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Hei,

Pääsiäistarina on voimakas toivon lähde kaikille meille. Juutalainen kansa Egyptissä oli 
syvässä epätoivossa, kivuissa, painostuksessa – eikä loppua ollut näkyvissä. Näytti, ettei 
Jumala tiennyt heidän kivuista ja kärsimyksistä. 

Sitten Jumala kasvatti Mooseksen, mestariksi, antamaan vapauden omalle kansalleen. Mooses 
eli kirkkaudessa (Glory). Sen jälkeen, kun hän oli tavannut Jumalan vuorella, Mooseksen täytyi
pitää huntua, koska kirkkaus oli niin voimakas!

Juutalaiset eivät nähneet kirkkautta ainoastaan Mooseksessa vaan he näkivät sen päivittäin 
pilvenä ja tulipilarina öisin. Pilvi suojeli heitä päivisin auringolta ja tuli antoi lämpöä öisin. 
Kyseessä oli tavallaan sisäänrakennettu GPS-järjestelmä, joka ohjasi heitä heidän matkallaan, 
kertoen heille, milloin liikkua ja pysähtyä.

Kirkkaus piti heidät terveinä – se on juuri sitä, mitä tarvitsemme nyt! Heidän joukossaan ei 
ollut yhtäkään heikkoa tai sairasta henkilöä, kun he seurasivat Jumalan kirkkautta. Itse 
asiassa, Jumala oli heidän lääkärinsä!

Pääsiäinen oli erottelun aikaa Jumalan ihmisiin ja muihin. Heissä oli havaittava ero. Ja sama
ero pätee sinuun. Katso, mitä tapahtuu haasteillesi (perhe, talous, kohtalo, terveys ja 
ilmapiiri), kun pelin muuttaja yhtäkkiä ilmestyy. Pelin muuttaja on Pyhä Henki ilmestyessään 
maailmanlaajuisessa kirkkaudessaan.

Aivan kuten kirkkaus Mooseksen päällä oli pelin muuttaja hänelle, katso, mitä suurempi 
maailmanlaajuinen kirkkaus tekee elämällesi!

Vuonna 2020, YHTÄKKIÄ sinä siirryt orjamentaliteetista yhdellä tai useammalla elämäsi 
alueella, aivan kuten minun juutalaiset ihmiseni tekivät Egyptissä, vapauteen jokaisella 
elämäsi alueella. Aina, ennen kuin valo ilmestyy, näyttää synkimmältä. 

Tänä pääsiäisenä rukoilen, että sinä ja perheesi olette Jeesuksen arvokkaan veren peitossa. 
Pääsiäislammas, Hänen kirkkautensa, järjestelyt ja suojelus ovat sinulle luvattuja perintöosia!

Harkitsisitko erityistä pääsiäislahjoitusta, joka menee juutalaisten evankeliointiin: 
https://sidroth.org/donate. (Jos jo olet antanut pääsiäislahjoituksen, kiitos!)

Kun jatkat yhteistyössä kanssamme, odotan saman sokeeravan suosion, joka lepää päälläni, 
virtaavan sinulle ja taloosi. 

Sinun, Israelin pelastuksen puolesta,

Sid Israel Roth

P.S. PARAS ON VIELÄ TULOSSA! Tämän pääsiäisjakson aikana, rukoile, että Jeesuksen veri 
peittää sydämesi ovenpielet, kotisi ja perheesi. Sitten, katso, mitä tapahtuu kun pelin 
muuttaja tuo Kirkkauden. Uskon, että näemme sen yhdessä...HYVIN PIAN!
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