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Tärkeä profeetallinen hälytys Amerikalle, valmistautukaa
marraskuuhun!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=zh3vDhHDfaM

Hei,

Sid: Sid Roth tässä Maurio Murillon kanssa. Ja minun on kerrottava teille: minä tunnen, että 
Maurio on odottanut tätä hetkeä. Ja, minä olen niin paljon odottanut tätä hetkeä. Sinä puhut 
järistyksestä, joka on tulossa Amerikkaan suunnilleen äänestysaikaan - marraskuussa. Sinun ei 

tarvitse olla profeetallinen tietääksesi tuon. Sinun ei tarvitse olla myöskään profeetallinen 
tietääksesi tämän: kumpi tahansa puolue voittaa, tulemme näkemään levottomuutta kansalaisissa. 

Eikä ole väliä sillä, kumpi voittaa. Joten, haluan tietää, mitä Jumala on näyttänyt sinulle 
järistyksestä, joka on tulossa Amerikkaan.

Maurio: Sid-veli, on kunnia olla täällä kanssasi. Ja, haluan vastata kysymykseesi erittäin suoraan. 

Lokakuussa tulee olemaan massiivinen moraalinen maanjäristys - tavallisen kansan keskuudessa. 
Monet asiat, joita katsomme juuri nyt, tulevat olemaan äärettömän paljon voimakkaammin esillä 

marraskuussa. Syy siihen, miksi minä halusin olla mukana sinun ohjelmassasi: koska uskon, että 
sinun palvelutyösi ei ole ainoastaan yliluonnollinen ääni vaan vakaan mielen ääni (sanity). Ja 
Kristuksen keho kuulee näinä päivinä niin paljon sekavaa viestintää siitä, kuinka valmistautua 
marraskuuhun. Ja mitä pitää tehdä? Ja mitä todella tulee tapahtumaan? Ja, tiedäthän, että Jumalan 

sana sanoo, että, jos pasuuna antaa epävarman äänen, kuka ymmärtää valmistautua sotaan. Ja 
kuinka armeija ymmärtää edetä rintamalla. 

Maurio: Ja minä todella uskon, että meidän täytyy havaita (identify). Mitä tunnen, on tämä: Jumala
haluaa ihmisten, jotka katsovat tätä parhaillaan, tehdä teistä katastrofin kestäviä (disaster proof). Te 
tulette, kirjaimellisesti, seisomaan tuulta vastaan. Myrskyä vastaan. Tulessa. Sekaannuksessa. 

Hyökkäyksissä. Te tulette sen läpi voittajina. 

Sid: Tiedätkö mitä Maurio? Minä uskon, että on tulossa sellainen hyökyaalto, jota olen itse kutsunut
sen raamatullisella nimellä: suurempi kirkkaus (greater glory). Se on Jumalan kirkkaus, jota 
maailma ei ole vielä koskaan nähnyt. Se on kirkkaus, joka muuttaa kristillisyyden käsitteen. Se 
muuttaa kansakuntien käsitykset itsestään. Ja minun silmäni, vaikka tiedänkin, asiat, joista olemme 

puhuneet, ne ovat totta. Minun silmäni ovat kiinnittyneet tuohon tulevaan kirkkauteen. Ja, en usko, 
että kyseessä on sattumaa, että pääsi yläpuolella on valo. Se ei ole yliluonnollinen valo, minä tiedän 

sen. Mutta, se on profeetallinen valo liittyen tähän tulevaan kirkkauteen. Ja se on sitä, mikä työntää 
meitä eteenpäin.
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Maurio: Kyllä, sir. 

Sid: Jatka sinä vain. 

Maurio: Tuo oli. Mitä sinä sanot, minä puhun siitä samasta asiasta parhaillaan. Kirjani alussa 
"Vessels of fire and glory" (vapaa suomennos: tulen ja kirkkauden astiat) sanon, että ennen kuin 
voimme saada suuremman herätyksen (greater wakening), täytyy tapahtua huonotapainen herätys 

(rude wakening). Ja tuo huonotapainen herätys tuli opetuslapsille siinä vaiheessa, kun Jeesus käveli 
Jerusalemin upean kaupungin läpi. Ja he hämmästelivät ja ihastelivat niitä valtavia rakennuksia. 

Mitä me sitten olemme tekemässä, kun kävelemme ostoskeskuksessa Washington DC:ssä kaikkien 
niiden [minkä?], upeiden rakennusten keskellä? Washingtonin muistomerkin (Washington 
monument) ja niin edelleen. No, Jeesus sanoi, kaikki nämä tulevat romahtamaan. Sinne ei jää kiveä 
kiven päälle. Sinä et voinut tehdä sellaista, ellet ollut tuhonnut juutalaisten armeijaa. Sinä et vain 

pystynyt tekemään sellaista, koska Israel tulisi puolustamaan itseään - kuolemaan asti. Joten, 
vuonna 70 anno domini (jKr.), kun niin tapahtui ja Hän oli profetoinut asian. Se oli huomiota 

herättävä ennustus. Ja näemme parhaillaan huomiota herättäviä ennustuksia.  

Maurio: Ja, häneltä kysyttiin, milloin se tulee tapahtumaan? Te tiedätte tämän, minun täytyy saada 
kotini järjestykseen, myydä huoneistoni, päästä eroon [mistä?], tehdä työtä [minkä kanssa?] ja 

valmistella kaikki asiat suuronnettomuutta varten. Ja ensimmäinen asia, mitä hän sanoi. Hän ei 
vastannut kysymykseen. He kysyivät ja hän vastasi kysymykseen, joka heidän olisi pitänyt kysyä, 

näin: "Varokaa, ettei kukaan petä teitä." Suurin uhka Kristuksen keholle juuri nyt on: henkien 
erottelukyvyn puute. Jumalan ääntä ei kuulla tarpeeksi. Meidän pitäisi olla valmiita, ei juoksemaan 
ja piiloutumaan, vaan seisomaan ja katsomaan, kuinka Jumala vuodattaa henkensä päällemme. 
Aivan kuten pahuus tulee nousemaan esiin, niin tulee myös voitelu nousemaan näkyville ja 

voittamaan pahuuden. Paras jae, jonka tiedän, on 1. Samuel 10: 6: "Ja Herran henki tulee sinuun, ja
sinäkin joudut hurmoksiin niinkuin hekin; ja sinä muutut toiseksi mieheksi." Eglanniksi: "And the 

Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned 
into another man." [Tässä on suomen kielessä "hurmos" ja englanniksi "profetoi". Ero on pieni, 
mutta merkitsevä.]

Maurio: 1. Samuel 10: 7: "Ja kun nämä ennusmerkit käyvät toteen, niin tee, mikä tehtäväksesi 
tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi." Englanniksi: "And let it be, when these signs are come unto 

thee, that thou do as occasion serve thee; for God is with thee." Jotkut ihmiset, jotka parhaillaan 
katsovat tätä, sanovat: "Mitä minun tulee tehdä valmistautuakseni?" Sinä et edes tiedä, että olet jo 
tehnyt oikeita asioita valmistautuaksesi. Paras tapa valmistautua on: etsiydy lähemmäs Jumalaa, 
jotta kuulet hänen äänensä ja saat itsellesi kaksi asiaa. Ensimmäiseksi, sisäinen luottamus siihen, 
tapahtui mitä tahansa, sinä seisot yhteydessä Jumalaan. Ja numerolla kaksi on, oikea suunta 
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(direction). Erityinen suunta [ei mikä tahansa]. Herra kertoo sinulle. Se ei tarkoita, että alat 
hamstraamaan ja keräämään ruokaa, vettä ja tavaroita. Mutta, se on voimakasta, tapa, jolla Jumala 
valmistelee omiaan. 

Maurio: Ja tuolla on olemassa henki, jonka itse asiassa täytyy tulla luoksemme. Me emme vain 
osoita häntä tervetulleeksi vaan teemme havainnon, että tunnemme Jumalan tavalla, jota emme 
ennen ole kokeneet. Ja teemme asioita, joita emme aikaisemmin ole tehneet. Kysymys on hänen 
kirkkaudestaan. Juuri siksi Paavali sanoi, minä iloitsen haasteista (I glory in tribulation). Minä olen 

voimakas haasteissa, koska tiedän, mitä Jumala tekee sisälläni. 

Sid: Sinä puhut järistyksestä, marraskuussa. Äänestysajankohdan aikaan. Sinä puhut, että on tulossa
tuomio.

Maurio: Kyllä. 

Sid: Tietyille ihmisryhmille. Anna kun luettelen ne. Pastorit [paimenet, seurakunnan johtajat], 

poliitikot, julkisuuden henkilöt ja vaikutusvaltaiset henkilöt. Kommentoisitko tuota listaa.

Maurio: No, ei ole olemassa tapaa selittää sitä, miten Nancy Pelosi jäi kiinni matkallaan 
kampaajalle (beauty salon). Se oli räjähdysherkkä tapahtuma. Ja, hänen oma reaktionsa tilanteeseen 

on ollut niin ruma. Minä lainaan häntä. Ei siksi, että haluaisin osoittaa sormella häneen vaan siksi, 
että hän näytti olevan täysin välinpitämätön tämän kaltaiselle julkiselle häpäisylle. Ja, nyt hän on 

kaiken sen keskellä. No, se johtuu siitä, että hän on alkanut vastustamaan sellaista, mitä Jumala 
haluaa ja Jumala ei siedä sellaista. Kuten Daniel sanoi, Jumala nostaa valtaan kuninkaat ja alentaa 
vallassa olevat. 

Sid: Minulle tulee mieleen jae: tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Se ei lopu siihen. Tuomio alkaa 
Jumalan huoneesta. 

Maurio: Se alkaa Jumalan huoneesta. Pastorien on oltava tietoisia markkinoinnista, 

ihmisviisaudesta, ja sellaisesta, jota kutsun: valotaulu-tiukat farkut-savukoneet. Te, pastorit, olette 
koonneet valtavan seurakunnan, joka ei tunne Jumalaa ja joka ei rakasta Jumalaa ja joka ei halua 

Jumalaa. Jos te olette tehneet armosta halpamaista, ja ottaneet sen, jonka olisi pitänyt olla 
välttämätön/ainutlaatuinen kiihdyttäjä pyhyyteen, ja olette vääristäneet sen luvaksi tehdä syntiä. 
Mistä Paavali muuten varoitti roomalaiskirjeessä, älkää tehkö niin. Siinä meillä on merkittävä 
muutos, joka on edessämme. Ja, minä todella haluan keskittyä siihen, miksi tuomio on tulossa. 
Koska, Jumala rakastaa Amerikkaa. Jumala ei tule sallimaan Amerikan tuhoa.

3/12

Maurio Murillo: tärkeä profeetallinen viesti Amerikalle



Maurio: Ja, mikä on erittäin pelottavaa. Niitä ovat äärimmäiset menetelmät, joita Jumala on 

ryhtymässä tekemään, tuodakseen kirkon takaisin raamatulliselle perustukselle. Niitä ovat 
äärimmäiset askeleet, joita Jumala tulee käyttämään palauttaakseen pyhyyden heidän päälleen, jotka

seisovat seurakunnissa puhujankorokkeen takana. Ja, niitä ovat äärimmäiset askeleet, joita hän tulee
ottamaan taloutemme, saavutustemme, puolustuksemme, parissa. Jos vaihtoehtona on, Amerikan 
vaihtoehtona, lankeaminen, Jumala on käärimässä hihojaan marraskuussa. Ja hän tulee valikoivasti 
ja kirurgisesti poistamaan ihmisiä tavallaan erittäin pelottavalla tavalla. Mutta ne ihmiset, jotka ovat
vanhurskaita, tämä on syy siihen, miksi pidän Jesajan 26:20:stä: "Mene, kansani, kammioihisi ja 
sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt." Tämä on jae, jonka mukaan 

olen elänyt. Ja, kun mainitsin suunnan, erityisen suunnan (special direction) ja sisäisen työn, jota 
Jumala tekee sisälläsi poistaakseen pelon sinusta ja painolastin, jota olet kantanut.

Maurio: Kuten Jeesus sanoi, älä anna jatkuvan painostuksen viimeisinä aikoina painaa sinua 
matalaksi bakkanaaleissa [juopottelujuhlissa, carousing]. Niin monet kristityt toimivat 
moraalittomasti parhaillaan, koska he kokevat pelkoa. He eivät näe rukouksen ja pyhyyden 

merkitystä. He tekevät juuri päinvastaista, mitä heidän tulisi tehdä tilanteissa, joissa he parhaillaan 
ovat. Haluan lukea tämän jakeen erittäin nopeasti. Jesaja 26: 20: "Mene, kansani, kammioihisi ja 

sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt." Minä uskon, että myrsky tulee 
menemään ohitse. Vanhurskaat tulevat loistamaan. Ja pahuus tulee paljastetuksi Amerikassa [ja 
Suomessa]. Paholainen liioittelee aina omaa voimaansa. "Black lives matter", Antifa, myllerrys 
kaduillamme. Se tulee johtamaan amerikkalaiset pisteeseen, jossa he puolustavat rotujen välistä 

oikeudenmukaisuutta. Ja ihmiset alkavat kannattamaan oikeudenmukaisuutta järjestelmässämme. 
Ihmiset tulevat näkemään pahuuden paljastuvan. Ihmiset eivät halua kannattaa pahuutta. 

Maurio: Se tapahtumaketju tulee johtamaan valtavaan nälkään niiden joukossa, jotka julistavat 
Jumalan sanaa totuudenmukaisesti, jotka vaeltavat merkeissä ja ihmeissä puhtaasti. Se tulee 
olemaan kulta-aikaa. Mutta, se alkaa maanjäristyksellä. Se on: moraalinen ja hengellinen 

maanjäristys. Se on sisäinen romahdus (implosion), joka asettaa näyttämön valmiiksi, Amerikan 
historiassa, suurinta sielujen elonkorjuuta varten. Ja maailman historiassa. 

Sid: Mieleeni tulee, useita vuosia sitten, ja onneksemme nämä kaksi miestä ovat tehneet 
parannuksen ja ovat palautuneet omille paikoilleen. Mutta, sinä olit TBN-ohjelmassa TV:ssä. Sinä 
annoit lausunnon, ja hetkellä, jolloin olit vastaamassa tuohon lausuntoosi kokonaan, ohjelma 

keskeytettiin. Ja sitten, se käynnistettiin uudelleen. Onko tämä liian henkilökohtaista, josta voin 
kysyä sinulta?

Maurio: Ei. Ei, on olemassa tiettyjä osia siinä, kun olet kuuliainen Jumalalle, joista et pidä. Ja eräs 
niistä on se, kun hän antaa sinulle sanan. Eräs minun sankareistani on David Wilkerson. Mies, joka 
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ymmärrettiin väärin isossa mittakaavassa. Mutta, hän oli todellinen profeetta. Ja, David kuuli asioita
Jumalalta ja hän sanoi ne ääneen. Ja nuo asiat eivät aina miellyttäneet ihmisiä. Olin TBN:ssä Paul ja
Jane Crouchin [nimet?] kanssa, kun Jumala puhui minulle, että kolme seurakuntaa tulee 
tuhoutumaan. Ja se tulee tapahtumaan 30 päivän sisällä tuosta lähetyksestä. Olin tuolloin nuori 

mies. Ja, minä ajattelin, etten aio puhua mitään tuosta, Sid. Tein kaikkeni sanoen Herralle, anna 
tämä tehtävä jollekin toiselle. Silloin Paul katsoi minuun ja Jane oli hänen vierellään. Ja hän sanoi: 

"Puhuuko Jumala sinulle tällä hetkellä jotain?"

Maurio: Ja se on nauhoitettu. En löytänyt sitä. Se on juuri sopivasti piilotettu enkä tiedä, aionko 
sanoa siitä mitään sen enempää. Mutta, katsoin heitä ja sanoin: "On olemassa kolme seurakuntaa, 

jotka tulevat tuhoutumaan 30 päivän kuluessa tästä lähetyksestä." Ja he sanovat: "Keitä he ovat?" 
Ja, sitten aivan yhtäkkiä Herra sanoi, älä mainitse yhtäkään nimeä. Sano vain se, mitä pyysin sinua 
sanomaan. Ja, Paul sanoi, luulen tietäväni, mistä on kysymys. Ja sitten, Sid, hän katsoi minuun ja 
kysyi: "Olemmeko me yksi niistä?" 

Sid: Tuo ei tapahtunut suorassa lähetyksessä. 

Maurio: Ei, sitä ei lähetetty katsojille.

Sid: Toisin sanoen, se leikattiin pois lähetyksestä. He katkaisivat lähetyksen, jonka jälkeen hän 

kysyi kysymyksensä. 

Maurio: Ja hän kysyi: "Olemmeko me yksi niistä kolmesta?" Ja sitten Paul sanoi, en halua olla yksi
niistä. Sitten hän ja Jane ja katsomo menivät polvilleen Jumalan edessä ja rukoilivat sydäntä 
koskettavan rukouksen katumuksessa. Ja, minä uskon, että sillä oli vaikutuksensa. Ja minä uskon 
tuntevani samankaltaista juuri parhaillaan. Ja, en pidä siitä, Sid. Minä vihaan sitä. Mutta, minä 

tunnen erittäin oudon yhdistelmän, kauhua ja iloa. Ja tätä ei voi sanoa liian usein: ne teistä, jotka 
opetatte väärää armoa (false grace). Teidän täytyy ymmärtää, että heilutatte nyrkkiänne Jumalalle. 

Ja, hän ei siedä sitä enää hetkeäkään. 

Sid: Maurio, minä luen Raamattua joka päivä. Minä kuulen joka päivä epäsuoria loukkauksia ja 
suoria loukkaavia lausuntoja, joita antavat lainausmerkeissä "armon opettajat". Minä sanon, mitä 

Raamattua he lukevat? Eivätkö he tiedä, että Johanneksen ilmestyksessä on seitsemän 
seurakuntaa, ja lähes jokaisesta niistä Jeesus sanoo: "Tehkää parannus tai minä otan pois 

kynttilänne."  Jokainen niistä lukuun ottamatta yhtä ja sitten se sanotaan epäsuoraan. 

Maurio: Laodikean seurakunta vastaa täydellisesti sitä, mitä näemme amerikkalaisessa 
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kompromissihenkisessä kirkossa. Se on: 12 minuutin tilauspuhe. Ja kaikki ne asiat, joita siellä 
opetetaan. Koska, siinä sanotaan, sinä ajattelet, ettet tarvitse mitään, mutta sinä olet köyhä, 
säälittävä, sokea ja alaston. Ja, minä neuvon sinua ostamaan minulta tulessa puhdistettua kultaa. 
Tämä on tarkalleen sitä, missä tunnen itse olevani parhaillaan. Me näemme mainokset tv:ssä, jossa 

kehotetaan, ostakaa kultaa. Se on juuri samaa, mitä Jeesus sanoi Johanneksen ilmestyksessä: 
ostakaa kultaa. Kulta, jonka hän haluaa meidän ostavan, on tämä. Siellä on kalkkunoita ja siellä on 

kotkia. Ja, nyt on kotkan aika jättää kalkkunatarhaus. Se sijaan, että noukimme karnaalin 
[maallisen] kristillisyyden siemeniä, kalkkunatarhassa, meidän on levitettävä siipemme ja annettava
Hengen tuulen nostaa meidät suurempaan kirkkauteen. Se on läheistä yhteyttä Kristukseen - 
Jumalan voimaan. Koska, tiedättekö, mitä tulee tapahtumaan? 

Maurio: Ihmiset, jotka haluavat tätä tyhjää imitaatiota, väärennettyä kristillisyyttä kokemuksineen 
Amerikassa, he tulevat kuolemaan. Huomisen katsomot, aivan lähitulevaisuudessa, ovat menneet 
myllerryksen läpi. He eivät halua viihdettä. He haluavat vastauksia ja osallistua toimintaan. Heillä 
on tapoja ja intohimoja, joita he vihaavat. Ja he haluavat itsensä vapaaksi niistä. Joten, huomisen 
kirkko, se on verkossa aivan samalla tavalla kuin henkilökohtaisissa kohtaamisissa. Jumalan voitelu

leviää internetin välityksellä. Ja äänet, joita Jumala tulee käyttämään aivan lähitulevaisuudessa, ovat
niitä, jotka eivät ole peloissaan kertoessaan ihmisille: jos aiot palvella Kristusta, sinä et palvele 

häntä ensin Pelastajana ja vasta sitten Herrana. Vasta kun hän on Herrasi, hän voi olla sinun 
Pelastajasi. Vasta kun hänellä on kyseenalaistamaton valtaistuin sydämessäsi, sinä et voi ennen sitä, 
kokea aktiivista kristillistä elämää. Mikä tarkoittaa: kuolemaa itselle [väärät intohimot, nautinnot, 
vallanhalu, rahan himo jne.], jonka lopputuloksena on uusi elämä ja voima. 

Sid: Menisitkö sinä... Mauriolla on eräs upeimmista tehtävistä. Hän menee pahimmille alueille 

Amerikan suurkaupungeissa, vaikka suurin osa niistä on Californiassa. Ne ovat alueita, joissa valtaa
pitävät jengit ja huumeet ja pornografia ja orjuus, jos niin voi sanoa. Prostituution kautta. Sinä 
julistat voimakasta viestiä heille. Miten nuo jengiläiset suhtautuvat sellaiseen sanomaan?

Maurio: Tiedätkö, minä todella uskon, että eräs syy siihen, miksi Jumala on siunannut sinua niin 
paljon, Sid, on siinä, että olet keskittynyt voittamaan sieluja ja osoittamaan Jumalan yliluonnollisen 

voiman Raamattuun perustuen. Haluan kertoa lyhyen tarinan, koska se vastaa suoraan 
kysymykseesi. Menimme kodittomien leiriin, työntekijämme menivät sinne. Siellä oli nainen, joka 
näytti olevan täysin väärässä paikassa kodittomien leirissä. Oli täysin mahdotonta selittää sitä, miksi
hän oli siellä. Mutta, siellä hän oli. Ja, nainen oli kauhuissaan. Hänelle oli käynyt näin: eräänä 

päivänä hän oli tullut töistä kotiin - taloonsa. Ja, hänen aviomies ja lapset oli murhattu. He olivat 
kuolleet. Ja nainen ei ollut vaivautunut odottamaan poliisia. Nainen pakeni elämänsä puolesta. Hän 

jätti työnsä. Hän jätti ystävänsä. Hän ei jättänyt merkkiäkään itsestään. Ja nainen päätyi kodittomien
leiriin. Ja eräs asia, jota ihmiset eivät havaitse, mitä sinulle tapahtuu, kun olet koditon kodittomien 
leirissä. Altistut sairauksille, koska olet olosuhteiden armoilla. 
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Maurio: Ja siinä meillä oli nainen, ehkäpä ylemmästä keskiluokasta. Yhtäkkiä hän elää kadulla. Ja 
eräänä päivänä hänelle annetaan kortti. Ja ihmiset ihmettelevät, miksi käytän aikaa lähettääkseni 
työntekijöitä näiden ontuvien luokse ja niihin helvetin koloihin ja kuoppiin. Koska, joskus emme 
tiedä, miten he ovat sinne joutuneet. Meillä ei ole aavistustakaan, miten he ovat päätyneet sinne. Me

emme voi pitää kiinni stereotypiasta, että jokaisen tarina on sama: he ovat laiskoja ja riippuvaisia. 
Nainen otti kortin ja tuli kauhuissaan telttaan istuen sinne. Minä menin ulos ja Herra sanoi: "Älä 

edes ajattele saarnaavasi ennen kuin olet katsonut naista silmiin ja puhunut elämää." Ja minä sanoin,
Herra, mitä hänelle on tapahtunut. Ja tämä kauhistuttava tarina tuli esiin. Ja, minä kävelin hänen 
luokseen, seisoin hänen edessään, sanoin: "Sinulla on sairauksia elintärkeissä elimissä, ihossa, 
luissa, sydämessä, maksassa, munuaisissa." Hän alkoi tärisemään. Hänen parantumisensa oli niin 

dramaattinen, että se säteili täpötäydessä teltassa. Hän ei pelastunut vaan hän parani. Ja siinä hän oli
valmiina uudestisyntymäänsä varten. Valmiina antamaan Jumalalle koko elämänsä. 

Maurio: Hänet piti laittaa ohjelmaan, jossa hänen identiteettinsä pidettiin salassa, koska hän ei 
vieläkään tiennyt, miksi hänen perheensä oli tapettu. Kun hän oli upeasti parantunut ja pelastunut ja 
kaikkein tärkeimpänä: pelko oli poistunut hänen elämästään. Minä uskon, että yliluonnollinen, joka 

on alennettu niin monella eri tavalla kristillisyyteen kuulumattomaksi asiaksi, ja joissain tapauksissa
viihteeksi, Jumala on tuonut meidät sellaiseen pisteeseen. Niin on paholainenkin, joka on tehnyt 

asiasta mysteerin amerikkalaisessa julkisuudessa. Ihmeet eivät enää ole sivuasia. Ne ovat keskeinen 
asia, kun evankeliumia julistetaan Amerikassa. Jos joku ei pysty karkottamaan riivaajia, jos joku ei 
pysty asteittain antamaan ihmisille Pyhän Hengen kastetta, hänellä ei tule olemaan kuuluvaa ääntä. 
Mutta, ne jotka pystyvät, he tulevat olemaan elonkorjuun räjähdyksessä. Ja se on syy siihen, miksi 

teemme sitä, mitä me teemme.

Sid: Tiedätkö mitä, sanot, ettet ole profeetta. Mutta, kirja, johon olet viitannut "Vessels of Fire and 
Glory" [Tulen ja voiman astiat]. Sanoit, sellaisia asioita kuten. Ja tämä on vuodelta 2019. Sinä 
sanoit, että patsaat tulevat romahtamaan. Se oli profeetallista! 

Maurio: Kyllä. Näin kolme asiaa: megakirkot olivat kokonaan tyhjiä. Enkä tiennyt miksi. Toisena 
oli: kriisi, joka laittaa ihmiset koteihinsa. Ja kolmas: patsaat romahtivat. Ja neljäntenä: marxismin ja

radikaalin islamin yhdistyminen. He yhdistivät voimansa. 

Sid: Tarkoitan, tuo on niin järjetöntä. Että, islam ja marxismi. Toinen on täysin näkyvästi ateistinen 
ja toinen petetty yrittämään seuraamaan jumalaa. Että ne kaksi yhdistävät voimansa? On pakko olla 

olemassa paholainen, jotta tuollainen voi tapahtua. 

Maurio: Aivan. Ne eivät voisi olla enemmän... Niillä on luonnostaan vihamielisyys toisiaan 
kohtaan. Marxismi ja islam ovat olleet sodassa 1800-luvulta saakka. He ovat sotineet keskenään 

siitä lähtien, kun Karl Marx keksi sen. He kohdistavat vihaa toisiaan kohtaan. Ja nyt ne ovat 
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yhdistämässä voimiaan, mikä tulee selvimmin esille Ilhan Omarissa Minnestosta ja Alexandria 
Ocasio-Cortezissa New Yorkista [nimet?]. Toinen marxisti ja toinen radikaaliin islamiin kuuluva. 
He yhdistivät voimansa. Ja, nyt se tapahtuu kaduilla. Mutta, kirjani tarkoitus oli varoittaa ihmisiä. Ja
varoittaa heitä juuri tästä asiasta. Olin ohjelmassa, jossa minulta kysyttiin, nyt, kun olen nähnyt mitä

Amerikalle on tapahtunut, mitä minä lisäisin kirjaani? Ja minä vastasin, en kerta kaikkiaan mitään. 
Koska en voi uskoa, miten kirjoitin sen, ei sen vuoksi mitä tapahtui kirjoittamisen aikaan vaan siksi,

että se keskittyy ihmisiin, joista tulee jotain uutta, joka on suurempaa kuin olosuhteet, joita ne ihmiset 
kohtaavat. Ja minä todella uskon, että siinä on tärkeä viesti tässä ajassa.

Sid: Me teemme siitä niin tärkeän - sinun kirjastasi. Uskon, että kirjasi on niin tärkeä, juuri nyt, 

verrattuna siihen aikaan, kun se oli juuri valmistunut. Olemme laittaneet sen saataville, niille 
katsojille, kirjan digitaalisen latausmahdollisuuden. Menkää vain www-sivulleni: sidroth.org/MM. 
Se tekee 10 dollaria ja saat sen heti itsellesi. Se on sidroth.org/mm. Kirjan nimi on Vessels of Fire 
and Glory. Ja minäpä kerron jotain, siinä kirjassa on asioita, jotka ovat suoraan kuin tämän päivän 
uutislähetyksestä. Jotkin asiat, joita sinä profetoit kirjassasi. Mutta, tuon kirjan suunta on yhtä 
paljon Jumalasta kuin todelliset profetiat, joissa on paljon Jumalaa. Tämä johdattaa minut 

kysymykseen. 

Maurio: Niin, sir.

Sid: Puhut siinä, että tämä tulee tapahtumaan äänestysaikaan. Tämä tuomion julistus, joka 
vuodatetaan. Vaikuttajat (influencers), muuten, mitä tarkoitat vaikuttajilla?

Maurio: Oprah Winrey. Puhun Oprah Winfreystä. Pidän hänestä, haluan... En halua hänelle mitään 
pahaa. Mutta, hänen täytyy katua ja tehdä parannus. Koska hän aktiivisesti suosittelee miljoonille 
amerikkalaisille ajatusta: ei ole helvettiä, on olemassa useampi kuin yksi tie Jumalan luokse. Ja hän 

jatkuvasti tuo tätä esille. 

Sid: No, hän on, jos sallitaan, pillipiipari (pie piper) siitä Marianne Williamsonin esiintymislavasta, 
jolla hän oikeasti opettaa kauhistuttavaa ymmärrystä Jumalasta. 

Maurio: Olet oikeassa. 

Sid: Ja he itse kutsuvat sitä rakkauden peitoksi (cloked in love). 

Maurio: Haluaisin sanoa vielä yhden asian tuomiosta, joka kaikkien täytyy ymmärtää. Ananias ja 
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Safira kuolivat, eivät pelkästään siksi, että he pitivät rahoja itsellään. Koska me tiedämme, että 
monen vuoden aikana Juudas Iskariot varasti rahaa ennen kuin hänet lopulta tuomittiin. Kun 
katsomme ajanjaksoa, siitä hetkestä kun he tekivät sitoumuksen antaakseen rahansa siihen hetkeen, 
kun he kuolivat - se on hyvin lyhyt ajanjakso. Miksi Jumala oli niin ankara? Siihen liittyy 

taustatarina, mitä tapahtui samaan aikaan, kun he pitivät rahat itsellään. Ja siksi minä yritän 
varoittaa julistajia tässä asiassa. On toinen asia julistaa viestiä tyhjän itsekkyyden vallassa, 

karnaalisuuden elitismissä ja jopa varojen väärinkäytössä sellaisena aikana, kun Amerikka oli 
turvassa, mutta he ovat vaatineet tämän jatkuvan pandemian jälkeen, poikkeuslakien jälkeen, 
mellakoiden jälkeen, kirkkojen sulkemisen jälkeen, laittomien kirkkojen sulkemisten jälkeen. He 
jatkavat sinnikkäästi tämän väärän viestin opettamista. Ja se on sitä, mitä Ananias ja Safira tekivät. 

He tekivät väärin suurta herätystä kohtaan. Apostolien teot 5:ssä Jumala liikkuu voimakkaalla 
tavalla. Ja samassa kappaleessa Pietarin varjo paransi ihmisjoukkoja. 

Maurio: Jos sellaista tehtiin tuohon aikaan, näettekö, ankaruus vain voimistuu. Ja, Jumalan viha 
tulee yhä näkyvämmäksi. Ja siksi sellainen on vaarallista nyt. Se tarkoittaa, kun me teemme 
tuollaista hölynpölyä.

Sid: Okei. Ne, jotka haluavat kirjan Vessels of Fire and Glory, tuossa alapuolella on linkki, 
klikatkaa vain sitä. Klikatkaa sitä nyt, juuri nyt. Mutta Maurio, kaikkein tärkein kysymys: kuinka 
tärkeää? Minä puhun paljon ehdokkaista. Ja, ihmiset ajattelevat: "Tuo on Sid Roth, hän pitää 
presidentti Trumpista! En ymmärrä, hänen pitäisi olla Jumalan mies?" Ei, en minä pidä presidentti 
Trumpista! Minä pidän vapaudesta, joka meillä on Amerikassa. Ja minä rakastan tätä vapautta, jotta 

minä voin julistaa evankeliumia neljässä maailman kolkassa. Minä rakastan Jumalaa ja sen lisäksi, 
en mitään muuta. Kuitenkin, kuitenkin, miksi? Miksi joku henkilö, joka on kuunnellut valtamediaa. 

Ja minä kuuntelin juuri valtamediaa. Minä tuntisin samalla tavalla kuin he tuntevat minua kohtaan. 
Miksi joku haluaisi nähdä Trump vastaan Biden? Ja jälleen kerran, kyse ei ole demokraatit vastaan 
republikaanit. Vaan kyseessä on Amerikan kohtalo ja tulevaisuus. Kommentoisitko?

Maurio: Minä haluaisin kommentoida tätä Eisenhowerin äänellä, kun hän meni keskitysleireille - 
Saksassa. Ja hän pakotti sotilaat katsomaan kaikkea siellä olevaa. Ja häneltä kysyttiin, miksi hän 

pakotti heidät katsomaan kaikkea sitä kauhua. Ja hän sanoi: "Tähän saakka meidän miehemme ovat 
tienneet, minkä puolesta he ovat taistelleet. Mutta, he eivät todella ole ymmärtäneet, mitä vastaan he
ovat taistelleet." Me katsomme kysymystä koskien demokraattista puoluetta. Ja minä joudun 
ongelmiin tämän lausunnon seurauksena, mutta minä aion sanoa tämän. Ihmiset syyttävät minua 

siitä, että olen pyytänyt heitä jättämään demokraattisen puolueen. Teidän täytyy herätä. 
Demokraattinen puolue pyytää teitä lähtemään. Voimakkaasti. He ottivat lipun pois kokouksistaan. 

He ottivat Jumalan pois valastaan. He ovat tehneet riittävän selväksi, että he ovat puolue ei-
kristityille. Demokraatit ovat puolue kieroutuneisuudelle, myöhäiselle abortille, joka ei ole mitään 
muuta kuin kaikkein barbaarisin ihmisuhraamisen muoto modernilla aikakaudella. Ei ole 
epäilystäkään, kaikki te katsojat, te kohtaatte lopullisen kysymyksen: äänestänkö pahuutta vai 
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hyväksynkö Jumalan pakosuunnitelman? 

Maurio: Kun Jeeus vaelsi Jerusalemin suuntaan, se on kaikkein ironisin tapahtumanäyttämö, Sid, 
koska ihmisjoukot hurraavat häntä pelastajanaan. Ihmiset asettavat palmunlehtiä hänen eteensä. Ja 

kun hän pääsee lähemmäs, tekopyhällä imartelulla ei ole mitään vaikutusta häneen. Koska hän alkaa
itkemään. Ja hän sanoo: "Jerusalem, Jerusalem, kuinka usein olen pyytänyt teitä tulemaan suojaan, 
mutta te ette tulleet." He, kirjaimellisesti, hylkäsivät oman pelastussuunnitelmansa, joka tuli 
Jumalalta. He eivät havainneet sitä, kun Jumala oli tullut pelastamaan heidät. Trump on karkea 

lääke, koska menetimme oikeutemme hienostuneeseen lääkkeeseen. Omat syntimme tekivät sen! 
Nyt meillä on mies, joka on iso, voimakas, pyöräkone (wrekking ball). Mutta, hän on Jumalan 

käsissä. Ja, teidän on ymmärrettävä, äänestämällä Trumpia, te pysäytätte pahuuden virran 
kansakuntaamme. Se on ehdottoman selvää. Ja joka kerran kun tapaan lainausmerkeissä 
"tarkkaavaisen kristityn": "En pidä Trumpista. En usko, että hän on kristitty." Minä katson henkilöä 
silmiin ja kysyn: "Missä on vaihtoehtomme?" 

Maurio: Teidän täytyy kysyä itseltänne samaa, mitä Dietrich Bonhoeffer teki Saksassa: "Mitä te 

teette pysäyttääksenne Hitlerin?" Ja siis: "Mitä te teette pysäyttääksenne sosialistisen tuhoamisen 
USA:ssa?

Sid: Nyt, minulle on kerrottu, että Kamala Harris, on ehkä kaikkein sosialistisin jäsen 

lainsäädännössä tänä päivänä. Ja hän tulee olemaan se yksilö, joka tulee kulkemaan Bidenin 
jalanjäljissä. Ja, jokainen, jolla on aivot ja katsoo, Bideniä, heidän myötätuntonsa herää häntä 

kohtaan. Meillä ei vain voi olla sellaista kuin hän on, joka johtaa suurinta organisaatiota 
maailmassa. 

Maurio: Ei. Ei. Ja Kamala Harris, Californiassa, on todistanut, että hänen tärkeysjärjestyksensä on: 

säilyttää valta ja pitää kiinni vallankahvasta. Ja sanoa tai tehdä, mikä tahansa on välttämätöntä. Joe 
Biden on mielellisesti kutistumassa. Hän tekee jatkuvasti sanallisia kömmähdyksiä päästäkseen 

sinne, minne oli tarkoitus. Hänen lauseensa ovat epäselviä. Kuka tahansa myötätunnolla varustettu 
yksilö nousisi ylös ja sanoisi: "Joku, kuka tahansa, vapauttakaa tämä mies tästä virkansa taakasta." 
Mutta, se on tämän tarinan pahuuden puoli. Naiset ja herrat. Pahuuden puoli tarinassa on se, että 
Joseph Biden on sätkynukke (puppet). Hän on ei-ehdokas. Hän on mantsurialainen ehdokas. Hän on

Trojan hevonen. Ja ääni hänen takanaan ei ole kukaan muu kuin Barack Obama. Ja se on tarkalleen 
sitä, mitä jokaisen täytyy ymmärtää: halu päästä valtaan. Se on tulossa valtaan. Mitä meidän on 

nähtävä: se on valtio, joka ei halua poliiseja. Ja joka haluaa tappaa lapsia, jopa syntymänsä jälkeen. 
Joka haluaa tuhota ja kertoa lapsille, voit päättää itse, oletko mies vai nainen tietyssä iässä. Ja 
sukupuolesi, sen mukautuvuus, se tullaan päättämään myöhemmin. Tämä on sitä, mitä California 
kertoo ja se tulee olemaan osa ohjelmaa. 
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Maurio: Ainoa palo-ovi... ja presidentti Trump ei ollut koskaan niin tarkkanäköinen, kun hän sanoi 
näin: "He eivät halua minua, he haluavat sinut." He haluavat sinun kristillisyytesi. 

Sid: Tuo on hyvä sana lopettaa. Kuitenkin, on olemassa parempi loppusana. 

Maurio: Anna tulla.

Sid: Ja se on. Me aiomme vapauttaa tämän. Minä aion antaa Maurion ja sitten minä aion rukoilla 

sen konkreettisen ja esille tulevan ja näkyvän Jumalan kirkkauden, kavod, puolesta. Mutta, ennen 
kuin vapautamme tämän dramaattisen Jumalan läsnäolon, haluan varmistaa, että sinulla on oikea 

suhde Jumalaan. 

Maurio: Kyllä.

Sid: Koska, Jumalan kirkkaus tuhoaa sellaisen, jolla ei ole oikeaa suhdetta Jumalaan. Ja se tulee 
olemaan elämäsi hienoin päivä, kun Jumalan läsnäolo... Tarkoitan, katsokaa pelkoa, joka löytyy 
Vanhasta Testamentista. Jopa sen katsominen... Ihmiset eivät pystyneet edes katsomaan häneen. Se 
tulee olemaan niin upeaa. Me olemme vain niin syntisiä, joten Jumala lähetti Poikansa. Kuolemaan 
meidän paikallamme. Ja hänen Poikansa oli halukas poika, joka ei ainoastaan kuollut meidän 
paikallamme, vaan koki kaikkein nöyryyttävimmän kuoleman, jonka henkilö ylipäätään voi kokea. 

Ja koska hän teki sen, sinusta voi tulla puhdas Jumalan näkökulmasta. Juutalaisuudessa asia ei 
toiminut. Se ei toiminut temppelissä, kun meillä oli Yom Kippur - The day of the atonement. Se 

tapahtuu joka vuosi. Me saamme sovituksen vuoden synneistämme tuolloin. Mutta, Yeshua, se on 
hänen heprealainen nimensä. Hän tuli yhden kerran. Ja hän tuli kuolemaan koko ihmiskunnan 
paikalla. Hän on tulossa toisenkin kerran. Ja se on asia, jossa me, juutalaiset, olemme vaeltaneet 
väärälle polulle. Me yhdistimme profetiat yhteen nippuun, juutalaisista kirjoituksista, hänen toisesta

tulemisestaan. Ja me unohdimme hänen ensimmäisen tulemisensa. Teidän on ymmärrettävä tämä, 
muinaiset rabbit, tiesivät tämän. Siellä oli kaksi näkyvää ilmestymistä - samasta messiaasta. 

Muinaiset rabbit ajattelivat, että kyseessä on vain kaksi eri ilmestymistä. Mutta, miksi ne eivät voisi 
saman messiaan kaksi erillistä ilmestymistä? Hän tuli yhden kerran kärsimään kuten Yom Kippur, 
kuten The Day of the Atonement. Ja yhden kerran hallitsemaan ja valtaistuimelle kuten kuningas 
Daavid - ikuisesti ja ikuisesti Jerusalemista käsin. Tämä on niin yksinkertaista, että tarvitset apua, 

jotta pystyt sen sekoittamaan. 

Sid: Sano tämä rukous perässäni. Jos olet juutalainen, muslimi, hindu tai kädenlämpöinen kristitty, 
tai, kristitty, joka ei tiedä, onko hänellä todella ollut kohtaaminen Jumalan kanssa. Toista tämä 
rukous ääneen, se on hyvin tärkeää. Ääneen. Jos haluat seisoa, seiso. Jos et halua, se ei ole 
välttämätöntä. Jos haluat sulkea silmäsi, sulje silmäsi. Jos et halua, se ei ole välttämätöntä. Mutta, 
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toista tämä perässäni ja, vain, tarkoita sitä parhaan kykysi mukaan. Se on ainoa asia, mitä Jumala 
haluaa. Toista ääneen: "Rakas Jumala, olen syntinen. Olen niin pahoillani. Minä uskon, että sinun 
veresi, että sinun arvokas veresi, pesee puhtaaksi jokaisen synnin, jonka olen koskaan tehnyt. Juuri 
nyt. Ja antaa minulle voiman, jolla voitan synnit. Ja nyt kun olen puhdas, Jeesuksen takia, minä 

pyydä sinua Jumala tulemaan elämään sisälläni. Jeesus, minä teen sinusta Pelastajani ja Herrani. Ja, 
minä en ole häpeissäni, kun sanon: "Jeesus on Herrani!" Aamen. Maurio, rukoile puolestamme. Jos 

Jumala antaa tiedonsanan, anna sen tulla.

Maurio: Minä uskon, että kaikkialla Amerikassa, haluan, että laitat käden sydämellesi. Ja haluan 
sinun ymmärtävän, että Jumalan sana sanoo, hyvin kaunistelematta: Hän lähetti sanansa ja paransi 

heidät. Hänen haavojensa kautta me olemme parantuneet. Parantuminen, jota tunnet juuri nyt 
sydämessäsi, maksassasi, aivoissasi, veressäsi, luissasi, ihossasi, hengityselimissäsi ja kaikissa 
sairauden muodoissa, tuo voitelu leviää, tuo voitelu voittaa, tuo voitelu vahvistaa ja poistaa syövän. 
Poistaa viruksia. Ja mahdollistaa sinun olevan terve. Pyhä Henki itse, leijuu kymmenien tuhansien 
ihmisten päällä. Kaikkialla maailmassa tällä hetkellä. Tämä on hetki, jota paholainen on odottanut 
kauhulla vuosisatoja. Kun voitelu ja internet kohtaavat, ja tuo hetki on saapunut. Ja me kiitämme 

sinua, Jumala, että pastorit rohkaistuvat ja että ihmiset kokevat herätyksen todelliseen elävään 
yhteyteen Jumalan kanssa. Daniel 11:32 mukaisesti, ihmiset, jotka tuntevat Jumalansa, ovat 

vahvoja ja toteuttavat suuria saavutuksia. Me emme salli pelon hallita itseämme. Me sallimme 
voitelun peittävän meidän. Jeesuksen mahtavassa nimessä. Aamen. 

Sid: Maurio, ojenna kätesi niitä kohden, jotka katsovat parhaillaan. Aivan kuten minä teen juuri 

parhaillaan. Ja vapauta Jumalan kirkkaus, joka on päälläsi. Ja kirkkaus, joka on päälläsi 
telttakokouksissasi. Ja se kirkkaus, joka on päälläsi, kun ne suuret ihmeet tulevat. Ja minä uskon, 

että se on siirrettävissä, juuri nyt. Yeshuan nimessä.

Maurio: Ota tämä vastaan Jeesuksen nimessä: Pyhän Hengen mahtava voitelu, joka katkaisee 
kaikki orjuuttavat kahleet. Se tuhoaa kaikki riivaajavoimat. Se tuo sinulle ylitsevuotavan ilon ja 

rauhan, jota mikään olosuhde ei voi sinulta varastaa. Se antaa voiman sanoa ja toteuttaa: lopunajat 
eivät ole tapahtumassa minulle vaan minä olen tapahtumassa lopunajoille. Voima sisälläni on 

suurempi kuin olosuhteet ympärilläni. Virtaa heihin. Ylitsevuoda heihin. Anna heille voima. Anna 
heille, Jumala, Jumalan pyhä, yliluonnollinen, läsnäolo. Anna heidän, Herra, olla niin ylitsevuotavia
tulesta, tässä hetkessä, että se polttaa pois jokaisen pelon, jokaisen pienenkin epäselvyyden. Ja anna 
heille, Jumala, kieli jota ei voi pysäyttää ja henki ja sydän, joka Juudan leijonalla on. Ja, joka 

kykenee kohtaamaan kaikki vastukset. Jeesuksen mahtavassa nimessä. Aamen.

Sid: Ja vielä viimeinen sana. Ja tämä on tärkeää. Älä katso taaksesi! Tämä on elämäsi parhaiden 
tapahtumien alku. Jumala sinua siunatkoon!
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