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Käänne tulee tapahtumaan - Profeetallinen sana 2021 (Mario Murillo)

Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=W4LrShpbcO4

Minä sanoin Herralle tämän: "Et sinä voi valtuuttaa (anoint) minua tekemään tällaista." Ja se 
löytyi 1. Samuel 10:6. Herran henki tulee päällesi ja sinä profetoit heille... ja muutut toiseksi 
henkilöksi. Ja kun nämä merkit seuraavat sinua, tee niin kuin tilanne vaatii sillä Jumala on 
kanssasi. Ne ovat asioita, joista minä puhun tällä hetkellä ja jotka olisivat olleet sopimattomia 
vain kymmenen vuotta sitten. Mutta tämä on juuri sitä, mitä tilanne nyt vaatii.

-Veli Murillo, sinusta on tullut Jumalan hengen johdatin ja sinä olet tehnyt töitä Herralle ja ollut 
hänen käytettävissään julkisesti vuosikymmeniä. --Kyllä. -Uskon, että jokainen uskova on 
kutsuttu tekemään samaa. Ja mainitsitkin, kuinka joka iltapäivä. Sinä käytät joka iltapäivän 
siihen, että siirrät itsesi syrjään. Siirryt pois Jumalan tieltä, jotta voit olla hänen käytettävissään - 
Jumalan käytettävissä tuona iltapäivänä. Kuinka jokainen kristitty voi tehdä samaa ja olla 
Jumalan käytettävissä ja Jumalan sanassa niin kuin sinä olet? 

--Me puhumme kirkossa rukouksesta. Ja minä haluaisin puhua rukouksesta hetken ajan. -Ole 
hyvä vain. --On olemassa kaksi lausetta, joita ihmiset toistavat. Toinen kuuluu: "Minulla on 
rukouselämä." Toinen on. Ja muinaiset pyhimykset sanoivat näin. Ihmiset, jotka muuttivat 
maailmaa, sanoivat näin: "Minulla on elämä rukouksessa." Henkilö, jolla on rukouselämä, 
valitsee tietyn ajan kiireisestä päivästään rukoukselle. Henkilö, jolla on elämä rukouksessa, 
valitsee kiireisestä rukousajastaan ajankohdan osallistuakseen elämään. Tämä on todella 
kiinnostava asia.

--Kun Paavali sanoi, rukoilkaa herkeämättä. Olen varma, että hän ymmärsi, että meidän on 
nukuttava yöllä. Ja että meidän on käytävä töissä. Ja että meillä on oltava työpaikka. Mutta minä 
ajattelen, että hän todellisuudessa puhui siitä, että meidän täytyy mennä siihen pisteeseen saakka,
että elämä keskeyttää rukousaikamme. Eikä niin, että rukousaika keskeyttää elämämme. 
Tarkoitan, minä rukoilen koko ajan. Minulla on asenne ja rukouksellinen olotila koko ajan. 

--Tiesitkö, että joskus suihkukone on hyvin paljon myöhässä. Eikä ole väliä sillä, miten paljon 
olen tehnyt etukäteissuunnitelmia. Joskus lento peruuntuu. Olen jumittuneena lentokentälle. Ja 
pääsen kirkkoon, jossa saarnaan tai työpaikalleni, jossa julistan, vain juuri ennen kuin minun on 
tarkoitus aloittaa puheeni. En voi tuollaisessa tilanteessa luottaa iltapäivään, jolloin saisin olla 
yksin Jumalan kanssa. Mihin minä luotan, sen sijaan on siinä, etten katkaise yhteyttä lainkaan. 
Aivan kuten Paavali sanoi Timoteukselle, astukaa esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan. Ja 
ajattelen, että juuri sellaista täytyy tapahtua. Meidän täytyy löytää rukous uudelleen näin: "En 
tiedä haluanko lähteä tästä huoneesta osallistuakseni elämään." Koska en ole vielä valmis. Ja 
tämä on juuri sitä, mitä Martin Luther sanoi. Hän sanoi: "Minulla on niin paljon tekemistä 
tänään, että en voi aloittaa sitä ennen kuin olen rukoillut ensin neljä tuntia." 

--Ja ajattelen, että tarvitsemme juuri tuollaista. Niin paljon kuin rakastankin uskon veljiä ja 
sisaria Herrassa. Ja minä en todellakaan halua tässä videossa kuulostaa siltä, että vastustan 
johtajia (pastor). En vastusta heitä. Ajattelen, että on olemassa kourallinen miehiä ja naisia, jotka 
ovat olleet todellisia pettureita. Mutta isossa mittakaavassa puhujankorokkeet Amerikassa, siellä 
on Jumalaa pelkääviä ja uhrauksia tehneitä miehiä ja naisia, jotka rakastavat omiaan. He tekevät 
mitä tahansa heidän hyväkseen. He eivät halunneet osallistua "tiukat farkut, isot kuvaruudut, 
savukoneet" -versioon (skinny jeans, big screens, fog machines). 
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--Ja johtajat ovat maksaneet epätoivoisen hinnan siitä. Jotkut heistä ovat menettäneet ihmisiä. 
Mutta tiedätkö mitä. Minulla on rohkaisun sana heille. Käännepiste on tulossa. Koska Amerikan 
ruokahalu on muuttumassa. Ja sellainen henkilö, joka etsii mukavaa kupillista kahvia ja 12-
minuutin saarnaa ja pysäköintipalvelua, on dinosaurus. Heidät tullaan korvaamaan: "En tarvitse 
kahvia, koska olen täysin hereillä." En välitä siitä, miten pitkään aiot julistaa. Koska muutat 
minut sekavasta henkilöstä sotilaaksi, joka on täysin valmis sotaan. Johtaja, sinä annat minulle 
aseita ja teet minusta vaarallisen paholaisen töille yhteisössäni. 

--Ja minä ajattelen, että ruokahalu on muuttumassa. Niinpä kerronkin jokaiselle johtajalle: 
"Kestäkää vielä hetken ajan." Älkää tehkö kompromissia näissä asioissa: veri, risti, Kristuksen 
toinen tuleminen. Älkää vähätelkö Pyhän Hengen kastetta, merkkejä, tunnustekoja ja ihmeitä, 
jotka tapahtuvat Jumalan hengen toimesta. Ja erityisen painokkaasti: julistakaa pyhyyttä. Koska 
ilman sitä kukaan ei tule näkemään Jumalaa. Ja minä todellakin uskon, että tässä ajassa Jumala 
on asettanut valtavan taakan harteilleni. Jotta puhun sitä, mitä Hän sanoo, kun kuulen hänen 
äänensä. Ja minä aion mainita yhden asian. Tiedän, että olen puhunut jo pitkään. -Jatka vain. 

--Tiesittekö, että tiede löysi muutama vuosi sitten, että sähkövirta, joka kulkee talosi 
sähköjohdoissa. Se on paljon voimakkaampi kuin koskaan olemme kuvitelleet. Ja että 
sähkövirta, tietyssä lämpötilassa nolla-asteen alapuolella, paljon sen alapuolella, alkaa 
suprajohtamaan. Se tarkoittaa, että huoneen lämpötilassa siellä on kitkaa - sähkövirrassa. Jos 
käytämme edellistä analogiana voitelulle (anointing). Kun Jumalan astia kuolee itselleen, se 
poistaa kitkan joka voitelussa muutoin olisi. 

--Kun tarkastelemme historiaa, naisia kuten Kathryn Kuhlman tai miehiä kuten Oral Roberts. Me
tarkastelemme parantajaevankelistoja ja me ihmettelemme, miten eräät heistä toimivat näkyvästi 
korkeammalla voimakkuuden tasolla kuin muut. No, he oppivat suprajohtamaan. Niinpä heidän 
työskentelyssä ei ollut kitkaa. Heillä ei ollut turhia kiinnikkeitä. Eikä henkilökohtaista 
näkemystä. Eikä piiloagendaa tehdäkseen rahaa tai tullakseen kuuluisaksi. He vain 
yksinkertaisesti halusivat miellyttää Pyhää Henkeä. Ja juuri tuo Pyhän Hengen miellyttämisen 
intohimo, teki heistä suprajohtavia, jotta Jumalan henki pääsi liikkumaan vapaasti. Se on myös 
minun intohimoni. 

--Kun menen telttaani ja alan julistamaan kadoksissa oleville sieluille ja kuulen, että äiti toi sinne
lapsen, joka on kuolemassa leukemiaan. Tai sinne on tullut mies, jolla on perhe ja jolla on jo 
ollut monta sydänkohtausta eikä ehkä elä kuin muutaman kuukauden. Sen sijaan, että he vain ja 
ainoastaan luottaisivat lääkäreihin, he tulevat telttaani. Sellainen asettaa mahtavan vastuun 
harteilleni. Ei siis niin, että minä kykenen heidät parantamaan. Vaan vastuun uskoa, että minä 
voin siirtyä syrjään Jumalan tieltä. 

--Kun kirjoitin kirjani, Tulen ja kirkkauden astiat (Vessels of Fire and Glory), jouduin kokemaan 
erään merkittävän murheen tunteen. Tunsin sillä tavalla tietyssä osassa kirjaa, kun olin sitä 
kirjoittamassa. Minä olin aiheuttanut murhetta Pyhälle Hengelle. Koska siellähän sanotaan, että 
älkää tukahduttako henkeä. Ja siinä on sana murhe (grief). Älkää satuttako Häntä. Me olemme 
murtaneet Hänen sydämensä. Minä aloin näkemään kuinka Häntä on kohdeltu kaltoin, vähätelty, 
esitetty väärin, pienennetty New Age -voimaksi. Tämä kolmiyhteinen Jumala (Godhead), Pyhä 
Henki, on haavoittunut ja loukkaantunut oman käytöksemme vuoksi.

--Koska Jeesus sanoi myötätuntoisesti, että se on omaksi parhaaksenne, että minä menen pois. 
Minun on mentävä pois teidän parhaaksenne, koska muutoin Puolustaja (Helper) ei voi tulla. Ja 
me olemme hyljänneet tuon Puolustajamme. Me ajattelemme, että osaamme julistaa paremmin 
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kuin Hän. Billy Graham sanoi olevansa hämmästynyt siitä, miten yksinkertaisen evankeliumin 
julistaminen ja siellä olevan totuuden julistaminen, kuinka Jumalan henki kuljettaa viestin 
ihmisten sydämiin. Kaikkialla, missä hän kävi. Meidän on annettava Pyhän Hengen ottaa 
johtaminen käsiinsä uudelleen. Hän tietää, miten virusta tulee käsitellä. Hän tietää, kuinka 
hallituksen kanssa on toimittava. Hän tietää, mitä meidän on puhuttava. 

--Kun aloitin kirjoittamaan blogiani ja aloitin työni kirjan parissa ja aloin puhumaan julkisesti 
niin kuin teen tänään. Sanoin Herralle näin: "Et sinä voi valtuuttaa minua tekemään tuollaista." 
Sinä voit valtuuttaa minut tekemään työtä telttaretkilläni (ministry). Mutta miksi kirja ja blogi? 
Ja se löytyi 1. Samuel 10:6. Ja Herran henki tulee sinuun ja sinä profetoit heille ja muutut 
toiseksi mieheksi. Ja kun nämä merkit toteutuvat, tee sitä, mitä tilanteessa pitää tehdä, koska 
Jumala on kanssasi. 

--Nämä asiat, joista puhun tällä hetkellä, olisivat olleet sopimattomia vain kymmenen vuotta 
sitten. Mutta nämä ovat niitä asioita, joita tilanne tällä hetkellä vaatii. Ja siksi sinä, johtaja 
(pastor), anna Pyhän Hengen tehdä sitä, mitä hän haluaa tehdä. Aloita puhumaan sellaista viestiä,
joka ei ole linjassa kirkkokuntasi uskontunnustuksen kanssa - siis ei välttämättä. Aloita 
puhumaan sellaista viestiä, joka ei ole enää sitä perinnettä, mihin olet tottunut. Aloita puhumaan 
sellaista viestiä, joka on Jumalan sanaa ja joka on keskittynyt paljastamaan pahuuden suon ja 
joka kertoo Jumalan voimasta, joka voittaa pahuuden ja tuo Amerikan takaisin Jumalan luokse. 
Aamen.

-Hetken päästä Mario-veli, haluaisin, että rukoilet noiden johtajien puolesta. Minä olen tuntenut 
voimakkaan Jumalan läsnäolon puheesi aikana. Ja te kirkkonne johtajat ja te, jotka olette 
katsoneet tätä lähetystä, kuulitteko, mitä Mario sanoi? Me olemme näkemässä käännepisteen. 
Kertokaa tätä viestiä kaikkien johtajienne kesken kirkoissanne. Kertokaa tämä viesti jokaiselle 
johtajalle (pastor), jonka tunnette. Jotta hekin saavat osansa tästä virkistävästä viestistä ja 
sanasta. Mario-veli, kun rukoilet kanssamme. Ja te, jotka olette katsoneet lähetystä, haluan kertoa
teille jotain. Minulla on jännittävä asia kerrottavana teille. En haluasi, että se jää teiltä 
kuulematta. Joten pysykää kanssamme. 

-Kuinka moni teistä katsojista on intohimoinen miellyttämään Pyhää Henkeä? Kirjoittaisitteko 
kommenttiosioon mielipiteenne. Kertokaa minulle ja Mario-veljelle, ne teistä, ketkä olette 
intohimoisia miellyttämään Pyhää Henkeä. Me rukoilemme puolestanne ja uskomme, että 
Jumala koskettaa teitä tuoreella Pyhällä Hengellään. Mario rukoilisitko puolestamme ja 
erityisesti johtajien puolesta, jotka katsovat.

--Kyllä. Rukoilen ensiksi jokaisen kristityn, joka rakastaa Amerikkaa, puolesta. -Kyllä.               
--Rakastatko tätä maata? Tämä on rohkeiden ihmisten koti ja vapaiden ihmisten maa. Tämä on 
mahdollisuuksien maa, joka on luotu ja taottu erämaasta Jumalan ihmeen avulla. Me emme voi 
menettää sitä. Me emme voi menettää tätä lahjaa. Ja kaikkein tyhmin syy, mitä koskaan on 
esitetty, on rampauttaa lapsemme sosialismilla. Koska he olivat liian peloissaan siitä, etteivät he 
tule toimeen ilman hallitustaan. Hallitus on heidän hoivatätinsä. 

--Jumala, minä rukoilen, että ihmisten silmät aukenevat totuudelle. Minä rukoilen, että tavalliset 
kotikissat muuttuvat takaisin leijoniksi. Rukoilen, että tuli leimahtaa liekkiin jokaisen ihmisen 
sydämessä, joka kuuntelee. Ne, jotka Sinä olet kutsunut julistamaan evankeliumia 
puhujankorokkeelle johtajana, auta heitä näkemään velvollisuutensa. Auta heitä ymmärtämään, 
että turvallisuus löytyy kuuliaisuudesta eikä pakenemisesta. Jos olette kapinassa Jumalaa 
vastaan. Jos Jumala on kutsunut teidät puhumaan, te ette tule löytämään pakopaikkaa. Ei ole 
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olemassa sellaista piilopaikkaa. Ellemme ole kuuliaisia Herralle. Joona havaitsi vastaavan asian, 
kun Jumala käski häntä menemään Niniveen. Ja Joona kieltäytyi ja lähtikin vastakkaiseen 
suuntaan. Jumala anna meidän juosta totuuden suuntaan eikä siitä poispäin. Anna meille rohkeus 
puhua ääneen tässä ajassa, kun varkaat parhaillaan ryöstävät meiltä oikeutemme ja vapautemme. 
Herra, anna meidän muuttua uudenlaisiksi Jumalan astioiksi. Ja anna meidän tehdä sitä, mitä 
nykyinen tilanne vaatii. Jeesuksen nimessä. 

-Jeesuksen nimessä. Halleluja. Uskon, että Jumala ei tee meistä turvallisia vaan hän tekee meistä 
vaarallisia ( toim. huom. paholaisen töille kuten köyhyys, sairaus, yksinäisyys, vaivat, kivut, 
tuskat, toivottomuus, näköalattomuus jne.) 

4/4


	Käänne tulee tapahtumaan - Profeetallinen sana 2021 (Mario Murillo)

