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Onko olemassa yliluonnollinen ulottuvuus, maailma tuntemamme takana? Onko kuoleman jälkeen 
elämää? Onko enkeleitä olemassa? Voivatko unemme sisältää viestejä Taivaasta? Voimmeko tarttua 
muinaisiin yliluonnollisiin salaisuuksiin? Ovatko paranemisihmeet todellisia?  Sid Roth on tutkinut yli 35 
vuotta yliluonnollisen outoa maailmaa. Liity Sidin mukaan tämän kertaiseen jaksoon It’s Supernatural.

SID: Hei. Sid Roth tässä. Tervetuloa maailmaani, joka on luonnollisesti yliluonnollinen. Suurin osa 
uskovista ei tunnista tätä, mutta viimeisin presidentin vaali oli paholaisen suunnitelma tarkoituksenaan 
tuhota monen ihmisen kohtalo. Te ette tiedä tätä, mutta paholainen ei ollut huolestunut. Te voitte ajatella, 
että paholainen oli huolestunut äänestämisestä. Ei. Hän oli huolestunut sinun sydämestäsi. Seuraavaksi 
tässä jaksossa It’s Supernatural. Moni teistä ajattelee, että ensimmäinen vääryys Raamatussa oli se, kun 
Eeva söi kiellettyä hedelmää. Mutta Kynan, sinä sanot, ettei se ollut niin.

KYNAN: Ei.

SID: Mikä se sitten oli? 

KYNAN: Ensimmäinen vääryys Raamatussa oli herjaus/kunnianloukkaus.

SID: Herjaus?

KYNAN: Kyllä. Koska Raamattu sanoo, että Saatana tai käärme tuli Eevan luokse ja alkoi 
kyseenalaistamaan Jumalan mainetta. Näettekö, että herjaus on määritelty siten, että se on jonkun toisen 
henkilön maineen tai luonteen vahingoittamista. Kun Eevalle esitettiin mahdollisuus syödä hedelmää, 
vihollinen kertoi hänelle, että hän ei varmasti kuole. Toisin sanoen Jumala ei kerro sinulle totuutta. 
Paholainen sanoi yhtä ja tarkoitti toista ja se oli Eevan epäily ja arvelu, joka sai hänet jättämään 
noudattamatta käskyjä. Tiedättekö, että sana ”Saatana” on todellisuudessa heprean kielinen sana ”Shatan” 
ja se tarkoittaa vihollista, mutta se myös tarkoittaa henkilöä, joka rikkoo uskon. Toisin sanoen, kun herjaus 
on käynnissä, meidän uskomme ja luottamuksemme henkilöön, johon herjaus kohdistuu, vahingoittuu. Se 
vahingoittuu sillä tavalla, että emme enää näe henkilöä samassa valossa. Ja se oli juuri sitä, mitä tapahtui 
Eevalle puutarhassa.

SID: Mutta katsokaapa jälkiseurauksia.

KYNAN: Kyllä.

SID: Uskotko, että kyseessä voi olla jollekin uskovalle vakava asia, itse asiassa, sinä puhut jostain 
sellaisesta kuin demoninen trio.

KYNAN: Kyllä.

SID: Selitä se.

KYNAN: No, minä uskon että herjaus, juoru ja syytös on jotain, mitä kutsutaan demoniseksi trioksi. Toisin
sanoen herjaus, juoru ja syytös ovat demoninen kolmikko. Ja haluan, että ajattelemme siitä seuraavalla 
tavalla. Ajatelkaa, että jollain henkilöllä on työkykyä alentava virus kuten bakteerin aiheuttama 
aivokalvontulehdus, esimerkiksi. Sinä saatat kantaa bakteeriperäistä aivokalvontulehdusta tietämättäsi. 
Arvatkaa missä sinä kannat sitä? Suussasi. Joten kun joku vapauttaa viruksen tai bakteerin, se voi tartuttaa 
toisen henkilön ja päästä heidän aivojen veriesteen läpi heidän aivoihinsa ja tappaa heidät. Joten minä 
uskon, että se, mitä Saatana on tehnyt on sitä, että hän on yrittänyt tartuttaa kirkon hyökkäyksellään ja 
omilla keinoillaan, jotka ovat herjaus ja juoruilu. 

SID: Tiedätkö, etten ole koskaan elämäni aikana nähnyt sellaista aikaa kuin tämä, jolloin on melkein 
hyväksyttävää, että herjataan ja juoruillaan kuten esimerkiksi viimeisimmässä presidentin vaalissa. 
Tarkoitan, että perheet jakautuvat sen takia. En ole koskaan nähnyt vastaavaa jakaantumista ja kun 
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katsomme uutisia ja otamme ne ajatuksiimme sisälle ja sitten ne tulevat ulos ja puhumme samoja 
negatiivisia asioita. Se on vihapuhetta. Kuinka kristityt putoavat sellaiseen ansaan?

KYNAN: No, se on hyvin yksinkertaista. Miksi Eeva olisi ottanut riskin yhden keskustelun perusteella?

SID: Ei hän olisikaan.

KYNAN: Katsokaa tätä. Kun me puhumme käärmeestä ja siitä, kuinka hän puhui Eevalle, sana ”käärme” 
todellisuudessa tarkoittaa jakaantumista. Mikä tarkoittaa sitä, että kun hän kuunteli syyttäjää, hän joutui 
lumouksen alle. Ja Sid, on olemassa miljoonia ihmisiä, jotka ovat lumouksen vankeja. He ovat 
kirjaimellisesti saatanan vaikutuksen piirissä. Näetkö, ihmiset eivät ymmärrä, että herjaus on 
todellisuudessa noituuden yksi muoto ja minäpä kerron miksi. Määritelmä noituudelle Uudessa 
Testamentissa on sana ”pharmakeia”. Se tarkoittaa samaa sanaa, josta tulee meidän apteekkimme 
”pharmacy”, laittomien lääkkeiden sana, huumaavia aineita tarkoittava sana, jotka asettavat ihmiset  
muuttuneeseen tietoisuuden tilaan, lääkkeitä, jotka kontrolloivat ja manipuloivat. No arvaapa mitä Sid, 
meillä on monia apteekkareita/farmaseutteja kirkossamme ja kouluissamme ja perheissämme. He ovat 
ihmisiä, jotka myrkyttävät sanoillaan toisia ihmisiä ja tuovat nuo ihmiset lumouksen alaisuuteen ja tuovat 
heidät muuttuneeseen tietoisuuden tilaan siten, että he eivät enää edes ymmärrä, mitä he ovat tekemässä. 
He eivät ymmärrä, mitä he puhuvat. Ja minä aina kysyn ihmisiltä tämän kysymyksen: ”Kuka on 
korvassasi? Ketä sinä kuuntelet?”

SID: Mitä ihminen kuulee, ei vaikuta heihin. Suurin osa ihmisistä ajattelee, että se ei ole mitään.

KYNAN: Voi, ei, ei, ei. Se mitä kuulemme vaikuttaa kaikilla tavoilla. Ensinnäkin ensimmäinen asia, 
minkä kuulemme, vaikuttaa siihen, mitä me näemme. Huomaatko, että kun Eeva kuuli keskustelun, hän 
näki puun eri valossa. Kun kuulemme jotain, se vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä näemme. Se vaikuttaa 
omaan kykyyni vastaanottaa, kykyyni nähdä, kykyyni nähdä asiat selvästi. 

SID: Kuinka se vaikuttaa kohtaloomme?

KYNAN: No, sillä on voima pysäyttää kohtalomme. Annan esimerkin. Herra antoi minulle näyn ja näin 
kaksi uskovaa, jotka olivat kirkon ulkopuolella ja he keskustelivat. Ja samalla kun he puhuivat toisilleen 
siinä oli kaksi demonia heidän olkapäidensä takana, jotka kuiskasivat valheita heidän korviinsa. Nyt, Sid, 
he, uskovat, eivät koskaan edes kyseenalaistaneet, etteivätkö ne olisi olleet tosiasioita. Katsopa tätä. 
Samalla kun he alkoivat kuulemaan näitä kuiskauksia korvissaan, he alkoivat katsomaan toisiaan eri 
tavalla. Heidän olemuksensa oli muuttunut. Sitten tapahtui kaikkein dramaattisin asia. Haluatteko tietää, 
mitä sitten tapahtui visiossani? Demonit alkoivat oksentamaan uskovien päälle ja se oli sellaista limaa. Se 
oli iljettävää limaa. Ja minä kysyin, Jumala: ”Mitä tuo on?” Hän sanoi: ”Se on herjausta, juorua ja 
syytöstä.” Hän sanoi: ”Se on alamaailman ainetta.” Mitä jos kerromme ihmisille, että herjaus ja syyttely on
saatanallista ainetta, joka voi saastuttaa heidän hengellisen elämänsä ja estää heitä täyttämästä kohtaloaan, 
kirjaimellisesti siis estää sinua näkemästä Jumalan tarkoitusta elämällesi ja keskeyttää kohtalosi ennen 
aikojaan. 

SID: Tuo on aika vakava asia. Se mitä tapahtui Eevalle oli vakavaa, jos minun mielipidettäni kysytään.

KYNAN: Se on totta.

SID: Miten on sairauden laita? Voiko se vaikuttaa terveyteemme?

KYNAN: Minä tein palvelustyötä ihmisille ja yritin selvittää, miksi ihmiset eivät parantuneet. Ja Jumala 
kertoi minulle: ”Sinä et käsittele oikeaa asiaa. Sinun on otettava käsittelyyn elefantti olohuoneessa.” Joten 
aloin rukoilemaan ihmisten puolesta, joille oli valehdeltu, joita oli loukattu, jotka olivat kokeneet kovia. Ja 
minä tein alttarikutsun. Eräs nainen tuli sinne ja hän oli järkyttynyt. Tarkoitan, että hänen kehonsa oli 
runneltu aiheuttajana reumaattinen nivelreuma. Tarkemman tutkinnan jälkeen havaitsimme, että tämä 
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nainen oli käynyt läpi ikävän avioeron ja hänen aviomiehensä oli sanonut kammottavia asioita hänelle. 
Nainen oli katkera miehelleen ja sen seurauksena naisella oli ongelmia terveytensä kanssa. Kun johdatin 
hänet vapautusrukoukseen, nainen parantui välittömästi. 

NAINEN: Jumala, vapauta minut katkeruudesta Jeesuksen nimessä. Minä olen parantunut! Minä olen 
parantunut!

KYNAN: Hän meni lääkärille eivätkä he löytäneet mitään reumaattista hänen kehostaan enää. Joten me 
havaitsemme, että sillä mitä hyväksymme sydämeemme, on valtavat seurannaisvaikutukset jopa 
terveyteemme.

SID: Minä uskon, että ihminen meissä on hallitsematon. Minä jopa havaitsen sen itsessäni, kun katson 
uutisia ja kuulen niistä asioista. Minun temperamenttini, vihani, nousee korkeuksiin. Mutta tiedättekö, että 
siihen on rokotus ja kun otamme tätä rokotetta, me saamme sen hallintaamme ja kun meillä on se 
hallussamme, me voimme vaeltaa Jumalan lupauksissa. Kun tulemme takaisin, kuulemme tästä 
rokotteesta.

[Mainotauko]

SID: Kynan, sinulla on vertauskuva, joka kertoo, miten syytös toimii meissä. Siinä on kyseessä pimeä 
kuja.

KYNAN: Hyvä on. Kuvitelkaa ihmisiä kävelemässä pimeää kujaa pitkin. Se on pikimusta. Et voi nähdä 
mitään edessäsi. Ja muistan seuraavanlaisen kokemuksen, kun oli kerran Afrikassa. En nähnyt mitään. Ei 
ollut sähkögeneraattoreita, ei mitään, ei valoa. Joten me vain kävelimme pitkin tätä pimeää polkua. 
Emmekä nähneet lainkaan mihin aina kompastelimme. Tässä tilanteessa siellä oli musta myrkkykäärme 
aivan oikean jalkani vieressä. Enkä edes nähnyt sitä. Takanani tuleva henkilö sattui vain astumaan sen 
päälle. Ja minä uskon, että monet ihmiset kompastelevat pimeässä. Se on sitä, mitä hyökkäys on. Raamattu
kutsuu sitä ansalangaksi. Todellisuudessa kyseessä on kompastuskivi. Se on sitä, mitä sana ”offense” 
syytös tarkoittaa. Se tarkoittaa jotain, joka saa meidät ansaan tai jumiin. Joten tuolla ulkona on miljoonia 
uskovia, jotka eivät tiedä, miksi he kompuroivat. He eivät tiedä miksi, miksi minä en parane. Miksi 
minulla ei ole iloa? Miksi minun on vielä täytettävä tarkoitukseni? He ovat olleet pelastuneita 20 vuotta ja 
kuitenkaan he eivät ole täyttäneet kutsumustaan. He kirjaimellisesti kävelevät pimeässä ja he tietävät, 
mihin he kompastelevat. Raamattu kertoo meille, se sanoo: ”Hän joka vihaa veljeään, kompastelee 
pimeässä.” Ja hän ei näe, minne on kulkemassa. Ja tämä on sitä, mitä vihollinen haluaa. Hän haluaa meidät
pimeyteen, jotta emme havaitsisi kohtaloamme. Emmekä näe minne olemme menossa.

SID: Meillä on kirjaimellisesti vastassamme salamurhaaja, joka tulee meitä tappamaan, mutta 
todellisuudessa tuo salamurhaaja käyttää meitä hyväksemme, emmekä edes havaitse sitä.

KYNAN: Jumala antoi minulle tämän vertauskuvan. Saatana muutti pois kirkosta jo aika päiviä sitten ja 
hän palkkasi salamurhaajia tekemään hänen työtään. Nyt, keitä ovat nämä salamurhaajat? Tämä on hyvin 
pelottavaa joillekin ihmisille. Uskovat, ihmiset, jotka rakastavat Jumalaa, ihmiset jotka ovat vilpittömiä 
vaelluksessaan, mutta tietämättään salamurhaavat toisia ihmisiä kirkossaan, tietämättään salamurhaavat 
toisia ihmisiä perheessään, työpaikallaan, he eivät havaitse työskentelevänsä viholliselle. Mutta minä 
uskon, jos saan tehdä tämän, Sid, haluan vapauttaa teidät tuosta sopimuksesta. Sinä saat potkut. Sinä et 
enää tee töitä viholliselle. Sinä teet tästä lähtien työtä kuninkaitten Kuninkaalle ja herrojen Herralle etkä 
veljien syyttäjälle vaan kansakuntien parantajalle. 

SID: Jos on olemassa rokote, niin voitko kertoa siitä, koska minä haluan sen. Huomatkaa, minä en ota 
monia rokotteita muista syistä, mutta tämän rokotteen tähän virukseen minä haluan. Onko sellaista?

KYNAN: On olemassa rokote. Tiedättekö, tämä on meidän tehtävä. Ensinnäkin, meidän on annettava 
anteeksi. Havaitsetteko, että Jumala antoi meille anteeksi. Raamattu sanoo, Jumala, Kristuksen tähden, 
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antoi meille anteeksi. Kukaan meistä ei ansaitse tulla anteeksi annetuksi. Siksi se on nimeltään anteeksi 
anto. Ja meiltä vaaditaan anteeksi antoa niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät edes tiedä olevansa väärässä. Ja 
tämä on juuri se syy, miksi, Sid. Anteeksianto ei ole heitä varten vaan sinua varten. Se on sinua varten, 
koska sinä olet se, joka tulee kokemaan vapauden sen seurauksena. Sinä olet se, joka tulee saamaan 
rauhan. 

SID: Ja lopetetaan juoruilu. Se ei ole heitä varten vaan sinua varten, mutta se tuhoaa ihmisiä. Tiedätkö 
mitä, se toimii molempiin suuntiin. 

KYNAN: Se toimii molempiin suuntiin. Ja sitten meidän on kaduttava. Tämä on se rokote. Meidän on 
muutettava ajattelumme. Mitä jos ihmiset ymmärtäisivät, että joka kerran kun sinä sanot jotain toisesta 
ihmisestä, tikari meni tuon henkilön sydämeen tai tikari meni jonkun toisen ihmisen sydämeen. Monet 
ihmiset tuomittaisiin massamurhasta, koska sanamme ovat kuin miekkoja. Tämä on sitä, mitä kirjoitukset 
sanovat. Se sanoo: ”Harkitsematon, heidän sanansa ovat kuin haavoja, jotka menevät sisempiin osiimme.” 
Näettekö, haluan ihmisten näkevän kuvan tästä, Sid, ja havaitsevan mitä on tapahtumassa. Saatana on 
ainoa henkilö, joka hyötyy syytöksistä. Me emme hyödy mitään siitä. 

SID: Anna minulle toinen vihje tästä rokotteesta. 

KYNAN: Sinun on välteltävä.

SID: Välteltävä? 

KYNAN: Välttele.

SID: Välttele mitä?

KYNAN: Välttele keskusteluja, jotka ovat demonisia, keskusteluja, jotka eivät kirkasta Jumalaa, 
keskusteluja, jotka eivät lunasta (vapauta). Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä 16: ”Merkitse ne, jotka 
aiheuttavat syytöstä/loukkausta ja välttele heitä.” Nyt tuo tarkoittaa, että ei meidän tarvitse katkaista 
kaikkia ystävyyksiämme ja kaikkea sitä vaan se tarkoittaa, että pidämme puolemme. Nyt jos vain 
havaitsisimme, että kohtalomme riippuu siitä, mitä kuulemme ja mitä päästämme suustamme ulos, 
olisimme erittäin suojelevia niiden sanojen suhteen, joita päästämme suustamme ulos. 

SID: Tuo on iso asia. Sinun kohtalosi. Kun tulemme takaisin, annan Kynanin kertoa tositarinan nuoresta 
miehestä, joka yritti tappaa naisen, joutui vankilaan ja mitä tapahtui. Uskomatonta. Tulemme pian takaisin.

[Mainostauko]

SID: Nuori afrikkalais-amerikkalainen poika yritti tappaa vanhahkon valkoisen naisen, vahingoittaa häntä, 
tarkoitan, pahasti. Kerro minulle tarina, Kynan.

KYNAN: Se on hyvin voimakas tarina, Sid. Tämä nuori mies on jonkin sortin maanvaiva ja hänellä ei ole 
isähahmoa elämässään, joten hän ajautuu elämässään rikoksiin, väkivaltaan, ryöstelyyn, varasteluun jne. Ja
käy niin, että hän vahingoittaa tätä naista, joka loukkaantuu todella pahasti ja tietenkin mies joutuu 
vankilaan. Hänet tuomittiin ja hän joutui vankilaan. Mutta ihmeellinen osa tätä tarinaa on naisen reaktio. 
Nainen antoi miehelle anteeksi eikä ainoastaan anteeksi vaan nainen aloittaa kirjeenvaihdon miehen kanssa
hänen ollessaan vankilassa. Nainen alkaa siunaamaan ja kertomaan miehelle, että tiedätkö, sinä voit 
aloittaa uudelleen alusta. Sinä voit saada paremman elämän. Tarkoitan, eikö tuo ole ihmeellistä. Kun mies 
pääsee vankilasta, he tapaavat kasvotusten ensimmäisen kerran onnettomuuden jälkeen ja he kunnioittavat 
toisiaan. Ja mies sanoo: ”Tiedätkö, että sinä käänsit elämäni suunnan antamalla anteeksi minulle. Siinä 
minä havaitsin, että en ole lainkaan tuo henkilö. Se ei ollut sitä, miksi Jumala minut oli luonut. Jumalalla 
oli suurempi tarkoitus minulle elämässäni.” Ja nyt tuota miestä ollaan ottamassa uudelleen yhteiskunnan 
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jäseneksi ja hän tekee ihmeellisiä asioita. Mutta mitäpä olisi tapahtunut, jos nainen ei olisi antanut anteeksi.
Havaitkaa, en sano, että on helppoa antaa anteeksi.

SID: Jos nainen ei olisi tehnyt niin, veikkaan, että mies olisi mennyt yhteiskuntaan ja tehnyt vielä 
kammottavampia tekoja.

KYNAN: Kyllä, koska hän oli vankilassa naisen anteeksi antamattomuuden takia. Se on sitä, mitä 
tapahtuu. Kun pidämme kiinni loukkauksista, me pidämme ihmisiä vankeina ja arvaa mitä, meidän on 
oltava silloin vankilan vartijoita. Joten me olemme aivan heidän vierellään siellä, kun he ovat vankilassa. 
Kumpikaan ei silloin mene mihinkään.

SID: Me olemme silloin molemmat vankilassa.

KYNAN: Juuri niin, molemmat. 

SID: Tarkoitan, että on korkea aika päästä vapaaksi. Kun ymmärrämme seuraukset siitä, mitä on 
tapahtunut, kun ojentaudut tekemään Raamatun vastaisia asioita. Sanoit, että jokainen uskova ja jokainen 
kirkko tarvitsee THY:n tehohoitoyksikön. 

KYNAN: Se on totta. Se olisi tehohoitoyksikkö. Jokainen uskova, jokainen sairaala, jokainen hyvä 
sairaala sisältää tehohoitoyksikön ja se on paikka, minne pahimmat tapaukset menevät. Sinne menevät 
kaikkein traumatisoituneimmat, kaikkein heikoimmat, kaikkein haavoittuneimmat ihmiset ja heillä on 
siellä käytettävissään erikoistuneet Herran palvelijat, jotka osaavat hoitaa heitä. Kyseinen tehohoitoyksikkö
on yleensä erillään muusta sairaalasta. Jokainen kirkko, jokainen perhe, jokainen uskova tarvitsee 
tehohoitoyksikköä. Toisin sanoen meidän on ymmärrettävä, että monta kertaa silloin, kun ihmiset 
loukkaavat ja syyttävät meitä, se johtuu siitä, että he ovat itse haavoittuneita. Kun olet haavoitettu, olet 
kärkäs hyökkäämään. Kun olet loukkaantunut, sinä olet kärkäs loukkaamaan toisia. Siksi tarvitsemme 
tehohoitoyksikköä, missä ihmiset saavat parantua. Tiedätkö, Sid, tuolla on ihmisiä, jotka katsovat tätä 
ohjelmaa parhaillaan ja he ajattelevat, että he eivät kuulu kirkkoon. En kuulu tähän perheeseen. Olen liian 
vahingoittunut. Ei ole olemassa mitään, mitä puolestani voidaan tehdä. Mutta haluan ihmisten 
ymmärtävän, että Pyhä Henki on tehohoitoyksikön päällikkö ja hän voi parantaa kaikkein pahiten 
haavoittuneet ihmiset. Hän voi palauttaa kaikkein pahiten rikki menneet ihmiset. Hän voi kirjaimellisesti 
kuntouttaa langenneet, jos me annamme hänen tehdä niin.

SID: Sinulla on termi, jota käytät: grace space. Eli suomeksi armotila. Selitä. 

KYNAN: Meillä on oltava armotila uskovina. Älä automaattisesti vedä johtopäätöksiä henkilöstä. Älä 
automaattisesti hyväksy selitystä. Älä automaattisesti...

SID: Totuus on se, että meillä ei ole kaikkia faktoja. On olemassa vain yksi henkilö, jolla on kaikki faktat 
ja se on Jumala.

KYNAN: Se on totta. 

SID: Kerro minulle tarina, osuva sellainen, viisaasta isoisästä.

KYNAN: Viisas isoisä, tiedätkö, tämä on niin hassua. Minä pidän tästä tarinasta. Kaksi pientä tyttöä leikkii
ja heillä on väriliidut ja kaikkea sellaista. Ja toinen tytöistä, lapsenlapsi, katkaisee vahingossa väriliidun 
kahteen osaan. Ja niin tyttö menee isoisän luokse ja sanoo: ”Isoisä, minä katkaisin väriliituni. Olen niin 
suutuksissani.” Isoisä ottaa väriliidun. Hän on viisas isoisä. Ja hän ottaa siis väriliidun, paperia ja alkaa 
piirtämään paperille ja hän näyttää piirustuksen tytölle ja sanoo: ”Kuuntele rakas, katkenneella liidulla voi 
vielä värittää.” Ja tuolla ulkona on ihmisiä, jos vain voin puhua yleisölle, tuolla ulkona on ihmisiä, jotka 
ovat katkenneita, rikkinäisiä, teitä on loukattu kirkossa, teitä on haavoitettu kotona, teitä ovat haavoittaneet
ihmiset valta-asemissa ja teidän on tiedettävä, että te ette ole rikkinäistä tavaroita. Katkenneella liidulla voi
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yhä värittää. Me unohdamme totuuden, että hän on savenvalaja ja eikö valaja voi parantaa savea. Eikö hän 
voi uudistaa saven? Eikö hän voi tehdä sinusta sellaisen kuin hän haluaa? Vastaanottakaa hänet jo nyt.

SID: Jeesus teki hyvin läpäisevän kysymyksen: ”Tuleeko sinusta kokonainen?”

KYNAN: Tuo on totta.

SID: Kommentoisitko sitä?

KYNAN: Tiedämme, että monet ihmiset ovat rikkinäisiä. Minä teen konsultointia ja on niin hassua, että 
joskus olemme niin oman rikkinäisyytemme ympäröimänä, että emme ymmärrä, ettei se ole sitä, mitä 
Jumala haluaa meidän olevan. Ja kun Jeesus meni Bethesdan altaalle, parantumisen paikkaan, jokainen 
odotti vuoroaan päästä veteen. Siellä oli kyseinen mies odottanut vuoroaan jo 38 vuoden ajan ja Jeesus 
kysyi häneltä: ”Tuleeko [tehdäänkö] sinusta kokonainen tänään?” Sitten hänen seuraavat sanansa olivat 
hyvin voimakkaat. Hän sanoi: ”Nouse. Ota vuoteesi ja kävele.” Uskon, että on ihmisten aika nousta ylös 
kipujensa orjuudesta, nousta ylös sieltä loukkausten suosta ja ottaa vuoteensa ja vaeltaa omaan 
kohtaloonsa.” Tämä on sitä, mitä Jumala kutsuu meitä tekemään tällä hetkellä.

SID: Haluan, että lataat ihmiset tekemään juuri tuota, mitä mainitsit.

KYNAN: Tehän tiedätte, te jotka kuuntelette minua parhaillaan, sanotte: ”Kuulen mitä sinä sanot ja se on 
kirjoitusten mukaista, mutta en kykene. Olen liian rikkinäinen. Olen liian haavoitettu.” Tiedättekö, että 
minä olin myös haavoitettu? Minä olin rikkinäinen myös, jopa ollessani pastorina. Eräänä päivänä 
huoneessani istuessani Herra Jeesus käveli huoneeseeni ja hän asetti kätensä sydämelleni ja hän antoi 
minulle uuden sydämen. Hän antoi minulle uuden myötätunnon ihmisiä kohtaan ja uskon, että hän haluaa 
tehdä saman sinulle juuri nyt. Kun ojennat kätesi, Isä, Jeesuksen nimessä, minä julistan, että jokainen joka 
katsoo minua ja kuuntelee ääntäni juuri nyt saavat parantumisen, jonka sinä haluat heidän kokevan. Minä 
lataan sinut nyt nousemaan, ottamaan vuoteesi ja kävelemään. Sinä et jää vuoteeseesi loukkaantuneena. 
Sinä et jää tuskissasi vuoteeseesi. Sinä et jää paikallesi vaan nouset tänään ja täytät kohtalosi lopullisesti 
Jeesuksen nimessä.

SID: Nyt te tiedätte totuuden ja sanon teille, että totuus on päästänyt teidät vapaaksi.

[Mainontaa]

SID: Ensi viikolla It’s Supernatural -ohjelmassa. Kun vieraani soittaa viulua, ihmeitä tapahtuu. Mutta 
hän kertoi juuri ennen soittonsa aloittamista ja hän kyynelehtien sanoi: ”Muistan kun olin sairaalassa 
kuolemassa ja Jumalan läsnäolo tuli huoneeseeni ja minä parannuin ihmeellisesti. Ja tuo sama Jumalan 
läsnäolo on tässä studiossa tänään.” En malta odottaa, mitä tapahtuu, kun hän aloittaa soittamaan viuluaan.

[Musiikkia]

”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!” 
(1. kor. 15:57).
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