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Uskonnollinen riivaaja, joka pettää hengellä täytettyjä uskovia (Jennifer
LeClaire & Mario Murillo)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=j0JeyNplqJY&t=870s

Hei ihmiset,

Tämä on ensimmäinen Awakening now -tapahtuma, joka on uusi sarja, jonka olemme aloittaneet. 
Koska, kuten tiedätte, minä uskon kolmanteen suureen herätykseen. Minä olen Jennifer LeClaire. 

Olen perustanut The Awakening House of Prayer - maailmanlaajuisen liikkeen. Minä etsin 
tarkoituksella 1000:tta välittäjärukoilijajohtajaa (intercessory prayer leaders), jotka kasvavat meidän

herätysrukousyhdyskunnissamme - niiden kenttätyön tuloksena. Minä uskon, että tarvitsemme 
rukousta tässä ajassa maassa ehkäpä ainakin yhtä paljon kuin minä toisena ajankohtana tahansa. Me
olemme kriittisessä ajassa. Eurooppa on kriittisessä ajassa. Amerikka on kriittisessä ajassa. Ja 
meidän täytyy nähdä tuo suuri herätys. Ja me tiedämme, aivan liian hyvin, että meillä on myös 

vihollinen, joka vastustaa sitä. Ja on olemassa jopa osa kirkkoa, joka vastustaa todellista herätystä. 
Koska se tarkoittaa, että meidän täytyy muuttua. Meidän täytyy katua ja tehdä parannus. Meidän 

täytyy rukoilla. Meidän täytyy kohdata riivaajahenkiä. Meidän on osallistuttava sodankäyntiin. 
Meidän täytyy sanoa joitain asioita pelottomasti ja monet ihmiset eivät ole halukkaita sellaista 
tekemään. Me näemme paljon kädenlämpöisyyttä kirkossa tänä aikana. Mutta, siellä on olemassa 
myös jäännös.

Kuunnelkaa ihmiset. Minun pitää jakaa tämä kanssanne ennen kuin jatkamme eteenpäin erityisen 

vieraani kanssa. Kertokaa tästä aikajanallanne, jakaa tätä ryhmissänne, jakakaa tätä kaikkialla. Itse 
en voi jakaa tätä asiaa täältä, missä olen parhaillaan. Joten, tehkää te jakaminen puolestani. Ja 
laitetaan tämä sana kaikkien näkyville, koska tänään me menemme syvälle. Me aiomme sukeltaa 
sisään. Me aiomme iskeä riivaajia. Me aiomme, no, toivottavasti, emme loukkaa kovin montaa 

kristittyä, mutta jotkut loukkaantuvat. Miksi? Koska tulemme näkemään rohkeaa, lunastavaa, 
totuudenpuhumista tänään. Ja, minä haluan kutsua mukaan lähetykseen Jumalan miehen, jota olen 

ihaillut monta vuotta. Me emme todellisuudessa ole koskaan puhuneet keskenämme. Olin Charisma
-lehden toimittaja jonkin aikaa ja meillä oli tapana viitata hänen artikkeleihin.  Minä vain rakastan, 
rakastan, rakastan, tätä Jumalan miestä, tri Mario Murilloa. Koska, ensinnäkin, hän on 
kokonaisvaltainen. 

Mutta, mikä todella iskee minuun, on hänen rohkeutensa sanoa asioita, joita toiset ihmiset eivät 

sano - he pelkäävät sanoa niitä ääneen. Ja hän muistuttaa minua, puhuimme takahuoneessa, Steve 
Hillistä, Brownsvillen herätyksestä. Hän oli oppaana elämässäni ja hän todella auttoi minua paljon. 
Ja tiedättehän tämän, Jumalan miehet ja naiset, jotka vain puhuvat ja sanovat niin kuin asia on. Se 
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on sitä, mitä kirkko tarvitsee juuri nyt. Ja se on syy siihen, miksi olen niin kiitollinen Mariosta. Hän 
on ollut mukana niin monessa eri asiassa. Hän aikoo kertoa hieman siitä, mitä on puuhastellut. 

Hänellä on dramaattinen todistus. Ja, hän tekee paljon palvelutyötä. Hän on juuri nyt Renossa, 
Nevadassa, mutta hän myös kirjoitti äskettäin uuden kirjan "Vessels of Fire and Glory" - 

Riivaajahenkien karkoittaminen Amerikassa aloittaaksemme suuren herätyksen. Se vain kuulostaa 
sellaiselta, jonka itse saattaisin kirjoittaa. Joten, minä rakastan, rakastan, rakastan sitä. Kiitos, kiitos 
Jumalan mies, kun olet tullut lähetykseen mukaan tänään.

Mario: Tämä on hyvin erityinen keskustelu minulle, koska, Jennifer, sinun kirjoituksesi ovat 
todella tehneet vaikutuksen minuun. Me tiedämme, että tuolla ulkona on paljon kristittyjen 

kirjoittamaa tekstiä. Mutta, hyvin harvat kristityt osaavat kirjoittaa. Nyt, sinä teet hyvää työtä. 

Jennifer: Kiitos.

Mario: Sinä mainitsit, että aiot käsitellä ristiriitaisia aiheita. Mark Twain sanoi, totuudet (facts) ovat
uppiniskaisia asioita. Ja minä ajattelen, että salaisuus kirjoittamisessa on tietää, että sinulla itselläsi 
on totuus. Sinä tiedät, että voit todistaa sen, mitä olet sanomassa - perustuen totuuksiin. Ja joskus 
ajattelen, että kristityt ovat peloissaan vaeltaa tiettyjen asioiden piiriin, koska he eivät ole tehneet 

kotiläksyjään. He eivät havaitse sen viestin ylivertaisuutta, jonka he itse omistavat. Kirkon historiaa,
mikä on hämmästyttävää. Ja Jumalan voimaa, joka kykenee kristalloimaan ja selventämään Jumalan

huolenpidon uudelle sukupolvelle. Ja niinpä, tämä on kunnia minulle. Olen innoissani siitä, mitä 
aiomme sanoa. Ja minä kunnioitan kirjoituksiasi niin paljon, että saatan kääntää tämän päälaelleen 
ja aloitan haastattelemaan sinua. 

Jennifer: Meillä tulee olemaan hyvin hauskaa. Kiitos ystävällisistä sanoistasi ja siitä, että olet 
mukanani tänään. Sukelletaan asiaan nyt. Sinun kirjassasi "Vessels of Fire and Glory". Ja haluan, 

että jokainen hankkii itselleen kopion siitä. Koska se haastaa sinut, mutta myös inspiroi sinua. Se 
saattaa myös loukata, mutta tiedättekö, mitä minä sanon aina: loukkaus on usein ensimmäinen askel
kohti vapautumista. Meillä on liian paljon kristittyjä, jotka loukkaantuvat helposti. Mutta heti kirjasi
alussa, sinä sanot jotain sellaista, jonka olen itsekin sanonut. Ja luulen, että olen kuullut sinun 
sanovan sen ensiksi ja minä olen vain kopioinut asian sinulta. Ennen kuin voi tapahtua suuri 
herätys, täytyy tapahtua huonotapainen herätys. Tuo saattaa aiheuttaa joillekin henkilöille 

vihastumista. Mitä tarkoitat tuolla? 

Mario: Tarkoitan sillä sitä, että, minä todella uskon olevamme sellaisessa ajassa, jossa ihmiset ovat 
seuranneet ongelmaa, joka on: heillä ei ole halua tuntea totuutta. Ja puhunjankorokkeet 

[kirkoissa/seurakunnissa] ovat vastuussa siitä. Me olemme muuttaneet ihmisten mieltymykset. Me 
olemme saaneet heidät haluamaan sellaista, jota kutsun "isot näytöt, tiukat farkut, savukoneet" -
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konseptiksi (big screens, tight jeans and fog machines). Ja, valitettavsti, mitä se on saanut aikaan, se
ei vain tehnyt ihmisistä tyhmempiä, vaan se sai ihmiset tulemaan kirkkoihin aivan väärien syiden 

perusteella. Joten, todellinen seuraus. Me tiedämme, että Paavali puhui rististä. Hän sanoi, minun 
täytyy julistaa ristiä siltä varalta, etten joudu eroon sen seurauksista/voimasta (effect). Näetkö, ristin

seuraukset ovat asia, joka tekee kristillisyydestä ylivoimaisen. On totta, että voimme kertoa jollekin 
henkilölle: "Ei sinun tarvitse katua. Jumalan armo kattaa kaiken sen, mitä teet." Mutta me emme 
ymmärrä sitä, että me kiroamme heidät poistamalla aktiiviset osalliset: ilon, rauhan ja voiton 
Kristuksessa. Ja syy siihen, että ihmiset tyytyvät epäaitoon herätykseen on siinä, etteivät he koskaan

ole päässeet maistamaan todellista herätystä.

Koska todellinen herätys murskaa sinut, se tuhoaa sinut täydellisesti. Et ole koskaan sen jälkeen 
tyytyväinen mihinkään vähempään. Ja Jumalan kirkkaus on syy. Näetkö, meillä on. Me olemme 
menettämässä dynaamisen keskustelun tässä sukupolvessa aivan vääristä syistä. Me ajattelemme, 
että tarvitsemme milleniaalien hyväksynnän. Me emme tarvitse heidän hyväksyntäänsä, koska sen 

jälkeen tulee seuraus: he katuvat. Se mikä tulee sinuun, sen jälkeen, kun olet katunut. Se tekee 
kristillisyydestä kaikkein voimakkaimman opetuksen, mitä maailma on koskaan nähnyt. Se, minkä 

se tuottaa henkilön sisällä. Valitettavasti meillä on tämä keinotekoinen tuote. Ja kun kerrot siitä 
toisille, se on niin laimentunut ja kädenlämpöinen, ettei kukaan halua sitä. Ja tämä on se. Ja aion 
olla hyvin varovainen, koska tämä voi riistäytyä käsistä. Uskon, että syy siihen, miksi kirkkoa 
hyljeksitään tänään on siinä, että sen viesti ei ole riittävän vaativa. Sieltä ei löydy haastetta. Ja, kun 

olet myymässä jotain halvalla, kun yrität laittaa Jeesuksen uskon Wallmartiin, yleisö huomaa sen. Ja
he tietävät, että siinä on jotain vialla. Tuossa ei ole kaikki aivan oikein. 

Ja kun he kuulevat totuuden, minun..., meidän tarkoituksemme. Meillä on paljon eksyksissä olevia 
sieluja teltassamme. Ja eräs asia, josta olen ylpeä, on se, että meillä on korkea prosenttiluku ihmisiä,
jotka eivät ole kristittyjä ja jotka osallistuvat kokouksiimme. Ja se on harvinaista tänä aikana. Ja 

minä annan siitä kunnian Jumalalle. Mutta, he eivät koskaan ole loukkaantuneet katumuksesta. Vaan
se on kirkko. Se on kädenlämpöinen kirkko, joka on [sokeasti] kuunnellut johtajaansa, joka on 

imarrellut ja suosinut kuulijakuntaansa. Ja se on syy siihen, miksi olen niin innoissani tästä meidän 
keskustelusta. Minä yritän hillitä itseäni nyt. 

Jennifer: Ei, ei, ei, anna sen [kritiikin] vain tulla. Anna sen vain tulla. No, tuo on hyvin voimakasta.

Minä itse asiassa katsoin sarjaa Thomas Raynerilta. Hän on baptisti ja hieno Jumalan mies. Hän 
puhui siitä, miten joskus 70-luvulla kirkko laski rimaa jopa jäsenyydelle. Joten, nyt. Minulla on 

kirkko täällä Fort Lauderdalessa. Meillä on muutama awakening house of prayers -kirkko ja houses 
of prayers kaikkialla maailmassa. Se on ikään kuin... He ajattelevat, että jos he tulevat kerran 
kuukaudessa, he ovat jäseniä. Ja he ajattelevat, että heidän on vain istuttava siellä ja otettava vastaan
kaikki se, mitä heille tarjotaan. Mutta he eivät koskaan ojenna auttavaa kättä eivätkä he koskaan vie 

roskia ulos. Eivätkä he koskaan tule rukouskokoukseen. Ja sitä on vaikea käsitellä. Joten, me 
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aloitimme uuden, jäsenille tarkoitetun luokan ja nostimme riman korkealle. Me odotamme sinun 
tekevän tämän ja tämän, jos olet tästä kirkosta. Ja suurin osa ihmisistä ei allekirjoittanut 

jäsenyyslomaketta, koska he eivät halua noita vaatimuksia. 

Mutta, viime viikolla. Se oli viime viikolla. Se oli sellainen hetki, josta pidän, mutta tiedän, mitä 
tulee tapahtumaan. Viime viikolla välittömästi ylistyksen jälkeen, Herra sanoi minulle, kutsu kirkko 
katumukseen. Nyt, tuollaista emme näe kovin paljon. Ja siellä oli koko alttarin edusta täynnä 
ihmisiä. Ja meidän pitäisi nähdä tällaista, koska Herra näytti, että monella ihmisellä on ongelmia 

sydämessään ja he tarvitsivat virkistystä. Kysymys ei ollut kritiikistä/tuomitsemisesta - ei lainkaan. 
Se on tätä: Jumalan haluaa virkistää sinut. Sinun tarvitsee jättää joitain asioitasi taaksesi. Ja, minä 

tarkoitan, iso osa seurakunnasta tuli alttarille. Mutta, jotkin heistä eivät tulleet. Mutta, minä 
tarkoitan, sinä tiedät, ettemme kuule pyhyydestä kuten me aikoinaan kuulimme. Me emme kuule 
katumuksesta kuten meillä aikoinaan oli tapana kuulla. Nuo äsken mainitut ovat lähestulkoon 
kirosanoja (dirty words). Ne ovat "seeker friendly" -tapaisia ongelmia [kirkon johtaja tähtää tiettyyn

kohderyhmään]. Ja minä ajattelen, että jotkin kristityt, jotka ovat yhä kristittyjä ja istuvat 
kirkoissaan parhaillaan, heille saattaa tulla huonotapainen herätys. Koska, he saattavat tehdä 

havainnon, etteivät he todella ole pelastuneet, koska he uskoivat siihen - hyper-armoon [=Jumalan 
armo kattaa kaiken - jopa suunnitellun synnin]. 

Mario: Tarkalleen. Täsmälleen. Tiesitkö, että Englannissa oli outo tapahtuma peruskoulussa, kun 

kaikkien niiden erityislahjakkaiden opiskelijoiden tiedot laitettiin samaan joukkoon 
kehitysvaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa. Ja kehitysvaiheessa olevat opiskelijat laitettiin 

erityislahjakkaiden opiskelijoiden sekaan. Joten, opettajat opettivat luokkaa, josta he eivät tienneet, 
keitä siellä luokassa oli opiskelijoina. Ja opiskelijat, tämä on huomionarvoista, jotka olivat 
kehitysvaiheessa, koska opettajat olettivat heidän olevan erityislahjakkaita, pitivät heitä vastuussa  
omista kotitöistään. Opettajat pitivät heidät vastuussa siitä, että he tekivät työnsä. Ja aivan yhtäkkiä, 

heidän arvosanansa ja heidän kyvykkyytensä opiskella, kasvoivat. Samaan aikaan toisessa luokassa,
jossa erityislahjakkaat olivat, heitä jatkuvasti alennettiin sanallisesti. Ja heihin kohdistettiin 

myötätuntoa. Sen sijaan että heille olisi annettu työkaluja heitä pidettiin kyvyttöminä suorittamaan 
tehtäviä. Ja heidän arvosanansa laskivat.

Ja minä todella uskon, että kirkossa, kun me pidämme ihmisiä vastuullisina, eräs asia, mikä on 

merkittävää, on Jumalan voima, joka vapautuu. Koska minun on kysyttävä kysymys: onko tämä 
todellista vai eikö se ole todellista? Koska se on ongelma. Nikodeemus tuli Jeesuksen luokse yöllä 

ja hän sanoi erään huomattavimman asian, jonka olen Uudesta Testamentista lukenut. Hän katsoi 
Kristukseen ja sanoi, me tiedämme, että sinä tulit Jumalasta. Ja, minä luen tuota, ja ällistyttävä 
kokemus, joka minulle tulee, on se, että hän oli juutalaisten johtaja [Nikodeemus oli]. Ja sanhedrin 
[juutalaisten johtava hallintoelin] myönsi salassa, tässä on Messias. Miksi? Koska ei kukaan mies 

voi tehdä samoja tekoja, joita sinä teet ellei hän ole tullut Jumalasta. Joten, me tiedämme sen. 

4/19



Tämä on mielenkiintoinen asia. Koskaan ei ole ollut henkilöä, joka on aloittanut työuransa 
suuremmassa haasteessa kuin Kristus. Juutalaisessa kulttuurissa hän oli siinä listassa, jossa 

puhutaan näistä: mitä sinä et tee, mitä sinulla ei ole, mistä sinä et tule, mikä ei ole osa mainettasi. 
Jeesus oli merkitty kaikissa noissa. Niiden tarkoitus oli estää häntä menestymästä. Mutta, merkit ja 

ihmeet voittivat kaiken edellisen. He sanoivat, että on olemassa varjo siitä, miten sinä synnyit. Me 
tiedämme, että olet tullut väärältä puolelta tietä. Me tiedämme, että sanoit asioita, jotka todella 
järkyttivät valtakoneistoamme. Kaikki se, mitä olet sanonut, on todella ollut kohdistuneena meihin. 
Ja sinä olet kutsunut meitä muutamalla aika vakavalla nimellä. Mutta, me kuitenkin tiedämme, että 

olet Jumalasta. Koska on tapahtunut nuo ihmeet.

Ja Kristuksen kehon [seurakunta/yksittäinen kristitty] täytyy kysyä itseltään: haluammeko 
ystävyyttä maailman kanssa? Ja maksamme siitä tämän hinnan: menetämme merkit ja ihmeet. 
Haluammeko hyväksyntää, vääriltä ihmisiltä ja vääristä syistä ja väärällä tasolla, jostain sellaisesta, 
jossa he eivät koskaan tule olemaan samaa mieltä kanssamme. Mutta, he eivät koskaan myöskään 

tule muuttumaan. He eivät koskaan tule muuttumaan. Ja, kun käytämme sanaa herätys (awakening),
se osuu sisimpääni niin vahvasti, koska herätys, toisin kuin uudistaminen (revival), joka tavallaan 

yhdistetään neljän päivän telttakokoukseen, joka on etukäteen suunniteltu ja mainostettu. Herätys 
on sitä, kun kirkko on häpäisty ja käytännössä nöyryytetty, valtavan Jumalan löytämisen halun 
kautta, niiden ihmisten toimesta, joiden et koskaan odottanut sitä tekevän. Ja minä näin sen Jeesus-
liikkeessä (Jesus movement). Ja minä uskon, että se tulee...

Mario: Ja kun Jeesus. Kun häneltä kysyttiin, he sanoivat, kuinka voit selittää Johannes-kastajan 

suosion vaikka hänellä on niin vakava viesti. Ja hän sanoi: "The kingdom suffers violence, and the 
violent take it by force." "Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten 
valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen" (Matteus 11:12). Yksi asia, joka 
uskonnollisten kristittyjen täytyy ymmärtää, ihmiset ovat epätoivoisia jonkin asian suhteen ja he 

eivät osaa määritellä sitä, mikä se on. Ja Jumala meitä auttakoon, kun he löytävät sen asian. Koska 
silloin ihmismassat kiipeävät muurien ylitse, perinteidemme ylitse, jakaantumisemme ylitse, 

kaikkien niiden asioiden ylitse, jotka olemme itse määritelleet itsellemme tärkeiksi, ne eivät 
merkitse noille ihmisille mitään. Heidän tullessa Jumalan läsnäoloon. Ja se on sitä, mitä tapahtui 
Jeesus-liikkeessä. Siellä oli ihmisiä pitkine hiuksineen ilman kenkiä nyyhkyttämässä kirkkojen 
etuovella ja koputtamassa kirkkojen oviin. He sanovat: "En välitä mistään muusta. Näyttäkää 

minulla vain Kristus. Haluan olla oikeassa suhteessa Jumalaan." Ja pastorit/paimenet/johtajat 
sanovat seurakunnalle: "Nämä ihmiset haluavat Jumalan. Keitä me olemme heitä estämään?" Ja se 

tulee tapahtumaan uudelleen. Varsinkin, kun sinä sanoit tämän lähetyksen alussa, puhuit siitä, että 
meidän on saatava ihmiset rukoilemaan - herätyksen puolesta. Jumala tulee vastaamaan tuohon 
pyyntöön. Hän vastaa siihen. Aamen.

Jennifer: Hän on vastaamassa. Hän tulee vastaamaan. Hänen täytyy vastata. Vuonna 2007 Herra 
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herätti minut keskiyöllä ja kertoi, että hän haluaa tuoda kolmannen suuren herätyksen tähän 
kansakuntaan. Ja suuren herätyksen, joka tulee leviämään toisiin kansakuntiin. Kuten, kuten, kuten 

Azusa-kadun herätys aikoinaan. Mutta, hän antoi minulle myös pyykkilistan, joka on vaatimuksena 
katumuksessa. Me tiedämme tämän: 2. Aikakirja 7:14: "mutta minun kansani, joka on otettu 

minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, 
niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen 
terveeksi." Pidän siitä, mitä Dutch Sheets sanoo. Hän sanoo, me olemme tehneet osamme tuossa. 
Ainakin jäännös on katunut. He ovat järjestäneet rukouskokouksia, ylistyskokouksia, kaikki ne 

asiat. Mutta, lopulta me pääsemme toiselle puolelle, missä hän parantaa maan. Ja hän aikoo tehdä 
sen. Hän tekee sen. Kysymys on vain siitä, miten pahoiksi asioiden on ensin muututtava, että kirkko

on tarpeeksi häpäisty/nöyryytetty huomaamaan, että me emme ole olleet kirkko. Me olemme 
leikkineet kirkkoa. Monella tavalla. Me emme ole olleet pelastamassa sieluja. Me olemme olleet 
täyttämässä kirkkojen penkkirivejä. Ja evankeliumia eteenpäin ajavana voimana on ollut raha 
monissa piireissä. Profeetallisessa liikkeessä on sisällään noituutta. Tarkoitan...

Maurio: Aamen. Se on totta. Sano vain.

Jennifer: Minä uskon profeetalliseen palvelutyöhön, mutta hyvä Jumala. Minä kirjoitin juuri kirjan,
jossa käsittelin profeetallista noituutta. Sinä tiedät tämän: meillä on asiasta elantonsa saavia 
profeettoja facebookissa. Ja meillä on vääriä evankelistoja, jotka tekevät vääriä ihmeitä. Noituus 

kattaa kaikki palvelutyön osa-alueet. Meillä on korkeassa asemassa olevia 
pastoreita/paimenia/johtajia vain siksi, että heidän isänsä sattui olemaan pastori. Heidän isoisänsä 

sattui olemaan paimen. Eivätkä he välitä lainkaan lampaista. Mitä vielä pitää tapahtua, että me 
heräämme tilanteeseen. Ja se on syy sille, että minä todella ponnistelen rukouksessa. Olen ollut 
käynnistämässä näitä rukousryhmiä viimeiset kaksi vuotta. Me aloitimme House of Prayer 
kahdeksen vuotta sitten. Koska, se on... Usko ilman tekoja on kuollut. Ilman rukousta, työt eivät 

vain ole tehokkaita. Meidän pitää yhdistää nuo kaksi [rukous ja työt]. Joten, minä tarkoitan. Jatka 
sinä vain.

Maurio: Mitä olin sanomassa, yhdessä kohdassa kirjaani puhun siitä, miten Jumalalla on voimakas 
halu pelastaa Amerikka. Ja se on vaarallista. Minä olin rukouksessa Jeesuksen kanssa ja sain tietää, 
että hän haluaa pelastaa Amerikan - se on hänen vahva tahtotilansa. Ja minä aloin tutkimaan 

Amerikan historiaa, jossa totta kai paholainen tekee työtään nuorisossamme tuhotakseen 
amerikkalaisen perinteen oikeudenmukaisuuden. Joka on kaunista ja voimakasta ja yksimielistä 

maailman historiassa. No, minä katsoin, minä tunsin Jumalan voimakkaan halun - halun pelastaa 
Amerikka. Hän sanoi: minä aion pelastaa tämän maan. Te ette ehkä pidä tavasta, jolla minä aion sen
tehdä. Ja minä aion mennä asiassa niin pitkälle kuin tarve vaatii. Jos vaihtoehtona on: Amerikka 
romahtaa. Ja sitten, siellä on olemassa maailmanlaajuinen palo-ovi (fire wall) tyranniaa vastaan, 

joka on tuhottu. Ja, jopa kun katson Antifaa, black lives matter, kaikkia näitä pieniä protestiryhmiä, 
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joista osa tuli suoraan ilman minkäänlaista vastustusta Portlandiin Oregoniin protestoimaan 
harjanvarsillaan. Ja minä ajattelen itsekseni. Nämä. Nämä lapset, heillä ole hajuakaan siitä, 

minkälaista on elää toisenlaisessa maassa. Minä toivon, että he tietäisivät. Minä toivon, että he 
menisivät sinne väitettyyn sosialistiseen turvapaikkaansa, jota he niin kovasti ihannoivat. Jotta, he 

tekisivät havainnon, mitä heillä on Amerikassa.

Mario: Joten, Jumalan vahva tahtopelastaa Amerikka, tulee päättymään myllerrykseen. Ja minä 
haluan lainata pienen esimerkin, nopeasti. Yleensä pystyn vastaamaan kysymyksiin paljon 

nopeammin kuin nyt. 

Jennifer: Jatka vain rauhassa.

Mario: Minä nautin tästä niin paljon. Tiedäthän, keskustelusta. Joona meni laivaan. Herra käski 
häntä menemään Niniveen. Ja Joona kulki 400 mailia (640 km) väärään suuntaan - vastakkaiseen 

suuntaan. Ja hän sanoi Jumala, minä haluan. Minä haluan mennä kalastamaan. Koska, Tarsus oli 
kalastajakaupunki. Ja Raamattu sanoo, että lipsuja (backslider) tulee täyttymään omista vanhoista 
tavoistaan. Se vastaa sitä, että Jumala sanoo, okei, sinä haluat mennä kalaan. Sinä tulet saamaan 
suurimman kalan, josta olet koskaan unelmoinut. Joten, myrsky tuli ja kapteeni, vaistomaisesti 

ymmärsi, ettei tässä myrskyssä ollut mitään järkeä. Se ei ollut luonnollista. 

Mario: Ja myrsky Amerikassa ei ole luonnollista. Ja, joten, me voimme syyttää Jumalaa asiasta. 
Mutta on olemassa jotain, siellä on käynnissä jotain suurempaa syvemmällä kuin vain, että 
voisimme syyttää Jumalaa siitä. Kapteeni käski jokaista laivassa olijaa rukoilemaan omaa 
jumalaansa. Koska, ilmiselvästi, joukko oli sekalainen joukko eri uskontoja. Ja yksi, todellinen 

Jumala, sitä esitti mies, joka oli unessa laivan ruumassa. Ja loppujen lopuksi, kapteeni muuttuu niin 
epäileväksi, hän sanoi: "Me olemme tutkineet sääkarttoja, tätä ei olisi pitänyt tapahtua." Joku 

hyökkää meitä vastaan - luonto hyökkää meitä vastaan. Tälle täytyy olla jokin selitys. Joten, tämä 
on järkyttävää koskien Californiaa. Se palaa maan tasalle. Vesi on loppumassa siellä ja maan 
hedelmällisyys on katoamassa. Ei ole olemassa toista tapaa, jolla luonto voi sanoa jotain 
voimakkaammin kuin mitä luonto sanoo tällä hetkellä Californiassa. 

Mario: Ja, joten. Kun, kuka on vastuussa Californiassa? Minä joudun ongelmiin tämän takia. 

Tiesitkö, että Californiassa on enemmän uudestisyntyneitä hengellä täyttyneitä kristittyjä kuin 
missään muualla USA:ssa. Äänestävä joukko, niistä, jotka ovat uskovia, on paljon yli sen, mitä 
vaaditaan takaamaan republikaaninen senaatti, republikaaninen kuvernööri, republikaaninen 
pormestari, republikaaninen mikä tahansa. Nyt, meillä on San Francisco ja L.A. ja totta kai, sinä 

tiedät, nämä tyypit ulkoavaruudesta. Me emme olisi voineet olla kyvykkäämpiä, Kristuksen keho 
Californiassa, tarttumaan hetkeen. Mutta he eivät sitä tehneet. Ja nyt kriisi on käsissämme. Joten, 
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kun kapteeni lopulta tuli Joonan luokse. Hän katsoo Joonaa ja sanoo: "Kuka sinä olet?" Ja joku 
paljasti hänet ja sanoi: "Hän on juutalainen profeetta. Hän juoksee pakoon Jumalaansa." Siinä 

meillä on amerikkalainen kirkko. 

Jennifer: Wau!

Mario: Siinä meillä on amerikkalainen kirkko. Me olemme kirjaimellisesti juosseet pakoon 
Jumalaamme. Ja sallineet Amerikan... Tiedätkö, mikä on niin osuvaa, kun kapteeni sanoo Joonalle: 

"Miten sinä saatoit tehdä tämän meille?" 

Jennifer: Aivan.

Mario: Ja kuvittele tilanne, jossa Amerikka todella ymmärtäisi, tässä ajassa, kristillisen kirkon 
vastuun omalle kansakunnalleen. Siinä oli kysymys kirkon johtajien (pastors), ajattelijoiden, 

yrittäjien ja sotavoimien kenraalien yhdistymisestä, jotka takoivat meidän kaikkein pyhimmät 
dokumenttimme. Ja he ovat antaneet oman panoksensa kansakunnalleen. Ja kristillisyys on siellä 
mukana. Nyt, vasemmisto on väärässä, kun se sanoo, kristillisyys oli kammottava asia. Mutta, 
kirkko on väärässä, kun se istuu siellä kuin räksyttävä sylikoira, eikä nouse seisomaan ja sano: "Me,

me loimme tämän perustuslain ja itsenäisyysjulistuksen, Gettysburgin julistuksen." Jumala on 
mukana siinä - sen jokaisessa osassa! Se on mukana siellä. Joten, tässä on kysymyksessä meidän 

perääntymisemme oikeutetulta paikaltamme amerikkalaisessa keskustelukulttuurissa [entäpä 
suomalainen keskustelukulttuuri ja kirkko!?], joka on luonut tämän myrskyn. Ja kirkko ei halua 
myöntää sitä. Mutta se on juuri sitä, mitä on tapahtunut. Joka kerralla, kun pastori nousee ylös 
puhumaan, ja keksii tämän hybridin, steriilin, voimattoman, teennäisen kristillisen viestin, ja myy 

sen seurakunnalle, hän tekee oman osansa edistääkseen kuolemaa. En tiedä, näitkö Jim Caviessalin 
[nimi?] haastattelun. Minä lähestulkoon nousin ylös seisomaan ja aloin huutamaan tv:n edessä. 

Koska, hän kutsui näitä pastoreita, vihollisen ystäviksi. Ja hän viittasi Braveheartiin. Se on tarina 
Skotlannin itsenäisyydestä. Kuinka britit, Robert de Bruce kuvaillaan maanpetturiksi ja vihollisen 
ystäväksi, brittien ystäväksi. Ja siinä tulee hetki, kun Braveheart, Mel Gibson, tekee havainnon, että 
syy sille, miksi he hävisivät sodan, on se, koska skottijohtajat olivat auttaneet brittejä. Ja hän huusi 
sen tv:ssä ja minä pidin siitä. Jim Caviso sanoi: "Vihollisen ystävät (collaborators)." Te olette 
vihollisen ystäviä, hän sanoi. Te ette pysty tekemään eroa siinä, kuka on piispa, pappi tai poliitikko! 

Jennifer: Wau.

Mario: Hän sanoi: "Te olette vihollisen ystäviä." Ja hän sanoi jotain sellaista, mitä minun oma 

teologiani ei pystynyt käsittelemään. Hän sanoi: "Kristus varoitti teitä, että hän on varannut 
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erityisen paikan teitä varten." Ja minä sanoin: "Huh!!!" Jos minä olisin elokuvatähti, millaisiin 
ongelmiin joutuisin tuollaisesta lausunnosta. Mutta, myrsky, siitä on vastuussa kirkko. Ja, me emme

vain halua kohdata vastuutamme. Mutta, meidän on pakko. Koska, Jumala aikoo pelastaa tämän 
valtion. 

Jennifer: Hän tekee sen. Ja, kuten joku sanoi, vastaus on siinä, että meidän on piilouduttava luolaan
ja hamstrattava aseita (ammunition) ja tiedäthän, rakentaa viiden vuoden varmuusvarasto, jos... Ja 
minulla ei ole mitään aseita vastaan tai ruokavarastoa vastaan tai vesivarastoa vastaan. Mutta, 

jollakin kristityllä on tämä mielentila: "No, me kaikki olemme matkalla helvettiin. Me, me 
menemme vuorille Coloradossa." Se ei ole vastaus! Meidän on mentävä polvillemme eikä 

piilouduttava luolaan. Eräs mielenkiintoinen totuus on se, kun Elijah oli piilossa luolassa, Jumala ei 
koskaan sanonut mitään hänelle. Se viittaa siihen, että hänen piti tulla ulos luolasta. Ja se on hetki, 
jolloin Jumala antoi hänelle seuraavan tehtävän. 

Mario: Wau.

Jennifer: Joten, meidän on oltava ihmisiä, ja minä uskon, että olemme saarnanneet tänään kuorolle,
koska en ole havainnut kenenkään vielä ottavan asiasta hernettä nenäänsä. Mutta, meidän on oltava 

ihmisiä, jotka ottavan vastuun. Jokainen menestyvä henkilö sanoo sinulle saman asian: 
"Ensimmäinen askel menestykseen, jopa valtavan epäonnistumisen jälkeen, ovat nämä sanat. Nämä 

kolme sanaa: minä olen vastuussa." Ja kirkko haluaa syyttää poliitikkoja. Ja kirkko haluaa syyttää 
amerikkalaista yrityskulttuuria. Siellä on IRS [mikä?] ja kaikki ne agendat. Mutta, meidän pitää olla
suola. Meidän pitää olla valo. Ja, Mike Bickle sanoi jotain jossain vaiheessa, hän sanoi paljon, olen 
siitä varma. Mutta, kuulin hänen sanovan, kuulin hänen sanovat jotain kerran. Hän sanoi: "Jeesus 
tuo aina mukanaan pienimmän määrän kurinalaisuutta tuottaakseen suurimman rakkauden vasteen."
Toisin sanoen, hän ei, häntä ei miellytä, tiedäthän, kun hän näkee Californian liekeissä. Mutta, me 

parhaillaan niitämme sitä, mitä olemme kylväneet. Jotkut sanovat sitä Jumalan tuomioksi. Jotkut 
kutsuvat sitä: sitä niität, mitä kylvät. 

Jennifer: Kummassakin tapauksessa Jumalan käsi on noussut pois päältämme. Palo-ovessa on 
reikä. Ja viholliselle on annettu mahdollisuus tulla siitä sisälle. Ja minä en tiedä, miten paljon 
pahemmaksi asiat vielä muuttuvat. Minä toivon, että Oregon ja California, eivät ole mikrokosmos 

siitä, mitä me tulemme näkemään USA:ssa, ennen kuin osa kirkosta, jäännös, nousee ylös. Olen 
kiitollinen miehistä, kuten Dutch Sheets ja sinä. Dutch sanoi jotain viime aikoina. Hän sanoi, sinun 

ei tarvitse. Koko morsiamen [seurakunta] ei tarvitse mennä polvilleen, vaan, jäännöksen pitää vain 
jatkaa rukoiluaan kunnes enemmän ihmisiä syttyy Jumalan tulen liekkiin. Ja minä uskon, että osa 
näistä kädenlämpöisistä kristityistä, he tavallaan häipyvät taka-alalle, ja nämä uudet, nuoret 
nousevat etualalle. He ovat intohimoisia Jumalan suuntaan. Joita uskonto ei vielä ole pilannut. He 

tulevat esiin, ja tiedäthän, heillä on Jumalan nälkä. Ja he alkavat rukoilemaan jäännöksen 
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[uskollinen Jumalan joukko] kanssa, ja he provosoivat kädenlämpöisen kirkon mustasukkaisuuteen. 
Jolloin se nousee ja tulee mukaan taisteluun. Ja, me voimme kirkkona kääntää tämän voitoksi. Minä

uskon, että tässä on kysymys vain ajoituksesta. Olen erittäin huolestunut siitä, miten paljon 
pahemmaksi tämän vielä täytyy mennä. Ennen kuin kaikki muuttuu paremmaksi.

Mario: Kyllä, ja minä uskon myös, että Jesaja 26:20 on sana jäännökselle. Koska, sen sijaan, että 
se ostaisi soijapapuja, kuuden kuukauden varmuusvaraston, ja kaikki ne muut eloonjäämiselle 
välttämättömät työkalut, Jumala haluaa meidän valmistautuvan. Mutta, me olemme ymmärtäneet 

asian väärin. Kysymys ei ole aggregaatista eikä pavuista. Kysymys ei ole mökistä vuorilla. 
Kysymys on paikasta Jumalassa. Kun Jumala sanoi Jesajan 26:20: "Mene, kansani, kammioihisi ja 

sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt." Se on suora viittaus psalmiin 
91. Siinä sanotaan, jokainen, joka tekee Jumalasta asuinpaikkansa, tulee säilymään Kaikkivaltiaan 
varjossa. Meidän reaktiomme tapahtumiin Californiassa on tämä: me otamme telttamme ja viemme 
sen pahimpiin paikkoihin USA:ssa. Tänä tulevana sunnuntaina, se on 11. päivä, me avaamme 

telttamme kenttätyössämme Fresnossa Californiassa. 

Jennifer: Wau.

Mario: Me olemme jo pystyttäneet sen kävelymatkan päähän kaikkein väkivaltaisimpien jengien 
asuinalueelle, köyhimpään kaupunginosaan. Ja meidän joukkueemme on tehnyt työtään tuhansille ja

tuhansille ihmisille. Koska, Jumala käski meitä tekemään niin. Sen sijaan, että juoksemme pakoon, 
meidän pitää löytää suojapaikkamme Jumalassa. Etsikää ja löytäkää Jumalan salainen paikka. Ja 
Raamattu sanoo, tämän asian päätteeksi, tulkaa minun kansani, menkää kammioihinne ja sulkekaa 
ovi perässänne. Minulle tuo tarkoittaa päätöstä. Minä olen päättänyt tehdä Jumalasta rauhan 
lähteeni. Olen päättänyt tehdä Jumalasta huolenpidon tunteen lähteeni. Ja suojan lähteeni. Olen 
turvassa Jumalassa. Eikä ole väliä sillä, missä paikassa olen. En aio juosta pakoon. En aio hypätä 

ikkunasta ulos. Minä aion tehdä työtä sydämessäni ja läheisyydessä Kristukseen. Nyt, sinä sanoit 
jotain, josta ajattelen, että se on todella voimakasta. Ja se liittyy profeetalliseen liikkeeseen. Joka on 

todellakin... On tärkeää ymmärtää, joka kerralla kun lahja palautetaan elinvoimaisena kirkolle, 
Saatana välittömästi asettaa tavoitteekseen sen mitätöimisen. Hän tekee siitä valheellisen kopion. 
Kun kielillä puhumisesta tuli elintärkeää, Saatana varmisti sen, että maailmalle esiteltiin sen 
väärinkäyttöä. Kun parantamisesta tuli elintärkeää, erityisesti, kun olet elänyt tarpeeksi pitkään ja 

sinä olet aivan liian nuori tietääksesi mitään tästä, mutta vapautuksesta tuli se tärkeä asia, jolloin 
näimme riivaajahengen jokaisen nurkan takana. Mutta, havaitsetko, että lahja palautettiin kirkolle, 

ja Saatana, koska hän pelkää sitä, ikään kuin uutena aseena, hän on löytänyt uuden aseen joka 
järkyttää hänen voimaansa - hänen täytyy väärinkäyttää sitä. 

Mario: Ja eräs profeetallisen väärinkäyttö on siinä, kun profetia on yhdistetty etuoikeutuksen 

tunteeseen. Ja esimerkkinä olkoon, jos Jumala... Sinä tiedät tämän, kun ihmiset katsovat ja näkevät. 

10/19



Kim Clement sanoi, että Donald Trump tullaan äänestämään jatkokaudelle. Joten, mitä minun pitää 
sitten tehdä. Kaikkeni. Kaikkeni. Ja katsotaan, mitä Daniel sanoi. Tämä on Danielin kappale 

yhdeksän. Hän sanoi, kun näin, että 70 vuotta oli tullut täyteen, jotka Jeremia oli ennustanut ja 
luvannut, että Israel jättää kahleensa Babyloniaan ja palaa kotiinsa. Minä aloitin rukoilemaan ja 

paastoamaan [pidättäytyminen epäpuhtaudesta, voi olla myös niukka ruokavalio, oikea asenne 
paastoon, ei ainakaan ylensyömistä]. Se on ensimmäinen asia. Profeetallinen ei tarkoita lupaa olla 
joutokäynnillä. Yksikään Jumalan sinulle antama lupaus ei tule ilman etukäteisvaatimusta. 
Raamattu ei sano, jos Jumala tahtoo tätä. Se sanoo, jos minun kansani... Joten, Daniel asetti itsensä 

rukoukseen. Ja paastosi [Danielin paasto]. Ja sitten, hän teki jotain hämmästyttävää. Hän alkoi 
rukoilemaan ikään kuin pappina, joka edustaa koko kansakuntaa. Ja pohjimmiltaan hän sanoo, 

Jumala, älä katso kaikkea sitä juutalaisten korruptiota Babyloniassa ja täällä kotonaan, katso 
minuun. Ja katso minun sydämeeni. Ja kuuntele minua, kun kerron sinulle Herra, pappina, joka 
seisoo Jumalan edessä samalla tavalla kuin Mooses teki ja joka puolustaa kansaansa, kun Jumala 
haluaa tuhota heidät. Daniel katui kansansa puolesta erittäin kauniissa rukouksessa. Hän sanoi, että 

tämä on meidän häpeämme. Ja, vaikka asiat, jotka hän myöntää siinä, hän ei ole tehnyt mitään 
noista asioista. Hän ei ollut koskaan syyllistynyt siihen pitkään listaan asioita, jotka hän luettelee. 

Mutta, hän sanoi sen kuitenkin: me teimme näin. Me sanoimme näin. Me olemme väärässä. 

Mario: Ja tuo antaa minulle kaksi toivon tunnetta. Minä uskon, että profeetallisen liikkeen 
eteneminen on myrkytetty ja se on korruptoitunut. Koska, siellä on populaari lahja. Mutta, totuus on

se, että ne, jotka tekevät asian oikealla tavalla, jotka tekevät profeetallista työtä siinä mielessä, että 
haluan olla pyhä Jumalan edessä. Ja minä haluan kuulla Jumalan sydämenlyönnit ja mitä minä olen 

tekemässä, loukkaa sinua. Ja, minä myös haluan tuntea Jumalan, jos Raamattu on totta, kun se 
sanoo, että Jaakob 5:16: "...vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras." Jos siinä, mitä 
sanon, on voimaa kääntämään asiat voitoksi. Ja siksi uskon, että konsultointi, jota sinä 
peräänkuulutat, ihmisten pitää olla innoissaan totuudesta, että voit seisoa Jumalan edessä 

jäännöksenä, vaikka samaan aikaan kirkko on kuolleena unessa, ja saat nähdä ihmeen. 

Jennifer: Rukous todella muuttaa asioita. Ja mikä on erityisen mielenkiintoista, ja tiedän sinun 
nähneen tämän saman asian myös, mutta Jumala todella alleviivasi tämän eräässä viestissäni, jonka 
saarnasin viime sunnuntaina. Sinä tiedät, että... Mooses. Jumala sanoi Moosekselle, että aion 
pyyhkäistä nuo tyypit unholaan. Ja, minä aloitan sinusta Mooses, teen sinusta uuden kansakunnan. 

Sinä olet se tyyppi. No, jotkut profeetat tänä päivänä sanovat, okei, Jumala, aloita minusta. Mutta, 
Mooses ei tehnyt niin, Mooses rukoili. Jumala tiesi, että Mooses rukoilee. Siksi hän kertoi 

Moosekselle. Jumala jo tiesi, että Mooses rukoilee, arvaa miksi, koska Jumala inspiroi Moosesta 
rukoilemaan. Rukouksen henki, niin uskon, tuli hänen päälle. Ja samoin kävi Aabrahamin kanssa. 
Jumala sanoi. Minä aion kertoa Aabrahamille, mitä aion tehdä. Minä näen Sodoman ja Gomorran - 
se on pahuutta. Se on jumalatonta (wicked). Siellä on kammottava sotku. Kerronko Aabrahamille, 
mitä aion tehdä. Hän kertoi Aabrahamille, koska hän tiesi, että Aabraham tulisi painimaan hänen 
kanssaan. Sinä tiedät, 50:stä tultiin alas kymmeneen. Hän tiesi ja hän inspiroi Aabrahamia - 
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rukoilemaan. Ja, niinpä, minä etsin profeettoja, jotka eivät vain profetoi. Johannes-kastaja ei 
koskaan profetoinut mitään lukuun ottamatta sitä, että Messias on tulossa. Se on ainoa asia, minkä 

hän profetoi. Hän nuhteli fariseuksia ja hän profetoi, että Jumalan Lammas, joka on tulossa 
maailmaan, ottaa pois synnin. Hän on jo näyttämöllä. Minä en ole edes arvollinen sitomaan hänen 

kengännauhojaan. Minusta on tultava pienempi, jotta Hänestä voi tulla isompi. Johannes-kastaja ei 
koskaan profetoinut. Hänellä ei ollut cash-appia. Hänelä ei ollut facebookia. Ja tiedäthän. Ja 
kuitenkin Jeesus kutsui häntä suurimmaksi kaikista profeetoista, joka on naisesta syntynyt. 

Jennifer: Joten, meillä on koko profeetallinen työ, joka pyörii ympyrää. Meidän täytyy ymmärtää, 
että eräs ensimmäisistä vastuista, joka profeetalla on, on rukoilla. Näetkö, Daniel teki sitä. Me 

näemme kaikkien profeettojen tekevän sitä. Ja kaikki asiat, joita kuulemme [Jumalalta], eivät ole 
julkaistavia asioita - klikkauksina ja tykkäyksinä. Ne on tarkoitettu vapautettavaksi rukouksessa, 
jotta Jumala voi tehdä sitä, mitä hän haluaa tehdä. Koska Jumalan tahto on aina hyvä. Se on aina 
oikeudenmukainen. Jumala on armollinen Jumala. Hän ei halua kenenkään menehtyvän. Hän ei 

halua tuottaa epäjärjestystä maassa. Hän haluaa jokaisen tulevan hänen luokseen ja olevan hänen 
kanssaan. Ja profeettojen on oltava eturintamassa ja mentävä edellä ja otettava riskejä. Ja heidän on 

julkaistava joitain rohkeita sanoja. Sinä tiedät, heidän on mentävä ja hämmennettävä Kristuksen 
kehoa. Annetaan heidän valita, mitä jumalaa he haluavat palvella. Voi, Jeesus.

Mario: Tuo oli upeaa. Tuo oli todella upeaa. Siinä oli upea voitelun virtaus. Ja, anna kun kerron 

teille, sinä et ole profeetta, jos et ole halukas nuhtelemaan kuningasta. 

Jennifer: Se on totta. 

Mario: Sinun täytyy puhua totuus vallassa oleville. Ja, tiedäthän, Nathan meni Daavidin luokse ja 
sanoi, sinä olet erityinen (you are the man). Ja, Jesaja meni Hesekielin luokse kertoen, että hän tulee

kuolemaan. 

Jennifer: Se on totta.

Mario: Sinä tulet kuolemaan. Tarkoitan, sinä tiedät, kun puhutaan rukouksesta, siinä on jotain 
sellaista, mitä en aikaisemmin koskaan nähnyt Raamatussa. Se on 29. kappale, jae, josta me kaikki 

pidämme niin paljon. Se on niin arvokas kaikille meistä. Se sanoo, minä tiedän ajatukseni teitä 
kohtaan, ne ovat ajatuksia, jotka antavat teille tulevaisuuden ja toivon. Ja, sitten seuraavassa 
jakeessa, minä en aio lukea kirjoituksia. Minä en koskaan tee niin, koska uskon, että siinä me 
leikimme valolla. Mutta, jos siellä on jae, jonka haluaisin nähdä tässä toisessa jakeessa... Lue ensin 

tämä jae ja sitten tämä toinen, silloin siinä on nämä kaksi. Se sanoo, sitten te etsitte minua. Kun te 
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etsitte minua koko sydämestänne, te löydätte minut. Ja sitten siinä sanotaan, välittömästi edellisen 
jälkeen, sillä minä tiedän ajatukseni teitä kohtaan, teidän tulevaisuutenne ja toivonne. Tiesitkö, että 

tuo edellinen jae, Daniel kirjaimellisesti toteutti sen. 

Jennifer: Wau.

Mario: Siinä sanotaan, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Minä tuon teidät pois 
Babyloniasta. Se on minun viestini teille. Koska, heidät on jo kidnapattu. Babyloniassa on jo 

pakolaisia, joita vakaasti uudelleensijoitetaan, voimalla, tuolle toiselle hallintoalueelle. Ja tässä 
meillä on Daniel, 70 vuotta myöhemmin, ja mitä tapahtui Danielin kappaleessa 9. Hän sanoo, ja 
sitten te etsitte minua. Daniel etsi Häntä. Ja, te etsitte minua ja te löydätte minut, kun etsitte koko 
sydämestänne. Ja te löydätte minut. Ja, Daniel löysi hänet, jopa niin selvästi, että enkeli tuli hänen 

luokseen ja sanoi, tiedätkö mitä, Jumala kuuli sinut ja sen, mitä sinulla oli sanottavanasi. Nyt me 
aiomme tuoda esiin Kooreksen sydämen. Tulevaisuus ja toivo, ne ovat tulossa. Se on sitä, mitä 

tapahtuu nyt. Näetkö, minä uskon, että. Tämä erittäin ristiriitainen, jos en pysty sanomaan sitä tässä,
niin missä sitten pystyn tämän sanomaan. 

Jennifer: Sano se.

Mario: Ajattelen, että jo se, että kutsut itseäsi profeetaksi, on jotain sellaista, mikä pitäisi tehdä 

äärimmäisellä harkinnalla ja tietynlaisella vastentahtoisuudella. No, Mario, sinä olet evankelista ja 
kutsut itseäsi evankelistaksi. Ehkäpä. Tai pastorit/paimenet, kyllä, olen pastori/paimen. Sinä kutsut 
itseäsi tuolla arvonimellä ylpeästi. Mutta, jotain tapahtuu kun vaellat kahteen sanaan: apostoli ja 
profeetta. Olen istunut näiden paimenten kanssa ja he ovat näitä johtajia. Ja he kaikki puhuvat näistä

arvonimistä: haluan, että tapaat apostoli sen-ja-sen. Haluan, että tapaat profeetta sen-ja-sen. Ja minä 
olin tavallaan epämukavassa olotilassa. Joten, he sanoivat. Minä sanoin, tiedätkö, mitä minä olen. 

Minä sanoin, sinä olet piispa, sinä olet paimen, sinä olet... Minä aion olla ritari (knight). Aivan. Ja 
he katsovat minuun... Minä sanoin, että teidän tulee puhutella minua tästä eteenpäin: sir, Mario. 

Mario: Minä olen mahtavan Jumalan kolmannen tason otsonitaistelija. Joten, minä uskon, että 
tittelit/arvonimet painavat paljon astiassa. Heidän tuli pohtia sitä, että se on junan viimeinen 

tavaravaunu. Se on miehistön ravintolavaunu. Perusasioiden täytyy tulla ensimmäisenä. Ensiksi 
sinun täytyy sanoa, että sinut tunnetaan sellaisena henkilönä, jonka profeetalliset sanat olivat 

oikeassa. Sen sijaan, että kutsut itseäsi... Kun meillä on 50 ihmistä, kirkossa, ja kutsut itseäsi 
apostoliksi, se tarkoittaa minulle sitä, että naistenmies on kolmen juopon kanssa paikallisessa 
baarissa ja laulaa: "Minä tein sen omalla tavallani." Se muuten kuuluu Elvikselle ja Frank 
Sinatralle. Joten, sinä et ole apostoli. Sinun pitää lopettaa kutsumasta itseäsi tuolla tittelillä. Sinä 
olet apostoli, kun sinut pakotetaan ottamaan tuo titteli itsellesi. Kaikki ne kirkot, jotka sinä olet 
rakentanut, pakottavat sinut ottamaan tuon tittelin itsellesi. Kaikki ne työt, joita sinä olet luonut. 
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Kaikki ne voimakkaat...

Mario: Ja, tämä on sitä, mikä on niin outoa: mitä alemmas menet kristillisen kirkon ravintoketjussa 
sitä useammat tittelit muuttuvat tärkeiksi. Mitä korkeammalle vaellat kristillisessä ravintoketjussa 
sitä vastentahtoisempia he ovat kutsumaan itseään millään arvonimellä. He eivät halua. He eivät 
halua kunnia-arvonimiä (honorary degrees). He haluavat oikean tohtorin tutkinnon. He eivät halua. 
Tiedäthän, he eivät halua sitä ja tätä ja tuota. Mitä he haluavat, se on sisältö. He haluavat tulla 
tunnetuiksi sellaisina. Minä räjähtelen ja julistan tässä, Herra, anna minulle anteeksi. Mutta, minä 

uskon, että todelliset Jumalan lahjat, puhtaudessaan, ovat tulossa pinnalle. Ja heidät tullaan 
tuntemaan Kristuksen kehossa. Heidät tunnetaan. 

Jennifer: No, se on... Heidät tullaan tuntemaan hedelmistään. Olet oikeassa, mitä tulee 

apostoleihin, jotka eivät koskaan rakentaneet mitään. He eivät koskaan ole aloittaneet mitään. Minä 
en halua sanoa tätä, mutta meillä on käsissämme nyt 18-vuotiaita apostoleja, jotka eivät tuota 

hedelmää. He eivät ole hankkineet kannuksiaan. Vakavasti ottaen. Heillä voi olla tuo lahja, joka voi 
muuttua kutsumukseksi lopulta. Mutta, eivät he voi ottaa tuota titteliä itselleen. Ja 18-vuotiaat 
profeetat ovat asia, joka häiritsee minua myöskin. Ja minä joudun ongelmiin, kun sanon nämä asiat 
ääneen, mutta Cidy Jacobs sanoi erään kerran minulle, että se vie aikaa 20 vuotta, jotta sinusta tulee 
profeetta. Se ei tarkoita, etteikö sinua olisi kutsuttu ennen äitisi kohtua. Minä tiedän Jeremian olleen
nuori, hieman erilaisessa tilanteessa, mutta, kyllä. Nämä tittelit ovat aina häirinneet minua. Se on 

kokonainen iso purkki täynnä matoja. Se on aina vaivannut minua. Minun hengellinen isäni, Bill 
Hammond, sanoi, totuus ei salli itseään kutsuttavan sillä nimellä, mutta epäaito (fault) varmasti 

sallii. Joten, minä en vastusta arvonimiä. Kuitenkin, niitä sirotellaan ympäriinsä niin 
varomattomasti, että siellä ei ole hedelmää. Ja, se on niin helppoa sosiaalisen median maailmassa 
asettaa, tiedäthän, "profeetta" tai "apostoli" nimesi etupuolelle. Saadaksesi arvonantoa, kun et ole 
itse hankkinut luottamusta. Se on. Se on paha ongelma. Se on osa ongelmaa kirkossa tänä päivänä. 

Se määrä arvonimiä ja julkkis-statuksia, se on, se on levinnyt eikä se ole asettunut. Ja, meidän pitää 
päästä siitä erilleen. 

Jennifer: Sinun kirjasi on nimeltään Vessels of Fire and Glory, breaking the spells over America to 
release a great awakening. Sinä kirjoitit myös artikkelin uskonnollisesta riivaajasta, joka tekee 
työtään pettääkseen kristittyjä. Haluan varmistua, että puhumme myös tästä asiasta. Koska, tiedän, 

että tuolla ulkona on paljon ihmisiä, jotka sanovat: "Mitä? Mitä ihmettä tämä on?" Voitko puhua 
hieman tästä aiheesta?

Mario: Trump on hyökkäävä monen ihmisen mielestä, mutta jopa tuo lausahdus ei enää läpäise 
hajutestiä. Koska, jos katsomme kenttätyötä, jota hän tekee, hän on hyvin lempeä mies, joka 
tunnustautuu yleisönsä mukaiseksi - empaattiseksi. Ja, ihmisten täytyy myös katsoa Joe Bidenin 

temperamenttia. Hän on ilkeä mies. Joten, jos, jos... Mikä sopii tytöille sopii myös pojille (what is 
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good for the goose is good for the gander). Ja, mitä minä ajattelen, me olemme menettäneet 
oikeutemme miellyttävään vastaukseen. Se johtuu amerikkalaisten synnistä. Ja amerikkalaisten 

kapinoinnista. Me emme saaneet herra Rogersia vaan me saimme Donald Trumpin. Ja hän on 
pyöräkone (wrecking ball), joka on lähetty purkamaan globalistinen agenda. Ja mitä on tapahtunut, 

Saatana on sallinut hengen tulevan saarnaajien päälle. Kun he yhtäkkiä sanovat näitä arvottomia 
asioita. Ja kirjoitin artikkelin tänään otsikolla "kristityt johtajat ovat niin avomielisiä, että heidän 
aivonsa ovat pudonneet kyydistä". 

Jennifer: Pidän tuosta.

Mario: Ja mitä he tekevät, he allekirjoittivat tuon dokumentin: me olemme Bidenin puolella. Ja he 
sanovat: vaikka me olemme eri mieltä, niin, me olemme pro-life [abortin vastainen liike USA:ssa] 

evankeelisia, jotka kannattavat Bidenia. No, tuossa on yhtä paljon järkeä kuin lasiovessa 
sukellusveneessä. Ja se ei ole... Enkä minä ole heidän kanssaan eri mieltä teologiasta. Minä sanon, 

maalaisjärki sanoo, ettei tuo toimi. Koska, myöhään suoritettu abortti on ehdottomasti kielletty (deal
breaker). 

Jennifer: Se on tota.

Mario: Se syyllisyys. Ja se hyväksynnän halu ja halu tulla havaituksi tarkkaavaisena paimenena on 

demonista. Siellä on noituutta menossa parhaillaan. Se on jotain... He sanovat, ettei sellaista voi 
tapahtua kirkossa. Paavali sanoi galatalaisille, kuka teidät on noitunut, että te ette enää ymmärrä 
erottaa Jumalan armoa ja lakia toisistaan. No, tämä on sitä, mitä on tapahtumassa. Demokraattisessa
puolueessa, ja minä joudun tästä niin suuriin ongelmiin. Ja minä otan tämän tervetulleena vastaan, 

koska kuten Mark Twain sanoi, totuudet ovat ystävällinen asia. Ihmiset tulevat suuttumaan. 
[Totuuksia on eri tasoisia: matalampia ja korkeampia] Mutta, Jennifer, heidän kommenttinsa eivät 

sisällä totuuksia. 

Jennifer: Se on totta. 

Mario: Me tulemme näkemään vastalauseita. Siellä tulee olemaan lauseita ja vihaisia 
vastalausuntoja, mutta ei totuudenmukaisia lausuntoja. En muista kuinka monta kertaa olen nähnyt 

tämän lausunnon kommenttiosiossa: sinä olet sitä-ja-sitä. Minun kutsuminen jollain nimellä ei ole 
rakentava lausunto. Ja tässä on totuus: me olemme pisteessä, jossa jopa saatananpalvonta (satanism)
on tullut kirkkoon. Saatanan temppeli on erillään saatananpalvonnasta. Saatanan temppeli 
todellisuudessa uskoo seitsemään opinkappaleeseen (tenets), jotka ovat vasemmiston piirissä niin 

houkuttelevia, että jopa ateistit ovat hypänneet siihen mukaan laajoina joukkoina. Ja eräs heistä 
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sanoi, kun korkeimman hallinto-oikeuden Ruth Bader [nimet?] antaa Jamie Smithille, hän on 
asianajaja. Vasemmiston asianajaja. Hän sanoi, kun näin Ruth Bader Ginsburgin kuolevan, me 

tulemme näkemään teokratian. Ja me tulemme menettämään Roe vs. Wade -tapauksen. Minä tulin 
jäseneksi kirkkoon - saatanan temppeliin. Demokraatit buuasivat Jumalalle. Se tapahtui 2016. He 

buuasivat Jumalalle omassa kokouksessaan. Ja, nyt he kirjoittavat omissa medioissaan: me 
toivotamme tervetulleeksi epäuskoiset, ei-uskovat ja ateistit. Ja tiedätkö mitä, nämä evankeeliset 
pastorit/paimenet/johtajat käyttäytyvät kuin hakatut vaimot: "Voi, minä tiedän, että Biden on paha, 
mutta hän voi muuttua." Ja, totuus on, että Biden on pyytänyt teitä poistumaan. Te muistutatte 

minua oppilaskuntajuhlasta, missä nuori mies hengailee kekkereillä ja sanoo: "Heeeiiii, . . ." He 
sanovat, teidän täytyy mennä. Ja he ovat liian juovuksissa tietääkseen, että heitä on pyydetty 

poistumaan juhlasta. Demokraattinen puolue on repäissyt pois "tervetuloa"-maton kristittyjen 
jalkojen alta. 

Mario: Toissapäivänä blogissaan, anteeksi, podcastissaan, Hillary Clinton kirosi kristillisyyden. 

Joseph Biden sanoi, että ihmiset, jotka uskovat ortodoksiseen kristillisyyteen ovat yhteiskunnan 
pohjasakkaa. Ja pastori sanoo, ai, sinä kutsut minua pohjasakaksi ja kuitenkin sinä tapat lapsia jopa 

syntymänsä jälkeen. Mutta, minusta tuntuu, että sinä olet lääkettä köyhille. Okei, sinä tiedät, että 
minä kasvoin ghettossa. Olen ghetosta. Olen latinalainen. Olen San Franciscosta. Minä näin 
suurviljelmät, jotka demokraatit rakensivat. Ja, jos et ole tarkkaavainen totuudelle, että olet 
evankeelinen pastori, joka sanoo: "Minä kannatan Bideniä." Koska, te kristityt, huolehditte lapsista 

ennen heidän syntymäänsä, mutta ette heidän syntymänsä jälkeen. Se on ehdottoman... Se on kuin 
herkkusienien kasvattaminen. Sinä pidät ihmiset pimennossa ja ruiskutat lannoitetta heidän 

päälleen. Sillä tavalla herkkusieniä kasvatetaan. Ja demokraattinen humanistinen agenda on 
tuhonnut ihmisiä. Se on tuhonnut tummaihoisten yhteisön. Se on tuhonnut heidän perheensä ja 
heidän lapsensa ja tehnyt heistä pääryhmän, joka on alttiina abortille.

Mario: Joten, kun evankeelinen pastori, enkä tiedä, mitä he polttavat. Mutta, mitä he sanovat, he 
istuvat siellä ja sanovat: "No, me haluamme heidät, koska he hoitavat köyhiä." Ja, minun täytyy 

kysyä, ja minä aion lopettaa kohta ja olen pahoillani ja tiedän, että olemme ylittämässä aikaamme. 
Miksi Jeesus ei jatkanut ruuan monistamista? Ja kalojen ja leivän? Siihen saakka, ettei Israelissa 
olisi ollut yhtäkään nälkäistä ihmistä? Miksi hän ei jatkanut sitä rataa? Koska, se on juuri sitä, mitä 
sinä, valveutunut pastori, olisit tehnyt. Jos sinulla olisi vastaava voima, sinä jatkaisit noiden 

McDonaldsin kalahampurilaisten jatkuvan virran. Mutta, tämä on sitä, mitä Jeesus sanoi: "Älkää 
olko riippuvaisia hallituksestanne." Älkää olko riippuvaisia ohjelmista. Taivaassa on Isä, joka 

ruokkii linnut ja vaatettaa kukat niityillä. Ja, hän huolehtii sinusta. Siksi, evankeelinen pastori, joka 
laittaa nimensä Bidenin versioon ihmisen oikeudenmukaisuudesta, ja siitä, miten köyhyyttä tulisi 
hoitaa, on samaa kuin, että olet yhtä mieltä Saatanan kanssa järjestelmästä, joka on kerta toisensa 
jälkeen, yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, Detroitissa, Baltimoressa, ja nyt kaupungeissa, 
jotka arvostavat sitä. Se tuottaa köyhyyttä. Se tuottaa riippuvuutta. Ja se orjuuttaa heidät samalla 
tavalla kuin eteläisillä suurviljelmillä tapahtui.
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Mario: Ja tiedätkö mitä. Minä uskon siihen. Koko sydämestäni. Ja siksi uskon, että henki pettää 
evankeelisten johtajien mielen. Koska he eivät vain halua joutua taisteluun Donald Trumpin kanssa.

He tekevät mitä tahansa, jotteivät joudu kohtaamaan Donald Trumpin hyökkäystä. Mutta, pojat, 
Donald Trumpin on lähettänyt tänne Jumala. Hän on pyöräkone (wrecking ball). Hän on täällä. Ja 

minä pidän hänestä. Ja, minä luotan häneen, koska näen hänessä miehen, joka on monimiljonääri. 
Joka ei tarvitse mitään. Nyt, Obama, hän oli köyhä. Hänestä tuli rikas hallintonsa kautta. Trump on 
siellä, koska hän rakastaa Amerikkaa. Ja hän aikoo tehdä sen, mikä on oikein. Ja olen iloinen, että 
hän on selättänyt viruksensa. Olen iloinen, että Jumala on parantanut hänen kehonsa. Ja nyt olemme

sanoneet tämä. Voi pojat. Hyvä on. Minä olen lopettanut.

Jennifer: Tuo on hyvää. Tuo on hyvää. Me olemme tulossa päätökseen. Minä sanon vain tämän: 
minun täytyi laittaa porttikieltoon vain kaksi ihmistä. Minun piti sulkea keskustelun ulkopuolelle 
vain kaksi ihmistä, jotka ottivat herneen nenäänsä. Mutta, mitä ihmisten täytyy ymmärtää on se, että
on olemassa ero polittiisen profeetan tai poliittisen evankelistan ja hallituksen evankelistan tai 

hallituksen profeetan tai hallituksen pastorin välillä. Meidän ei ole tarkoitus olla erillään 
hallituksestamme. Politiikka on ihmisten yhteisten asioiden hoitamista. Katsokaa presbyteerejä 

veljiä ja sisaria - he ovat kädet olkapäitä myöten mukana hallinnollisissa tehtävissä. Meidän on 
tarkoitus... Kirkon ja osavaltion ei ollut tarkoitus, se ei tarkoita, etteikö meidän tulisi äänestää. Se ei 
tarkoita, etteikö meillä pitäisi olla mielipidettä siitä, ketä kannattaa äänestää perustuen kyseisen 
henkilön (puolue)ohjelmaan. 

Jennifer: Minä havaitsen, että Donald Trump on hyökkäävä. Minä ajattelen, että Joe Biden on 

myös hyökkäävä. Minä ajattelen, että monet presidenteistämme, heillä on ollut oikkunsa ja 
ongelmansa ja heikkoutensa ja puutteensa. Ja, tiedäthän, realiteetti on, kuka aikoo viedä Amerikkaa 
eteenpäin ja kuka aikoo viedä Amerikkaa taaksepäin. Ja, minä uskon, jos lähdemme tuolle 
sosialistiselle polulle, kansakuntamme perustus tulee tuhoutumaan. Se ei ole Jumalan tahto. Joten, 

minä en nyrpistä nenääni politiikalle. Meidän on puhuttava siitä. Ja, kun Ruth Bader Ginsberg kuoli,
sanoin muutaman rohkean asian eivätkä ihmiset pitäneet siitäkään. Mutta realiteetti on, että me 

kristittyinä, voimme hallita rukouksen paikastamme. Me voimme hallinnoida korkeissa paikoissa, 
mutta meidän on myös mentävä tuonne ulos äänestämään. Ja meidän pitää äänestää ei perustuen 
jonkun ihmisen ihonväriin tai heidän asenteeseensa tai heidän persoonallisuuteensa. Tai siihen, 
mistä he tulevat tai mitä virheitä he ovat tehneet menneisyydessään. Meidän pitäisi äänestää, 

rehellisesti, kuunnellen Jumalan ääntä ja noudattaen hänen tahtoaan. Ja jos et kuule Jumalan ääntä, 
ainakin voit katsoa puolueohjelmaa. Katso kirjallista materiaalia (voting records). Vakavasti 

puhuen: myöhäinen abortti. Se on itsestään selvää. Jotkut näistä ongelmista - miten kristityt voivat 
äänestää henkilöitä, jotka tappavat lapsia.

Jennifer: Minun on kyseenalaistettava sinut: oletko sinä todella kristitty? Olen pahoillani.

Mario: Ei, tämä asia piti tuoda esille. Tässä on liian kovat panokset kyseessä. Kun tämä on ohi 
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pelastetussa maassa, minä voin lähteä "anteeksi kun tein niin" -kiertueelle. Anteeksi, että olin 
töykeä, karkea ja ehkäpä liian suorapuheinen. Juuri parhaillaan, paholainen ja varas ovat 

murtautuneet taloomme. Ja meidän on hoideltava asia sen mukaisesti. Meidän on hoideltava asia, 
tai, Jumala pitää meitä vastuullisina. Se vastaa sitä, kun Dietrich Bonhoefferin henki hyppää sinuun.

Eikä ole väliä, miten unelias sukupolvemme on. Totuus ja vääryys ovat silminnähtävissä. Hyvä ja 
paha. Joku sanoi: "Mistä tiedät, että Trump on Jumalasta." No, päivänä, jolloin Hillary julisti 
lähtevänsä mukaan presidenttikilpaan, välittömästi, kaikkialla Amerikassa kristityt alkoivat 
paastoamaan ja rukoilemaan. Päivänä, jolloin Donald Trump julisti osallistuvansa 

presidenttikilpaan, kokonainen noitajoukko, massiivinen määrä noitia, lähtivät kohteenaan [mikä?] 
tehdäkseen [mitä?]. Jos tuo ei kerro jotain alkulähteestä, mikä sitten. Mutta, nuo ovat todisteet ja 

nuo ovat totuudet. Ja sinä sanoit jotain pelottavaa lähetyksen alussa. Jennifer, sinä sanoit, että tämä 
on ensimmäinen näistä... Voi ei... Toivoisin, että [lähetys epäselvä]. Tässä on kaikki, mitä minulla 
on sanottavaa. 

Jennifer: Kiitän siitä, että sanoit tuon. Minä yritän olla sanomatta asioita, liian usein, liian 
röyhkeään sävyyn. Koska en halua loukata ihmisiä, koska aivan suoraan sanoen, olen varma, että 

loukkaan ihmisiä koko ajan joka tapauksessa. Se ei ole alue, jolla olen asiantuntija. Mutta, mitä 
minä tiedän, on se, että myöhäinen abortti, missä tahansa muodossa, on antikristuksesta. Se on 
Jumalan vastaista. Jumala on elämän antaja eikä murhaaja. Joten, on aikoja, aikoja kuten nyt, minä 
sanon vielä yhden asian ja sitten sanon näkemiin ja annan sinun mennä. Minun ylistysjohtajani, 

Nathan, hän sanoi jotain perjantaina ja hän oli niin vihainen. Hän on 24. Hän oli niin vihainen, 
koska ihmiset pohjimmiltaan sanoivat, kristityt sanoivat, minä toivon, että Trump kuolee. Olen 

iloinen, että hän on sairas. Hän ansaitsee sen. Ja hän oli, hänen 24-vuotias mielensä miettii: miten, 
miten, miten tämä on mahdollista? Hän sanoi. Hän sanoi, jotain hyvin samantapaista kuin sinä 
sanoit. Se on perustavanlaatuista, mitä hän sanoi. Hän sanoi, kun noidat tulevat ulos kiroamaan 
sinut, ja sinä ihmettelet, ja sinä olet samaa mieltä noitien kanssa, kenen puolella sinä silloin olet? Et 

ole Jumalan puolella. 

Mario: Se on juuri noin.

Jennifer: Se oli siinä. Se on siinä. Tämä oli ensimmäinen ja näitä tulee olemaan enemmän, ihmiset.
Jakakaa tätä. Jos tämä loukkasi sinua, kukaan ei yritä loukata sinua. Mutta, joskus rohkeita sanoja 

täytyy sanoa ääneen. Me tarvitsemme välillä ravistelua. Meidän pitää päästä Jumalan puolelle. Minä
olen aina ajamassa sitä asiaa. Mario, kiitos, että olit kanssani ja toivon, että voimme tehdä tämän 

uudelleen joskus. 

Mario: Kyllä, ja kuuntele, tiedän, että tämä lähetys tulee olemaan upea. Se tulee olemaan menestys.
Ja minä vain haluan kertoa yleisölle, minä sanoin sen riemastuttavasti, mutta minä uskon, että on 

olemassa elintärkeä tarve tämänkaltaiselle ohjelmalle. Juuri nyt. Tästä tulee upeaa. Tämä todella 
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lähtee lentoon. Minä tunnen sen. 

Jennifer: Kiitos. Aamen. Minä tunnen sen myös. Kiitos niin paljon. Ihmiset, jakakaa tätä ennen 
kuin lähdette. Me palaamme asiaan ensi tiistaina. Jumala teitä siunatkoon.
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