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Hei,
Sid Roth tässä. Tervetuloa maailmaani joka on luonnollisesti yliluonnollinen. Vieraani on monien mielestä
kaikkein tarkin profeetta. Hän on nähnyt maailman lähitulevaisuuden. Hän sanoo, että sinun on 
välttämätöntä tietää, mitä on tulossa, jotta voit valmistautua siihen. Onko kukaan kiinnostunut tietämään, 
mitä on tulossa. Minä tiedän, että minä olen.

Onko olemassa yliluonnollinen ulottuvuus - maailma tuntemamme maailman takana. Onko kuoleman        
jälkeen elämää? Onko olemassa piilossa olevia pimeyden voimia, jotka estävät Jumalan tarkoituksen        
elämässäsi. Onko enkeleitä olemassa ja antamassa meille yliluonnollisen suojeluksen - riisuen aseista      
vihollisemme. Voivatko unemme sisältää viestejä taivaasta? Voimmeko kiinnittyä muinaisiin                       
yliluonnollisiin salaisuuksiin? Onko Jumala valmistelemassa parantamisen tsunamiaaltoa maailmassa     
tänään? Sid Roth on tutkinut yliluonnollisen outoa maailmaa yli 40 vuotta. Liity Sidin seuraan                  
tämänkertaiseen jaksoon - Se on yliluonnollista!                                                                                            

Sid: Vieraani on Loren Sandford ja saatatte tunnistaa hänen sukunimensä, koska hänen vanhempansa ovat 
tuttuja karismaattisesta liikkeestä - John ja Paula Sandford. Loren, kerroit minulle, että kaksi viimeisintä 
presidenttiä: presidentti Obama ja presidentti Trump, et vain tiennyt, että he tulevat voittamaan ennen 
äänestystä vaan tiesit yksityiskohtia heistä ja heidän presidenttikaudestaan. Sinä kerroit unesta, tämä on 
tärkeää, sinä kerroit unesta presidentti Obamasta.

Loren: Kyllä, tässä unessa olin ostoskeskuksessa. Presidentti Obama oli siellä ja hänen oli tarkoitus 
osoittaa surunvalittelunsa kansalle liittyen ampumavälikohtauksiin, joita on tapahtunut. Niinpä kävelen 
ostoskeskukseen ja tulen paikkaan, jossa kuvaukset ovat menossa. Minä täytyn sellaisella ylitsevuotavalla 
rakkaudella ja saan sysäyksen Herralta mennä Obaman luokse kättelemään häntä. Kävelen turvamiesten 
välistä. Otan häntä kädestä ja sanon: "Olisiko se ok, jos minä olisin kanssanne, kun te annatte lausunnon 
kansalle. Obama alkaa nyyhkyttämään unessa. Hän alkaa nyyhkyttämään. Hän tarttui käteeni kuin 
hukkuva mies ja sanoi: "Voi, kiitos." Pyysin, että puhujan koroketta siirrettäisiin, jotta meidät voitaisiin 
nähdä seisovan yhdessä kansan edessä tällä surun hetkellä. Ja he näkevät tämän rakkauden. Minä kysyin, 
että mitä tuo oli Herra? Ja Herra sanoi, että kirkolla on valtuutus tällä tunnilla, jos haluamme vaikuttaa 
siten kuin meidät on kutsutta vaikuttamaan. Tulevina päivinä meidän on opittava rakastamaan Isän 
rakkauden avulla. Jopa niitä ihmisiä, joita olemme vihanneet eniten. Varsinkin poliitikkojamme. Me emme
juuri rukoilleet Barack Obaman puolesta. Ja se tuli kalliiksi.

Sid: Suurin osa evankelisista.

Loren: Kyllä, suurin osa evankelisista ei rukoillut. Joten minä annoin haasteen, että meidän on rukoiltava 
presidentti Trumpin puolesta. 
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Sid: Sinä kuulit paljon yksityiskohtia hallinnosta. Varsinkin siitä, joka meillä on parhaillaan. Vuonna 2015
Jumala kertoi sinulle korruptiosta. Mitä hän sanoi? 

Loren: Isä kertoi minulle hyvin selvästi, että näemme räjähdysmäisen korruption kasvun, joka on 
sellaisella tasolla ja korkeudella, että se ravistelee kansaa. Ensiksi halusin tietää, olenko väärässä. Koska 
sitä ei tapahtunut heti. Mutta nyt näemme sitä edessämme. Näemme sen työntyvän esiin. Näin lähes 
kiehuvan padan, jossa oli iljettävää ainetta. 

Sid: Sinä näit myös sanan luonnonkatastrofeista ja uusista palvelutöistä, jotka kehittyvät. 

Loren: Olemme saavuttaneet sellaisen kohdan ihmiskunnan historiassa, jossa maa ei enää kestä ihmisten 
kaikkien syntien taakkaa. Ja se [maa] reagoi siihen. No, me kuulemme ihmisten sanovan, että 
ilmastomuutos on hiilidioksidipäästöistä johtuvaa. Ei se ole niin vaan maa reagoi ihmiskunnan synteihin. 
Joten meillä oli historiallinen purkaus Hawailla. Meillä oli tulipaloja Kaliforniassa. Olemme nähneet 
hurrikaanien määrän kasvavan. Olemme nähneet ilmastomuutoksen. Ja tulemme näkemään sitä vielä lisää.

Sid: Sinä siis väität, että monet näistä luonnonkatastrofeista tai että moni sanoo, että kyseessä on Jumalan 
tuomio. Mutta sinä sanot, että se on maan reagoimista kaikkeen syntiin. 

Loren: Tarkalleen. Universumi [maailmankaikkeus] toimii lakien mukaan. Mitä kylvät, sitä niität. Se on 
laki. Ihmiskunnan hölmöyttä on ajatella, että on olemassa yksi laki universumille [maailmankaikkeus], 
tarkoitan fyysistä maailmankaikkeutta, ja toinen laki hengellisesti. Siitä seuraa ajatus, että voimme tehdä 
mitä tahansa moraalisesti ja hengellisesti ja ajattelemme, ettei se vaikuta meihin jollain tavalla. Mutta 
sama laki hallitsee molemmissa paikoissa. Jos hyppäät talon katolta alas, sinä kuolet tai katkaiset jalkasi. 
Jos teet syntiä, jokin kuolee tai saastuu. Sama asia koskee maata, koska meillä on niin paljon saastetta. 
Maassa on niin paljon hengellistä ja moraalista saastetta, että maan on reagoitava. 

Sid: Kun maa reagoi ja me näemme, mitä on tapahtumassa ja mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, 
mitä Jumala aikoo tehdä palvelutyössä.

Loren: Palvelutyössä, minä uskon, että ensin hän rakentaa myötätunnon palvelutyön. Koska tämä on 
aikaa, jolloin kristityt voivat loistaa kaikilla alueilla rakkauden avulla. [Matteus 25:40]. Tämän tunnin 
ilmestys on Isän rakkaus. Jos emme saa siitä kiinni, me menetämme koko jutun. Koko maailma tietää, 
mitä me vihaamme. Heidän pitää tietää, mitä me rakastamme. Historia kertoo, että kristityt voittivat 
Rooman imperiumin rakastamalla. Eikä siis herjaamalla eikä tuomitsemalla vaan rakastamalla. Joten 
meidät on kutsuttu olemaan niitä, jotka tunnetaan rakkaudestaan. Uskon, että näemme myötätunnon 
palvelutyön nousevan esiin kaikkialla kristityissä yhteisöissä. Uskon myös, että maailman kansojen 
joukossa on tiettyjä alueita, joita minä kutsuisin pakolaiskaupungeiksi, on ollut...

Sid: Pidä tuo ajatus mielessäsi.
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Loren: Ok.

Sid: Kun tulemme takaisin, hänellä oli näky siitä, mitä tapahtuu tämän päivän ja uskoakseni se oli vuoden 
2020 välillä. Minä haluan kuulla, mitä hänellä on sanottavana siitä.

--Mainokset--

Sid: Kerro näystä, jossa oli neljä tikkua.

Loren: Hyvä on. Tämä tapahtui heti äänestyksen jälkeen vuonna 2016. Me pidimme yhtä rukouskokousta 
kirkossamme. Minä en yleensä saa näkyjä, mutta jos sellainen tulee, minä olen tarkkana. Se ei ole 
tavallista minulle, koska yleensä minä vain tiedän asioita. Siinä näyssä oli neljä tikkua pystytetty maahan. 
Neljäs niistä oli vääntynyt sivusuuntaan. Minä kysyin Herralta, mitä tämä tarkoittaa. Hän vastasi, että 
teillä on [kirkolla] neljä vuotta aikaa valmistautua. Neljäntenä vuotena tulee vääntöä. Ajattelin samaan 
aikaan, että jos näky edustaa kolmea ja puolta vuotta, se vastaa kolmea ja puolta vuotta Jeesuksen 
palvelutyössä maan päällä. Ja tuon kolmen ja puolen vuoden päätteeksi, häntä ei ainoastaan ristiinnaulittu 
vaan kaksi asiaa tapahtui. Ensiksi Pyhä Henki tuli valtavalla voimalla helluntaina ja apostolit sekä 
opetuslapset lähtivät matkalle voittaakseen maailman ja kirkko kasvoi räjähdysmäisesti. Siellä oli siis 
valtava Pyhän Hengen läsnäolo. Toinen asia, mikä tapahtui, oli se, että nähtiin valtava kasvu vainoissa. 
Joten minä näen tulevan... Tuota, jätetään tuon selitys hieman myöhemmäksi. 

Näen, että edessämme on pimeyttä Jesajan 60 mukaisesti. [Jesaja 60:2] Kuulkaa, pimeys peittää maan ja 
syvä pimeys ihmiset. [Jesaja 60:3] Kansakunnat tulevat sinun valoosi ja kuninkaat sinun kirkkautesi 
nousuun. Uskon, että elämme tuolla vedenjakajalla parhaillaan. Elämme vedenjakajalla ajassa, jolloin 
Pyhä Henki ilmestyy kirkkaudessaan ja ajattelen, että se jättää varjoonsa helluntain. Se tulee olemaan 
suurempaa kuin helluntaina oli. Se tulee vaikuttamaan useampiin ihmisiin kuin helluntaina tapahtui. Ja 
juuri sitä varten meidän tulee olla valmiita, koska tämä on sitä aikaa. Obaman hallinnon aikana meillä oli 
johtajana henkilö, joka ei suosinut kirkkoa eikä hänen ihmisiään. 

"Julistamme, että länsirannan seinämä on rakennettu Palestiinan hallitsemalle alueelle ja että juutalaiset, 
jotka asuvat juutalaiskortteleissa Jerusalemissa, oleskelevat siellä laittomasti" -Joulukuu 2016, YK 
turvallisuusneuvoston päätös. Jumala käsittelee ihmisiään sen mukaan, miten ihmiset suhtautuvat 
Jumalaan. Jumala käsittelee kansakuntia sen mukaan, miten kansakunnat kohtelevat Jumalan ihmisiä. Ja 
Obaman aikaan meillä oli paljon ongelmia eikä ole ihme, että niitä oli. Obama ei suosinut kirkkoa ja 
todellisuudessa hän oli kirkon vihollinen. Trumpin hallinnon aikaan kuitenkin, eikä ole väliä mitä 
ajattelemme hänestä, hän on tukenut kirkkoa ja Israelia. Olen sanonut ihmisille, että älkää aliarvioiko sitä 
merkitystä, mikä suurlähetystön siirtämisellä Jerusalemiin oli hengellisesti. Eräs syy siihen, että nautimme
vaurauden kasvusta tällä hetkellä, ei ole ainoastaan Trumpin talouspolitiikan ansiota, vaan Jumalan suosio 
Trumpin yllä, koska hän kunnioittaa noita asioita. Neljän vuoden päätteeksi tulee tapahtumaan, kolmen ja 
puolen vuoden päätteeksi tulee tapahtumaan se, että meillä on käynnissä uudet vaalit.

Sid: Tuo on mielenkiintoista.
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Loren: Vaalikampanjat ovat päällä. Ja meidän on rukoiltava. Koska arkielämässä profetia on harvoin 
kiveen hakattu. Profetia on ehdollinen. Se on ehdollinen sen suhteen, rukoilemmeko me, kadummeko me 
ja mitä me valitsemme. Ja uskon, että tuo näky ja sen neljäs vuosi, uskon, että tätä suosion aikaa voidaan 
jatkaa, jos me rukoilemme. Meidän on rukoiltava presidenttimme puolesta. Jos teemme niin, uskon, että 
voimme pidentää tätä suosion aikaa.

Sid: Jos emme rukoile, mitä sinä näet. Mitä Jumala on näyttänyt sinulle.

Loren: Jos emme rukoile, uskon, että Trumpia ei valita uudelle kaudelle. Jos häntä ei valita uudelleen, 
tulemme näkemään äärivasemmiston valtaannousun. He alkavat tuhoamaan meidän 
kansalaisvapauksiamme. He alkavat viemään kansakuntaamme korruption suuntaan. Uskon tuohon ja se 
ei tule olemaan kaunista. Se ei tule olemaan kaunista, koska vihan aalto on ollut nousussa.

Sid: Tiedätkö, mitä minä uskon. Minä uskon, että jokainen studioyleisössä ja jokainen katsoja juuri tällä 
hetkellä, jos lisäätte yhden rukouksen lisää rukouslistaanne joka aamu. Ja tämä on se rukous: "Herra, 
rukoilen, että presidentti Trump saa viisautta ylhäältä hallita tätä kansaa evankeliumin vapauteen, jotta 
koko maailma voi oppia tuntemaan elävän Jumalan." Lisätkää tämä rukous listaanne. Jos te teette sen, me 
viivästytämme, ja viivästytämme ja viivästytämme. Ja minä elän pitkän ajan, mutta [mikä ajatus?]. 

Loren:  Aamen, ehdottomasti. Aamen. 

Sid: Kun tulemme takaisin, haluan sinun kertovan, mitä on tapahtumassa. Kyseessä on suuri ylistys. Hän 
sanoo, että meidän on valmistauduttava siihen, mitä parhaillaan tapahtuu. Minä annan vihjeen. Tämä on 
sitä, mikä ei kuulu valmistautumiseen. Aseet, ruoka ja vesi. Nuo eivät ole hänen ohjelmassaan. Tulemme 
pian takaisin.

--Mainokset--

Sid: Lorenilla oli vatsaleikkaus ja hänen vieraanaan kävi enkeli. Tämä kiinnostaa minua. Kerro tuosta 
tohtori-enkelistä.

Loren: Tämä oli hullua. 

Sid: Me juutalaiset kutsumme sitä mshuga.

Loren: Kyllä. Kävi niin, että minulta poistettiin kuusi tuumaa suolta. Suolenpoisto, koska siellä oli 
divertikkeleitä. Ja tiedäthän, että lääkärit valehtelevat sinulle siitä, kuinka pitkään joudut olemaan 
vuodepotilaana. Jos he sanovat kaksi viikkoa, lisää siihen 50%. Joten kolme viikkoa leikkauksen jälkeen 
makaan yhä sängyssä ja minulla oli valtavia kipuja. Uskon, että olin noin 75%:sti hereillä. Makasin siinä 
sängylläni ja katsoin makuuhuoneen ovelle, siinä oli monivärinen taisteluvarustuksiin pukeutunut enkeli, 
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hän tuli vuoteeni viereen ja pisti puukolla kylkeeni siihen kohtaan, missä kipu sijaitsi. Ja kehoni läpi kulki 
valtava kipuaalto ja hyppäsin sängystä ylös, mitä en ollut pystynyt tekemään aikaisemmin. Luulin 
näkeväni demonin ja aloin nuhtelemaan sitä: "Painu pois täältä Jeesuksen nimessä!" Sitten havahduin. 
Minulla ei ole enää kipua! Eikä minulla ollut kipuja tuon jälkeen. Tämä hullu enkeli.

Sid: Minä ymmärrän, että tapa jolla Jumala on koskettanut sinua, joskus, sinulla on edessäsi koko 
seurakunta ja sinä rukoilet, ja jopa 70% ihmisistä paranee. 

Loren: Kysyin ihmisiltä, kun he olivat parantuneet ja he sanoivat, kuinka moni teistä tämän kirkon 
jäsenistä, kun olette olleet täällä, on parantunut. Ja arvelen, että 70% niistä ihmisistä nosti kätensä ylös. 
Minä olin yllättynyt.

Sid: Minä sanoisin, että hänen seurakunnassaan on paljon ylistystä. Puhuttaessa ylistyksestä sinulla oli 
näky öljypellosta.

Loren: Kyllä ja se tuli aivan yllättäen. Kyseessä oli yllättävä, paksu, Isän rakkauden tunne, kaunis ja 
makea Pyhän Hengen läsnäolo. Tunsin kuinka öljyä valutettiin ylhäältä päähäni ja kirkkoni päälle. Se oli 
sellaista paksua, paksua, paksua öljyä. Tarkoitan, että se oli ainakin tuuman [2,54 cm] paksuista. Ja se 
valui alas ja osuessaan lattiaan se lähti leviämään. Ja tämä oli sitä, mitä minä näin. Tämä on sitä, mitä Isä 
haluaa meidän tekevän tässä ajassa. Ja tämä koskee jokaista uskovaa, joka valmistautuu. Näin, että Jumala
haluaa kaataa yllemme sellaisen läsnäolon, sellaisen kirkkauden ja parantamisen ja palauttamisen 
voitelun. Niin, että me säteilemme Isän rakkautta niin paljon, Jumalan läsnäoloa, kun tulemme toisten 
ihmisten yhteyteen tai läheisyyteen, maailmassa olevien ihmisten, jotka on harhautettu uskomaan vääriä 
asioita, jotka ajattelevat, että pimeys on valoa. Kun tällaiset ihmiset kokevat puhtaan valon ja Jeesuksen 
läsnäolon, pimeys paljastuu valon läsnäolossa, ja ihmiset alkavat sanomaan, että minä haluan sitä, mitä 
sinulla on. Kun ihmiset kuulevat minun 46 vuoden avioliitostani ja sinun 53 vuoden avioliitostasi ja he 
näkevät kirkkauden, jonka Jumala on asettanut päällemme, ja kun ihmiset tarkastelevat omaa elämäänsä, 
silloin ihmiset alkavat sanomaan: "Miten sinä onnistuit tuossa?"

Silloin he myös tuntevat rakkauden virtaavan meistä. Uskon, että. En usko, että. Kun Pietari käveli 
ihmisjoukossa ja hänen varjonsa osui johonkin, tuo ihminen parantui. Se oli pelkkä varjo. En usko, että 
tuo oli ainoastaan Pietaria varten. Uskon, että tuo on sitä, miten Jumala haluaa meidän vaeltavan. Kun me 
vastaanotamme ja tuo öljy valuu meistä, sellaista tapahtuu.

Sid: Sinä puhut valmistautumisen oleellisista asioista. Eräs asia, josta sinä puhuit, todella kosketti minua. 
Tarve Jumalan nälkään. Kommentoisitko tuota.

Loren: Kun asioista tulee helppoa, kuten juuri nyt suosion aikana, on hyvin helppoa nukahtaa. Ja me 
tuudittaudumme [hyvän olon tunteeseen]. Joskus uskon, että varallisuus on myrkkyä Jeesuksen keholle. 
Juuri nyt vaurauden aikana meidän tulee valmistautua. Tällä hetkellä meidän on maksettava velkamme ja 
etsittävä Jumalaa. Meidän on opiskeltava olemaan nälkäisiä Jumalaa kohtaan. Sanomme silloin: "Minä 
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aion etsiä Jumalaa." Se on minun oman tahtoni päätös, koska minä tarvitsen Häntä. Se on alku. Minä en 
aion tehdä Jumalan etsimisestä rutiinia enkä aio olla tunteitteni vanki tai ohjattavissa. Minä aion etsiä 
Jumalaa. Se on liitto. On olemassa tiettyjä liittoja, joita en aio ottaa uudelleen neuvottelupöydälle. Yksi 
niistä on liitto vaimoni kanssa. En koskaan neuvottele siitä. Toinen on liittoni Jumalan kanssa enkä välitä, 
mikä tulee minua vastustamaan, en neuvottele siitä liitosta. 

Toinen asia on, johon liittyy kolme osaa. Tämä on niin yksinkertaista ja siinä on kolme osaa. Toinen asia 
on tämä: meidän on alettava olemaan nälkäisiä sanaan. Kaksi kokousta, missä tahansa kirkossa, joissa on 
vähiten osanottajia, ovat rukous- ja Raamattupiiri. Minä olen ollut Jeesus-liikkeessä ja kaikki siihen 
aikaan oli vain sanaa, sanaa, sanaa, sanaa. Me emme lähteneet minnekään ilman miekkaamme [Raamattu].
Ja tänään, jos sanon Raamattupiiri, ei, jokainen haluaa vain kokemuksen. Nyt meillä on käsissämme 
kokonainen sukupolvi, joka ei tunne Raamattua, jotka uskovat, mitä tahansa heille sanotaan. Koska he 
eivät tunne sanaa. [Heprealaiskirje 4:12] Sana on elävä ja aktiivinen. Terävämpi kuin mikään 
kaksiteräinen miekka, joka leikkaa niin syvältä jakaen sielun ja hengestä. Asettakaa sana itseenne ja se 
toimii! Se alkaa muuttamaan sinua. 

Sid: Palataan siihen, mitä sanoit. Jos en tunne, että minun pitäisi lukea Raamattua, mitä sitten! Se on 
elävä, se elää ja se tulee minun sisälleni. Jos Sana on Jeesus, miksi minä hylkäisin Jeesuksen! Ei minun 
äitini kasvattanut minusta hölmöä. 

Loren: En välitä, jos luet sitä etkä ymmärrä sitä. Sana menee sisällesi ja Henki työskentelee sen kanssa ja 
lopulta ymmärrys tulee esiin. 

Sid: Siellä on ihmisiä, jotka katsovat meitä parhaillaan. Te olette kuten monet ystävistäni. Te haluaisitte 
tuntea Jumalan, mutta te ette tunne. Te haluaisitte kuulla Jumalan, mutta te ette kuule. Te haluaisitte kokea
Jumalan, mutta te ette koe. Sanokaa seuraava rukous perässäni ja tarkoittakaa sitä parhaan kykynne 
mukaisesti. Silloin te olette antaneet Jumalalle luvan elää sisällänne ja teillä on silloin läheinen yhteys 
elävään Jumalaan. 

Toistakaa perässäni ääneen: "Rakas Jumala, olen tehnyt monia virheitä. Ja olen niin pahoillani. Minä 
uskon, että Jeesuksen veri pesee pois kaikki syntini ja minä olen puhdas. Ja nyt kun olen puhdas, Jeesus 
tule sisälleni, ole minun Herrani. Sinä lupasit, ettet koskaan hylkää minua tai kiellä minua. Ja anna minulle
armo, etten kävele poispäin luotasi. Haluan saada itselleni kovan nälän sinuun Jumala. Aion oman tahtoni 
mukaisesti etsiä Sinua koko sydämestäni. Aamen." Tiedätkö, mitä se tarkoittaa [aamen]. Se tarkoittaa - 
niin tapahtukoon. Se on päätetty. 

Sid Roth – vieraana Loren Sandford                                                                   6/6


