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Todistukseni – Sid Roth
Video: https://www.youtube.com/watch?v=_HEkAmRwtZ0

Minä kasvoin juutalaisessa kodissa. Kävimme ortodoksisessa synagogassa. Muistan olleeni pikkupoika ja 
vanhempani olivat kiinnostuneita urheilusta. Heidän erityinen kiinnostuksen kohteensa oli pokeri. He olivat 
myöhään pois kodista ja minä olin yksin kotona. Ja muistan sanoneeni, aivan kuten kuka tahansa pieni poika, 
tulisivatpa he jo kotiin. Tulkaa jo kotiin. Ja eräänä iltana kun sanoin, että tulisivatpa he jo kotiin, ajatus tuli 
mieleeni. Mitä tapahtuu, kun kuolet. 

Ja juutalaisuudessa ei puhuta paljon kuolemasta, koska kyse on elämästä L'chaim. En ollut miettinyt asiaa 
lainkaan. Ainoa asia mikä tuli mieleeni oli se, että lakkaan olemasta. Kyse oli hankalasta ajatuksesta, joten 
suljin sen pois mielestäni tarkoituksella monta, monta, vuotta. Joten minä räpsäytin silmiäni pari kertaa ja 
valmistuin collegesta. Kirjoitin silloin laulun nimeltä täyty olla jotain muuta. Minä muistan sanat ja ne 
menivät tähän malliin: "Koska minä teen töitä, syön ja nukun ja niin se vain menee. Koska minä teen töitä, 
syön ja nukun ja niin se vain menee. Täytyy olla jotain muuta." Mutta en tiennyt, mitä tuo jotain muuta on.

Minä räpsäytin silmiäni pari kertaa ja olin naimisissa. Räpsäytin silmiäni pari kertaa ja minulla oli tytär. 
Räpsäytin silmiäni pari kertaa ja minulla oli upea ura ja työpaikka Merryll Lynchillä. Tavoitteeni elämässä
oli tulla miljonääriksi ennen kuin täytin 30 vuotta ja olin tuolloin 29 enkä ollut onnellinen. Täytyy olla jotain 
muuta. Joten tein jotain, mistä en ole ylpeä. Jätin vaimoni, jätin tyttäreni ja jätin työpaikkani ja lähdin 
etsimään onnellisuutta. Mutta tiesittekö, että tuolla ulkona on iso maailma, jos et tiedä, mitä olet etsimässä. 
Vuoden lopussa asiat olivat huonommin. 

Menin kurssille, jolla opetettiin mielen hallintaa. Siellä luvattiin, että viikon jälkeen minä tulisin tietämään 
asioita, joita en ole koskaan ohjelmoinut aivoihini. Ja se toimi ja olin niin innoissani. Minä vain ajattelin 
jonkun ajatuksen ja se tapahtui tuosta noin vain. Sanoin siis itselleni, että haluaisin mennä yritysmaailmaan 
konsultiksi. Ja mies, jota näin vain satunnaisesti, tuli toimistooni ja sanoi, että jos olet koskaan ajatellut 
aloittavasi yritystoimintaa itseksesi, meillä on ylimääräistä toimistotilaa ja voit käyttää sihteeriämme, 
puhelintamme ja toimistotarvikkeitamme. Ajattelin, että tämä voima on hieno asia. 

Mutta tämä yrittäjä osoittautuikin uudestisyntyneeksi kristityksi. Hän kutsui minut Raamattukurssille. Hän 
katsoi minua ja sanoi, Sid, tiedätkö, että se mitä sinä teet on Jumalan silmissä iljetys. Minä sanoin, että 
todellako. Hän sanoi, että lue omasta Raamatustasi vaikka Deuteronomia 18. Siinä puhutaan ennustajista, 
noidista ja näkijöistä ja siinä on lista kaikista niistä asioista, joita sinä teet. Ja se oli iljetys. Sen havaitseminen 
hieman pelästytti minua. Joten päätin ottaa lyhyen tauon. Ehkä luen tämän Raamatun. Vaikka minulla oli hyvä 
ortodoksinen tausta minä en tuntenut Tooraa. 

1/2



18.02.18

Tuohon aikaan menin kirjakauppaan ja siellä New Age -osastolle. Siellä oli kirja nimeltään juutalainen, 
Raamattu ja yliluonnollinen. No, minä olen juutalainen, luen Raamattua ja olen kiinnostunut yliluonnollisesta. 
Täydellistä. Siinä sanottiin, että Jumalalle on iljetys jokainen, joka harjoittaa salatieteitä tai New Age -oppeja. 
Mutta juutalaiselle se on pahempaa. Kirjassa oli lista kuuluisista juutalaisista, jota olivat sekaantuneet New 
Age -oppiin aivan kuten minäkin olin tekemässä. Ja he olivat menettäneet elämänsä. Ja eräs, joka kosketti 
minua, oli Brian Epstein. Hän oli Beatles-yhtyeen manageri ja siis juutalainen. 

He menivät Himalajalle ja vain yksi kuoli. Juutalainen, Brian Epstein. Hänellä oli kaikki se, mitä minä olin 
etsinyt. Mainetta, rahaa ja kaikkea mitä hän halusi, mutta hän oli kuollut. Se todella pelästytti minut. Tuohon 
aikaan tulin vakuuttuneeksi siitä, että minun sisälläni oli jotain pahaa. Ja halusin siitä eroon. Minä saavutin 
päätepisteeni. Ehdottoman rajapisteeni. Elämä oli liian kovaa. Minä annoin periksi. Kuolema näytti 
paremmalta kuin elämä. Joten eräänä iltana, en halunnut elää enää, joten rukoilin kahden sanan pituisen 
rukouksen rikkoutuneesta sydämestä: "Jeesus, auta!"

Ja kun heräsin aamulla, olin yllättynyt, että olen elossa. Ja olin enemmän kuin elossa, koska huoneessani oli 
jotain. Koko ilmapiiri oli elossa. Jumalan rakkaus oli siellä enkä ole koskaan kokenut sellaista sen jälkeen 
elämässäni. Ja tiesin, että paha, joka oli sisälläni, oli poistunut. Ja minä tiesin, että kaikki tämä johtui siitä 
rukouksesta. Ja sitten kuulin Jumalan äänen, kuulin sen omilla korvillani ensimmäisen kerran elämässäni. 
Arvaatteko, mitä hän sanoi. Hän sanoi, että minä vihaan avioeroja, mene takaisin vaimosi luokse. Jumala 
palautti avioliittoni ja antoi takaisin tyttäreni ja olemme nyt juhlimassa vaimoni kanssa 51. 
avioliittovuottamme. 

Minä tiedän, että kun teen virheen, hän ei ainoastaan anna minulle voimaa korjata virheeni vaan hän on pessyt 
ne pois. Eikä ole olemassa mitään häiritsevää vaan tämä läheisyys Jumalan rakkauden kanssa - kun tunnet 
Jumalan, sinulla on kaikki. Kun vain tunnet asioita hänestä, sinulla ei ole mitään. Mitä sinulla on? 
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