun kuppini vuotaa yli. Minun iloni vuotaa yli. Minä teen tilaa perheessäni, jotta 
ihme mahtuu sinne sisälle. Tule sisälle talooni.  Tule tulevaisuuteeni. Tule yritykseeni. Tule talouteeni. Minä 
teen tilaa sinulle. Minä asetan sinut valtaistuimelle.  

Se on tehty, sanoo Herra. Se on tehty, sanoo Herra. Sinä olet vapaa. Sinä olet valittu. Sinulle on annettu 
anteeksi. Sinut on kutsuttu. Sinulla on kohtalo. Sinut on voideltu. Taputtakaa käsiänne voitelun takia. 
Taputtakaa käsiänne voitelun vuoksi. Taputtakaa käsiänne voitelun vuoksi. Tunnen voitelun joka murtaa 
ikeitä ja nostaa painavia taakkoja. Kunnia. Kunnia. Kunnia. Halleluja. Hän jonka Poika vapauttaa, on todella 
vapaa. Minä kerron, mitä teidän on tehtävä. Jos vain pelaatte pelejä, älkää tehkö tätä. Jos rukoilitte tuon 
rukouksen ja tarkoititte sitä, tärkeimmät askeleet jotka otatte kohti tämän rakennuksen takaosaa, aivan 
kahvilan vieressä, siellä on olohuone. Menkää sinne ja sanokaa, että tulin ilmoittautumaan seuraaviin 
vaiheisiin. Ensimmäinen asia, minkä he tekevät, he laittavat nimesi vesikastelistaan. Miksi se on tärkeää? 
Koska Jeesus käski, että sinä teet niin. Hän käski niin. Ja kun teet sen, menet sinne veteen, se hautaa 
vanhan ihmisen [old you]. Ja kun tulet ylös vedestä, se tarkoittaa, että julistat maailmalle. Minä olen valmis. 
Olen veren alla. Punainenmeri on peittänyt menneisyyteni ja olen uusi luomus. Sinun on tehtävä niin. Sinun 
on tehtävä se. Ja sinun on otettava seuraavat askeleet, koska ihmeet seuraavat sinua sen jälkeen, jos teet 
niille tilaa. Jos teet niille tilaa. Jos olet tehnyt niin, sinä olet aloittanut sen. Nyt vain päätät sen. Jumala 
siunaa sinua. Oletteko valmiita siunauksiin? Kuinka moni on saanut siunauksen tänään?  

Vain siksi että minusta tuntuu, että pitää laulaa. Joskus tuntuu siltä, että pitää laulaa. En välitä kuulostanko 
hyvältä, koska tunnen, että minun pitää laulaa. Minä aion laulaa tuon laulun uudelleen. Pidän siitä vanhasta 
laulusta. En tiedä, miksi sitä ei ole pitkään aikaan laulettu. Vei kaksi vuosikymmentä muistaa se. Eikä se 
olekin hyvä laulu? Kääntykää jonkun suuntaan ja sanokaa, on minun haluni. On minun haluni elää 
Jeesukselle. Jos sinä et tule, se ei haittaa minua, koska minulla on halu seurata Jeesusta.  

Oletteko valmiita, tässä tulee siunaus. Älkää unohtako paastota ja rukoilla. Te vapaaehtoiset olette 
mahtavia ja kiitos, että olette ilmoittautuneet. Me tarvitsemme apuanne tällä viikolla ja tulevissa 
konferensseissa. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon 
sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Kun he näin 
siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni. Olkaa siunattuja. Me rakastamme teitä 
kaikkia.  


