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Hei. Olen Larry Sparks. Tervetuloa maailmaani, joka on luonnollisesti yliluonnollinen. Tänään 
olemme kääntäneet katseemme Sid Rothiin. Haluan selvittää, miten hän sai maailmanlaajuisen TV-
ohjelman ja kaksi TV-verkkoa. Ja hän sanoo, jos seuraamme sitä, mitä hän on oppinut 50 vuoden 
aikana Jumalan kanssa, se tulee yliluonnollisesti vauhdittamaan kohtaloasi. Seuraavaksi!

Sid tutkinut yli 40 vuotta yliluonnollisen outoa maailmaan. Liity Sidin seuraan seuraavaan jaksoon:
It's Supernatural.

Larry: Larry Sparks tässä. Haastattelen Sid Rothia. Minä en voi uskoa, kuinka pöydät ovat 
kääntyneet toisinpäin. Tämä on niin suuri ilo. Minun on kuitenkin saatava tietää, Sid, miten 
perinteinen juutalainen mies oppi tuntemaan Jeesuksen, Messiaan?

Sid: No, minut kasvatettiin perinteiseen juutalaisuuteen. Ja sen seurauksena, minulle ei kerrottu, 
etteivät juutalaiset usko Jeesukseen. Kukaan ei koskaan kertonut sitä minulle, mutta se on meillä 
melkein DNA:ssa. Se on sisäsyntyistä. Se on he ja me. Ja jos sinusta tulee yksi heistä, et ole enää 
meissä. Ja minä halusin olla meissä. 

Sid: Muistan nuorena poikana, vanhemmillani oli tapana pelailla, he pelasivat rahasta. He olivat 
pokerin pelaajia, heillä oli omat pelinsä ja minä olin yksin kotona illalla. Ja muistan sanoneeni 
pikkupoikana: "Toivoisin heidän tulevan kotiin. Toivoisin heidän tulevan kotiin." Ikään kuin, jos 
toistan sitä tarpeeksi usein, he todella tulevat kotiin. Ja sitten sain oudoimman ajatuksen. Ajatus oli 
kysymys. Mitä tapahtuu, kun kuolet? Minä suljin sen mielessäni monta vuotta. Ja näytti siltä, että 
elämä kulkee vauhdikkaasti, menin yliopistoon. Olin lauluntekijä tuolloin, usko tai älä.

Larry: Wau.

Sid: Ja minä kirjoitin laulun nimeltään, täytyy olla jotain enemmän. Ja tiedätkö mitä, uskon, kun 
taiteilija tekee jotain, olkoon taidetta, musiikkia, mitä tahansa, he laittavat osan itseään siihen. Ja 
siinä oli sydämeni huuto. Täytyy olla jotain muuta ja minulle tarjottiin kaikki maailman 
mahdollisuudet paitsi yksi. Jeesus. Minä en tulisi uskomaan häneen. Ja niinpä, se on ollut 
todellisuudessa koko elämäni tarina.

Sid: 29-vuotiaana, valmistuin yliopistosta, loistava työpaikka, upeat uramahdollisuudet 
toimihenkilönä suurimmassa osakesijoitusyhtiössä. Varallisuuteni oli varmistettu. Olin halunnut 
tulla monimiljonääriksi ennen kuin täytän 30. Täytin siis 29 ja tiesin, etten kykene siihen vuodessa 
ja nyt olin avioliitossakin, minulla oli lapsi, minulla oli upea uratyö. Tein jotain, josta en ole ylpeä. 
Jätin vaimoni, jätin tyttäreni, jätin työni ja lähdin etsimään sitä jotain enempää. Ja jouduin mukaan 

1/7



New Age -meditaatiokurssille. He sanoivat, että oppisin tietämään asioita, joita en ollut koskaan 
ohjelmoinut mieleeni. Ja minä ajattelin: "Wau. Jos voin tietää tulevaisuuden asioita, silloin voin 
tehdä miljoonia osakemarkkinoilla." Niinpä menin kurssille ja sain enemmän kuin olin toivonut. 
Voimat alkoivat kasvamaan. Annan teille esimerkin. Eräänä päivänä, minä vain ajattelin: "Haluaisin
aloittaa oman yrityksen." Mies kävelee toimistooni ja sanoi: "Sid, kaverini ja minä olemme 
tarkkailleet sinua. Haluamme antaa sinulle ilmaisen toimistohuoneen, ilmaisen puhelimen, ilmaisen 
sihteerin, jos olet koskaan ajatellut aloittavasi oman yrityksen."

Larry: Se on hyvä tarjous.

Sid: Sanoin, tämä voima on todella kasvamassa. En minä sitä tiennyt. Hänellä oli oma voimansa. 
Hän oli uudestisyntynyt kristitty ja Jumala puhui hänelle, niin hän kertoi minulle myöhemmin. Ei 
siis silloin. Ja sanoi: "Näetkö tuon kaverin? Et tule koskaan löytämään ketään niin kadoksissa 
olevaa kuin hän on. Haluan, että tarjoat hänelle sen." Ja, niinpä otin työn, mutta sitten eräänä 
päivänä hänen yrityskumppaninsa suuttui minulle. Hän sanoi: "Sid, sinä olet osallistunut asioihin, 
joista sinun oma Toorasi sanoo, ne ovat iljetyksiä Jumalalle. Sinä olet mukana 
meditaatiokursseilla." Ja he osoittivat minulle Deuteronomian kappaleen 18 (5. Moos. 18), ja 
ilmiselvästi, siellä tuomittiin kaikki ne New Age -harjoitukset, joihin olin osallistunut. Nyt, tuohon 
aikaan en edes uskonut, että tämä Raamattu oli Jumalalta. Mutta varmuuden vuoksi, minä sanoin: 
"Jätän tämän meditaation hetkeksi tauolle ja ehkä luen tätä Raamattua hieman."

Sid: Ja kohtasin elämäni suurimman järkytyksen. Se oli ääni sisälläni. En tiennyt mikä se oli, mutta 
kaveri, joka oli antanut minulle ilmaisen toimistohuoneen, sanoi: "Se on riivaaja (demon). Sisälläsi 
on riivaaja." Ja olin katsonut elokuvan, ehkä olette lukeneet kirjan, The Exorcist. Ja minä elin siinä. 
Joten mitä tekee juutalainen mies, jolla on riivaaja sisällään? Jos menet rabbille, hän lähettää sinut 
psykiatrille. Jos menet vanhempiesi luokse, he lähettävät sinut psykiatrille. Jos menet kristittyjen 
luokse, he eivät tiedä, mikä sinua auttaisi siinä tilanteessa. Mutta, en minä tekisi mitään noista, 
koska olen juutalainen.

Sid: Olin pohjalla, ehdottomassa päätepisteessäni. Olin sotkenut jokaisen alueen elämässäni. Ja nyt 
minussa oli jotain pahaa. En halunnut kuolla, mutta en halunnut elää sen sisälläni olevan olion 
kanssa. Ja niinpä kristityt ystäväni sanoivat minulle: "Sid, jos haluat rukoilla Aabrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin Jumalaa, Jeesuksen nimessä, hän vapauttaa sinut." Ja se oli elämäni pahin yö - enkä minä 
todella muistanut sitä pientä poikaa, joka oli kysynyt, mitä tapahtuu, kun kuolet. En halunnut 
kuolla, mutta elämä oli liian vaikeaa. En voinut elää sillä tavalla. Joten minä sanoin: "Jeesus, auta." 
Se oli kaksisanainen rukous. Menin vuoteeseeni tuona iltana. Heräsin aamulla. Siellä oli läsnäolo. 
Ja ajattelen, Larry voi vahvistaa tämän, Jumalan läsnäolo oli siellä aivan kuten se on tässä studiossa 
parhaillaan ja ehkä tulee sinun luoksesi TV:n kautta tai iPhonen kautta tai miten tahansa katsot tätä 
ohjelmaa juuri nyt. Jumalan läsnäolo tuli ylleni. En ole koskaan... Minä olen kokenut paljon eri 
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tunteita new agessa. En ollut koskaan kokenut puhdasta rakkautta, jota ihmiset eivät ole lianneet. 
Jumalan puhdasta rakkautta. Ikään kuin koko huoneeni oli täynnä tätä Jumalan puhdasta rakkautta.

Sid: Ja sitten kuulin Jumalan sanovan ääneen, sen jälkeen kun olin rukoillut: "Jeesus, auta." Ja ääni 
sanoi minulle, tämä lukee Malakaissa. Olen juutalainen, mutta ei minun tarvinnut tietää, mitä 
Malakai oli sanonut. Juutalainen profeetta Malakai sanoi: "Minä vihaan avioeroja. Palaa vaimosi ja 
tyttäresi luokse." Ja tein niin välittömästi. Ja olen ollut Jeesuksen seuraaja siitä lähtien. Minäpä 
kerron sinulle jotain. Olet yrittänyt kaikkea, ennen kuin tämä ohjelma on lopussa, sinä tulet 
kokemaan omakohtaisesti tiedon Jumalasta.

Larry: Pidän tuosta voimakkaasta kohtaamisestasi Jumalan kanssa, jolloin annoit sydämesi 
Yeshualle. Sinä sanoit vain: "Jeesus, auta." Olen kuitenkin hämmästynyt nopeudesta, jolla Jumala 
on kiihdyttänyt asioita sinulle. Alle vuodessa, sen jälkeen kun olit kohdannut Jeesuksen, sinä olit 
Washington DC:n pääsanomalehden etusivulla. Mitä sen seurauksena tapahtui?

Sid: Minun on kerrottava sinulle, toimittaja oli juutalainen, joka kirjoitti tähän suureen 
sanomalehteen Washinton DC:ssä. Ja minä olin kiinnostunut tutustuttamaan hänet Messiaaseen. Ja 
niinpä sanoin, koska olen katsonut tarpeeksi TV:tä, minä sanoin: "Nyt, tämä mitä puhun sinulle, on 
epävirallista." Hän sanoi: "Totta kai se on." Kaikki, minkä sanoin olevan epävirallista, oli lehdessä. 
Isäni näki sen. Serkkuni näki sen. Oy vey. Jokaisessa tapahtumassa, minä leikittelin asialla, mutta se
oli kova paikka minulle. Mutta, eräs toinenkin näkin sen. Catherine Kuhlman, jolla oli ensimmäinen
uskoville tarkoitettu televisio-ohjelma sekulaarissa TV:ssä kaikkialla maailmassa. Hänen 
henkilökuntansa näki sen. 

Sid: Hän soitti minulle ja kutsui minut vieraaksi ohjelmaansa. Sain tavata hänet ja sen tapaamisen 
jälkeen, hän sanoi minulle: "Toivoisin sinun muuttavan Pittsburgiin." Se oli paikka, missä hän 
tuohon aikaan oli vaikka tämä tapahtui Californiassa. "Toivoisin sinun muuttavan Pittsburgiin. 
Haluaisin henkilökohtaisesti opastaa sinua." Ja rehellisesti, ajattelin tehneeni elämäni suurimman 
virheen. Mutta tiedättekö mitä? En havainnut sitä tuohon aikaan, mutta mitä minä tein, se oli 
Jumala. Miksi? Koska jos olisin vaeltanut samassa voitelussa kuin hän, minä en olisi koskaan 
voinut toimia isäntänä parhaista parhaille Jumalan palvelijoille, jotka toimivat kaikilla 
yliluonnollisen alueilla. Ja se oli minun kohtaloni. Ja Jumala tiesi sen. 

Sid: Mutta minun on kerrottava teille hassu tarina. Olin aloittanut messiaanisen juutalaisen 
seurakunnan tuohon aikaan. Se oli minun työpaikkani, jossa kerroin viestin. Ja kun olin viestini 
kertonut, rukoilin sairaiden puolesta. Ja tiedätkö mitä Larry? Minä rukoilin, enkä liioittele tätä, ehkä
1000:lle ihmiselle. Ja ainoa asia, mitä tapahtui, yksi ihminen kuoli.
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Larry: Voi ei.

Sid: Kukaan ei parantunut. Vanhimmilla oli kokous siitä, pitäisikö minua estää tekemästä sitä. 
Mutta tiedätkö mitä, minun sisälläni oli jotain. Se on Jumala. Minä en antanut periksi. Minä en 
suostunut lopettamaan.

Larry: Tuo on eräs avaimista. Kun tarkastelen asioita, jotka rakensivat sinua tehtävääsi varten, jota 
teet nyt. Ihmiset tuntevat Sid Rothin, TV-isännän ja jopa muistavat sen, kun Sid Roth oli radiossa, 
mutta siellä oli yliluonnollisia avaimia. Minä voin nähdä kolme sellaista, jotka todella asettivat sinut
paineen alaisuuteen. Pidän kielestä, jota käytät. Se ei ole niin kuin sanoit: "Jumala, haluan mennä 
radioon tai televisioon." Sinut työnnettiin sinne.

Sid: Minä en edes halunnut tehdä niitä asioita. Minä aina... En koskaan halunnut olla mikrofonin 
tällä puolella, Larry. Mitä tapahtui oli se, että minä menin vapaaehtoisena messiaaniseen 
juutalaiseen seurakuntaan ja hän teki radio-ohjelmaa. Ja minä sanoin: "Minä olen talousvastaava." 
Ja hän sanoi: "Ei, minä haluan sinun olevan kuuluttaja." Ei, en minä halua. Hän pakotti minut 
olemaan kuuluttaja. Ja sitten jokainen ohjelma, se oli hämmästyttävää. Jotain tapahtui aina. Joku 
sairastui tai lähti pois kaupungista. Minun piti toimia isäntänä ja havaitsin, vaikka vastustin kovasti, 
minulla on lahjakkuutta tähän asiaan.

Larry: Kyllä.

Sid: Ja sitten TV. En minä odottanut TV:tä. Olin tyytyväinen radiossa. Sain soiton kanadalaiselta 
juutalaiselta uskovalta. Ja hän sanoo: "Olen juuri sijoittanut 25 000 dollaria tilille 100 Huntley 
Street, Crossroads Communication, Canada. Ja sinä aloitat oman TV-ohjelman. Hei hei." Boom. Ja 
niin minä olin TV:ssä.

Larry: Wau.

Sid: Minut on työnnetty kaikkeen siihen, mitä olen koskaan tehnyt.

Larry: No, tiedättekö mitä, ajattelen muutamaa noista avaimista. Kuten sen, kun puhuit siitä, ettei 
koskaan pidä antaa periksi. Sinä jatkoit matkaasi. Mutta Sid, sieltä löytyy kaksi muutakin asiaa. 
Rukoileminen kielillä on toinen niistä isoista asioista.
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Sid: No, minä kerron teille, että me aliarvioimme kielillä rukoilemista. Minä tiedän, että kaikki se, 
mitä meillä tänä päivänä on: kaksi verkkoa, oma televisio-ohjelma toisissa tv-verkoissa, omat 
tuotantovälineemme, teemme ohjelmia, jotka lähetetään kaikkialla maailmassa, tapahtuivat, koska 
minä liityin joukkoon uskovia, jotka rukoilevat kielillä. Minä tiedän sen arvon. Katsokaa, se on 
erittäin yksinkertaista. Sinä rukoilet silloin täydellisiä rukouksia Jumalan hengessä. Rukouksia, 
joissa on 100% uskoa. Miksi? Siksi, koska pähkinäaivosi ei tule tielle, kun puhutaan mahdottomista
asioista, joita Jumala haluaa tehdä elämässäsi. Silloin rakennat omaa henki-ihmistäsi (spirit man). 
Joten, minä sanoisin, että se on eräs tärkeimmistä, tärkeimmistä lahjoista, joka ihmisellä voi olla. 

Sid: Mutta on vielä yksi asia, joka on pitänyt minut suoralla tiellä näinä vuosina. Minä elän 
sellaisessa, jota kutsun välittömäksi katumukseksi/parannuksen tekemiseksi (rapid repentance). Ja 
he sanovat: "No, minun täytyy katua koko elämääni." Ei, minä kadun ainoastaan silloin, kun Pyhä 
Henki vakuuttaa minut siitä, ja se on erittäin helppoa. Ja minä olen havainnut, jos kadun pientä 
kettua, minä en koskaan kasva isoksi ketuksi. Minä elän välittömässä katumuksessa. Minä rukoilen 
kielillä. On paljon muutakin, mutta nuo ovat hyviä.

Larry: Mutta tiedätkö, eräs asia, josta usein puhut, Sid, oli sitä, mitä Aabraham ja Mooses tekivät - 
he menivät uusille alueille. He menivät uusiin paikkoihin, he olivat pioneereja. He olivat pioneereja.
Sid, monet meistä katsovat sinuun. Me havaitsemme sinun olevan pioneeri. Ja minä pidän siitä, ettei
kyseessä ole sinun nokkeluutesi. Kyse ei ole sinun kyvykkyydestäsi. Se on yksinkertaisesti sinun -

Sid: Minun ei tarvitse harjoitella nöyryyttä. Minä tiedän, ettei kyse ole minusta itsestäni. Tämä ei 
ole julkisivu. Kaikki mitä näette, on Jumalasta.

Larry: Jumala yksinkertaisesti etsii ihmisiä, jotka ovat halukkaita ja jotka sanovat: "Herra, minulla 
on sydän, joka seuraa sinua kaikkialle sinne, minne menet." Uskon, että Jumala tulee elämääsi 
voimakkaalla tavalla. Kun Sid rukoilee kaikkialle liikkuvan [Jumalan] läsnäolon vapauttamisen 
puolesta, odota uutta. Aivan kuten Aabraham, Mooses ja Sid, Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. 
Meillä on niin paljon asiaa, jotka pitää käsitellä, Sid. Joten me valmistelemme neljännen erityisen 
jakson hänen kanssaan aivan heti tämän ohjelman jälkeen. Älkää jättäkö sitä väliin. Tulemme pian 
takaisin.

---Mainoskato---

Larry: Sid, tuhannet ei-uskovat israelilaiset ja juutalaiset kaikkialla maailmassa ovat osallistuneet 
sinun luennoillesi yliluonnollisesta. Olen todellisuudessa nähnyt sen, kun olin kanssasi Israelissa, 
läsnäolo tuli heidän päälleen. He paranivat ja tekivät julkisen tunnustuksen uskostaan. Voitko puhua
siitä? Se on hämmästyttävää.
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Sid: No, minun on kerrottava sinulle, olen häkeltynyt. Juutalaiset ihmiset, jotka eivät tiedä mitään 
Messiaasta, tulevat luennolleni. Sitten ainoa asia, mitä minä teen, minä odotan Jumalaa ja läsnäolo 
tulee sinne saliin. 40-70% ihmisistä nostaa kätensä. "Olen juuri parantunut." He ovat ei-uskovia 
israelilaisia. Kun joku heistä saa kokemuksen Jumalan olemassaolosta, he haluavat tuntea tämän 
Jumalan.

Sid: Ja sitten minä annan luennon yliluonnollisesta, mikä pohjimmiltaan on sitä, miksi Jeesus, tai 
hänen hepreankielinen nimensä Yeshua, on Messias [=Pelastaja]. Oma sisareni ja velipuoleni tuli 
eräälle luennoistani. Ja siskoni sanoi jotain, mitä vain sisko voi sanoa, Larry. Hän sanoi: "Sid, et 
sinä ollut niin kovin hyvä. Mutta, miksi niin monet israelilaiset nousivat seisomaan ja oppivat 
tuntemaan Messiaan?" Ja minä sanoin: "Olet oikeassa. En ota kunniaa itselleni. Olen eräs kiitollinen
juutalainen sihteeri. Minä vain noudatan ohjeita erittäin huolellisesti."

Larry: No, minun on kuitenkin kysyttävä tätä. Koska tässä ohjelmassa olemme puhuneet siitä, mitä
Jumala on tehnyt menneisyydessä. Olemme puhuneet siitä, miten Jumala avasi oven radioon ja 
TV:seen. Nyt, olemme puhuneet siitä, mihin suuntaan asiat ovat kehittymässä. Ja eräs osoitin siitä, 
minne Jumala on viemässä sinua, on METV. Kuinka ihmeessä sinä sait tämän suuren toimivan tv-
verkon, korjaa minua jos olen väärässä, jolla on potentiaalisia katsojia jopa puoli miljardia. Se on 
hämmästyttävää.

Sid: En ota kunniaa itselleni. Sen voin kertoa sinulle. Se on muuten hyvä otsikko kirjalle. En ota 
kunniaa itselleni. Minä todellisuudessa olen myös fiksu. Tiesitkö, että jos otat kunnian itsellesi 
jostain, jonka Jumala on tehnyt, olet historiaa. Mutta en minä haluasikaan. Jumala on liian hyvä. 
Sain eräänä päivänä puhelinsoiton eräältä ystävältäni, hän on profeetta. Sinä tunnet hänet, Keith 
Ellis. Ja hän sanoi: "Minä näin juuri unen. Näin sinun ottavan siinä "myytävänä"-kyltin ja pitäen 
siitä kiinni. Kyltissä oli neljä kirjainta. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Ehkä se merkitsee sinulle jotain. 
Siinä luki METV." Sanoin: "Minä tiedän, mitä se on." Ja hän sulki puhelimen ja minä suljin 
puhelimen. Minä soitin välittömästi Lähi-Idän TV-verkon omistajille, joka kattaa jokaisen kodin 
Israelissa, koko Lähi-Idän, osan Afrikasta, osan Aasiasta. Puoli miljardia ihmistä. Ja minä tiesin, 
ettei minulla ollut sellaista rahasummaa, jolla olisin voinut sen ostaa. En edes ajatellut sen olevan 
myytävänä. He olivat juuri laittaneet sen myyntiin. Ja he sanoivat: "Jos haluat tehdä oman 
tarjouksesi, meillä on useita tarjouksia pöydällä." Minä ajattelen: "Minulla ei ole mitään 
mahdollisuutta."

Sid: Niinpä, minä jätin oman naurettavan tarjoukseni. Tarkoitan, naurettavan alhaisen, ja he 
hyväksyivät se. Ja loppu onkin historiaa. Jumala tiesi. Ja nyt me lähetämme ohjelmaa jokaiseen 
kotiin, joka kääntää kanavan päälle millä tahansa alustalla Israelissa. Se voi olla kaapeliverkko, se 
voi olla satelliittiyhteys, mikä tahansa koko Lähi-Idän alueella. Ei ole olemassa rajoitteita sille, mitä
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Jumala haluaa tehdä. Jos sanot hineni, se on heprean sana. Se tarkoittaa... Abraham sanoi sen. 
Hineni. Tässä minä olen, Jumala. Tässä minä olen.

Larry: Se on hämmästyttävää. No, Sid, sinä täytät 80 syyskuussa. Ja minä ajattelen Moosesta. 
Mooseksella oli oma palavan pensaan kokemuksensa Jumalan kanssa 80-vuotiaana. Ja minä 
ajattelen monia profeettaystäviämme, jotka puhuvat uudesta aikakaudesta, joka on tullut. Ei vain 
uudesta päivästä, ei vain uudesta ajanjaksosta. Minä näen jopa sinut, Sid, METV:n kanssa, ja tulevat
päivät edessämme, sinä olet astumassa uuteen aikakauteen. Mitä sinä näet tulevaisuudessa? Mitä 
sinä uskot, että Jumala tekee tulevina päivinä?

Sid: Uskon, että Jumala laittaa päälle läsnäolonsa. Hänen [kavod]. Hänen Jumalallisen 
kirkkautensa. Ja kun hän laittaa sen päälle, me alamme näkemään asioita, joita yksikään sukupolvi 
ei ole nähnyt. Me alamme näkemään sellaista, mistä Jeesus sanoi. Hän sanoi: "Te teette samoja 
asioita kuin minä olen tehnyt, ja jopa suurempia." Jumala tiesi, että hän pystyi luottamaan minuun, 
kun olin upouusi uskova, rukoillen kaikkea sitä, mistä me olemme puhuneet... Jos olisit kertonut 
minulle, että minä olen televisioverkon omistaja, suuren televisioverkon omistaja, mikä kattaa 
jokaisen kodin Israelissa ja Lähi-Idässä. Olisin sanonut, että ole meshuga. Tiedätkö, mitä se 
tarkoittaa?

Larry: Hullu?

Sid: Juuri niin, hullu.

Larry: Wau. No, todellisuus on se, minne olemme menossa, minne sinä olet menossa, me emme 
ole koskaan olleet siellä aikaisemmin. Ja minä rohkaisen sinua, on aika odottaa uutta. Ja Sid 
rukoilee puolestasi, oman henkilökohtaisen Jumalan kohtaamisesi puolesta ja maailmanlaajuisen 
läsnäolon vapauttamisen puolesta. Se on sama suurempi läsnäolo, joka on hänen yllään. Sid 
vapauttaa sen sinulle bonusosiossa. Nähdäksesi sen, mene osoitteeseen: sidroth.org/sid

---

Ensi viikolla It's Supernatural!

Jodie Hughes: Hei, olen Jodie Hughes. Olin 30 vuotta sairas kunnes enekeli ilmestyi 
sairaalahuoneeseen. Liity seuraani It's Supernatural, Sid Rothin kanssa, kun jaan kanssanne sen, 
mitä tapahtui seuraavaksi.
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