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M. Murillo & A. Didio – mihin suuntaan kirkon on kuljettava?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TIKbaOYUD80

Tiivistelmä: En tiedä, milloin tämä video on alunperin julkaistu, mutta se on ajankohtainen nyt. Eikä
ainoastaan Amerikassa vaan myös muualla – Suomessakin. Mario Murillo puhuu siinä erittäin hyvin
ja hänen ohjeitaan kannattaa kuunnella. Hänen mukaansa vuosi 2022 on katumuksen vuosi. Nyt kun 
pandemian pahin paine on ohitettu kirkko ei voi palata takaisin vanhoihin rutiineihinsa, joita se 
harjoitti ennen virusta. Mario kertoo, että monet näkivät vuonna 2019, että seuraava vuosi tulee 
olemaan suuri läpimurtovuosi ja suuri voittojen vuosi, kun päinvastaista tapahtui käytännössä. Miksi
monet menivät lankaan ja näkivät väärin? Koska he ovat pudonneet imartelun ja ihmisten 
miellyttämisen petolliseen kuoppaan. On tärkeäpää saada kannatusluvut kasvuun omalla youtube-
kanavalla sen sijaan että puhdasta evankeliumin sanomaa julistettaisiin kadoksissa oleville kaikilla 
yhteiskunnan alueilla: hallinnossa, opetuksessa, elinkeinoelämässä, taiteessa ja kulttuurissa, 
perheessä, viestinnässä (media) sekä kirkossa. 

Mario puhuu myös New Age -terminologiasta ja siitä, miten se valtaa alaa ihmisten kielessä ja 
samalla puhtaasti raamatulliset sanat menettävät merkityksensä ja voimansa. Tämä korruptio on 
päässyt myös kirkon sisälle. Paluu Raamatun sanastoon arkikielessämme on tavoiteltavaa. Murillon 
ja Didion keskustelu on täynnä isoja aiheita, jotka ovat oleellisia tässä ajassa ja tärkeitä jokaiselle 
kristitylle. Ne antavat suuntaa tulevaisuuteen. 

Kirkon pitää astua ulos masennuksesta ja sunnuntaikokouksistaan. Pastoreiden täytyy voittaa 
ahdistuksensa ja masennuksensa Herran avulla. Mario puhuu myös siitä, miten on nähnyt monen 
pastorin ja johtajan lankeavan aviorikokseen, alkoholismiin, moraalittomuuteen, jne. Mutta hän 
sanoo myös nähneensä yhtä monen veljen lankeavan siihen, ettei ole auttanut autettavissa olevaa 
veljeä tai sisarta tai ystävää vaikeuksissaan. Tämä on juuri kirkon sisäinen ongelma – me emme tee 
sitä, mitä Jeesus käski tehdä. On paljon helpompaa kritisoida ja tuomita naapuri kuin auttaa ystävää 
ongelmissaan. 

Mario puhuu myös siitä, että eri kirkon suuntausten pitää päästä erimielisyyksiensä yli ja ohi, jotta 
isommat haasteet yhteiskunnassa voidaan käsitellä. Turhat väittelyt pitää lopettaa. Lisäksi hän 
toteaa, että Jeesus Kristus on uskomme alkaja ja sen loppuun viejä. Jokainen tätä työtä tekevä 
aloittaa työnsä omassa rukoushuoneessaan ja päättää päivän työnsä omassa rukoushuoneessaan, 
koska mitään ei tapahdu ilman rukousta. Kaikki kunnia kuuluu Jumalalle. Ihmiset ovat vain Jumalan
kirkkauden työkaluja – avoimia ja suljettuja ovia jos niin tahdotaan.

Ihmisen fyysinen parantuminen alkaa vihasta. Mario sanoo vihaavansa sitä, mitä näkee paholaisen 
tekevän ihmisille heidän terveytensä turmelemiseksi. Hän myös kertoo, että antaa kaiken kunnian 
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kaikista parantumisihmeistä Jumalalle, mikä ei ole päivänselvää kaikille kirkon johtajille. Mario 
myös sanoo olevansa varovainen antaessaan ihmisille titteleitä ”pastori” ”profeetta” ”evankelista”, 
koska ennen kuin mitään kunnianimeä voidaan antaa, tuon ihmisen sydämessä on täytynyt tapahtua 
raju muutos ihmisiä kohtaan. Mario itse on muuttunut julkisuuden henkilöksi ”yhdessä yössä”, 
johon hän toteaa lyhyesti: ”Kyllä, tuo yhdessä yössä tapahtunut muutos julkkikseksi on vienyt aikaa 
15 vuotta.”

”Maa vapisee. Kirkko on kärsinyt kompromisseista ja voimattomuudesta. Ihmiset etsivät 
epätoivoisesti ratkaisuja. Vastaus ei tule presidentiltä. Se voi tulla vain ihmisiltä, jotka tietävät 
kuinka tuoda Taivas maan päälle. 

Voisiko olla, että sinä olet avain, joka avaa oven Jumalan liikkeelle tässä sukupolvessa? Mario 
Murillo on monipuolinen evankelista, joka on työssään nähnyt monien pelastuvan, parantuvan ja 
vapautuvan. Hän on kantanut kauan taakkaa nähdäkseen suuren herätyksen Amerikassa. Nyt, hän on
kasvanut ajankohtaiseksi profeetalliseksi ääneksi kutsuen Jumalan ihmisiä ottamaan oman paikkansa
vartiomiehinä, profeetallisina ääninä ja ihmeiden tekijöinä, joihin he ovat saaneet voitelun.”
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