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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.

Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=n-i7P0yMu_8

Aaroninen siunaus - ainoa rukous Raamatussa, jonka HERRA itse kirjoitti.

Warren Marcus - Kristukseen uskova messiaaninen juutalainen on selvittänyt tämän rukouksen 
alkuperän.

Taustatarina: Viisivuotiaana Warren kohtasi unessa Jumalan läsnäolon taivaassa (shekinah hepreaksi, 
käännös: Jumalan asuinsija) ja Herra sanoi hänelle: "Älä ole peloissasi. Minä olen ystäväsi. Minä en 
koskaan satuta sinua." Tuo uni oli käänteentekevä Marcuksen elämässä. Koska pieni hetki Jumalan 
kirkkaudessa, voi muuttaa elämäsi. 

Aamulla Marcus yritti kertoa vanhemmilleen, että oli nähnyt Jumalan. Vanhemmat kysyivät, miten niin 
Jumalan. No, hän selitti, mitä unessa tapahtui. Vanhemmat ajattelivat, että poika mahtaa olla menossa 
yläpäästään lahoksi. Menin pian tuon jälkeen elokuviin, jossa näytettiin elokuva - Kymmenen käskyä. Se 
on tarina siitä, kun israelilaiset ovat Egyptissä orjuudessa, kuinka siellä tulee 10 vitsausta egyptiläisille ja 
kuinka Moosekselle annettiin kymmenen käskyä Siinain vuorella. Ja tuossa kohdassa elokuvaa, olin 
takaisin unessani - samassa Jumalan läsnäolossa. Ja Herra sanoi jälleen: "Älä ole peloissasi. Minä olen 
ystäväsi. Minä en koskaan satuta sinua." Silloin minä ajattelin, että tuo on minun Jumalani. Tuo Jumala on 
minun puolellani! 

Mutta minulla oli sisälläni tämä halu nähdä Hänet. Kysyin koko ajan itseltäni, kuinka voin puhua sinulle. 
Kuinka voin tuntea sinut? No, 21-vuotiaana Marcus omisti elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Jumalalle, 
joka on Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala - ainoalle todelliselle Jumalalle. Pian tuon rukouksen ja 
omistautumisen jälkeen ystävä soitti Israelista ja kertoi jymyuutisen. On löytynyt esihistoriallinen riipus, 
joka on 400 vuotta vanhempi kuin Kuolleenmeren kääröt. Kuolleenmeren kääröt on vanhin olemassa oleva 
todiste siitä, että nykyinen Raamattu on todellinen Jumalan sana. Riipuksessa oli esihistoriallisella 
hepreankielellä kirjoitettu rukous.

Kun tuo rukous rukoiltiin hepreankielellä, hän oli tuntenut kuinka hunaja tai öljy valutettiin hänen päästään 
jalkoihin saakka. Ystävä sanoi, että HÄNEN nimensä on ylläni. Minä ajattelin, että tässä rukouksessa 
täytyy olla jotain erilaista. Ajattelin, että miten tämä pakana, jolle rukous luettiin, kokee niin suuren 
vaikutuksen rukouksen voimasta enkä minä - minähän olen juutalainen. Tuo rukous on Raamatussa, 
Numeri (Neljäs Mooseksen kirja) 6:24, ja se on rukoiltu minulle monta kertaa. Se on kaunis rukous. 
Rukoilin tuon kauniin rukouksen:

Lord bless us and keep us.

Make your face to shine upon us.

Raise your countenance on us,

and give us peace.
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Suomeksi:

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; 
Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; 
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. 

Mutta minä en saanut sitä kokemusta, joka Rick Amatolla oli. Ystävälläni, jolle rukous oli luettu 
hepreankielellä. Miksi minä en saa samalaista kokemusta kuin hänellä oli ollut Isrealissa? Tuon rukouksen 
jälkeen se jatkuu vielä yhden rivin verran. Siinä sanotaan, että Jumala laittaa HÄNEN nimensä niiden 
päälle, jotka lausuvat tämän rukouksen. Ja hepreankielellä se tarkoittaa, että Herra laittaa läsnäolonsa 
niiden päälle, jotka lausuvat tämän rukouksen. Kun Jumala asetti läsnäolonsa israelin kansan päälle, joka 
vaelsi autiomaassa 40 vuotta, mitä se tarkoitti - mitä siunauksia heidän osakseen tuli? 

Kansa vaelsi autiomaassa ja he saivat uskomattoman Jumalan suosion tuona aikana. Heitä suojeltiin - 
enkelit tulivat. He saivat taivaasta ruokaa - mannaa. Kun he kyllästyivät mannaan, Herra antoi heille 
kyyhkysiä. He saivat juomavettä keskellä autiomaata olevasta kallion halkeamasta, josta myös heidän 
karjansa sai juomavettä. He saivat uskomattoman terveyden. Ja mikä ihmeellisintä, 40 vuoden 
autiomaavaelluksen aikana, heidän kenkänsä ja vaatteensa eivät koskaan kuluneet puhki. Ajattele, miten 
paljon he säästivät rahaa - ei tarvinnut korjata tai ostaa uusia vaatteita. Eikä heillä ollut lääkkeitä eikä 
kauppoja. Kyseessä oli autio hiekkaerämaa ja kuitenkin he olivat terveitä.

Joten Jumalan nimen läsnäolo Vanhan Liiton juutalaisten päällä sai aikaan tuollaisia siunauksia! Heidän 
joukossaan ei ollut yhtäkään sairasta eikä heikkokuntoista. Kuinka paljon enemmän tänä päivänä, kun 
Jumalan läsnäolo on ylläsi ja syntisi on sovitettu ja unohdettu. Vanhin tunnettu pyhä kirjoitus on 
Kuolleenmeren kääröt. Sitä vanhempi on vain neljännessä Mooseksen kirjassa (Numeri) 6:24-26 mainittu 
rukous, joka on 400 vuotta vanhempi kuin Kuolleenmeren kääröt. Warrenin ystävällä, kun tuo rukous 
luettiin hepreaksi hänelle, oli kohtaaminen elävän Jumalan kanssa. Warren: ”Mutta minulle tuo rukous ei 
antanut mitään kokemusta Jumalasta. Vaikka minä olen juutalainen ja ystäväni on pakana. Aloin 
kysymään, että miksi. Mikä minussa on vikana? Mutta sitten muistin, että ystäväni mainitsi hepreankielen. 
Rukous oli luettu hänen päälleen heprean kielellä. Ajattelin, että ehkä minä en tiedä kaikkea. Ehkä 
käännöksessä on jäänyt pois jotain oleellista.”

Niinpä tein päätöksen. Tuossa rukouksessa on voimaa - Jumalan voimaa. Mutta minä en saa sitä sieltä 
näkyviin. Niinpä lähdin etsimään vastauksia hepreankielestä. Koska hepreankielessä yhdessä sanassa on 
useita eri merkityksiä sisällä. Rukouksessa sanotaan englanninkielellä "bless", "shine", "gracious", 
"countenance", jotka ovat hyvin abstrakteja sanoja. Niillä ei ole käsinkosketeltavaa merkitystä. Kun pääsin 
siihen sisälle, se räjähti. Esimerkiksi sana "bless" eli siunaus suomeksi, sisältää hepreaksi siunauksen 
täydellisyyden ja sen merkityksen, mitä siunaus on Jumalan näkökulmasta. Englannin kieli antaa siitä vain

pienen osan. Sain siitä ilmestyksen ja kun opiskelin, mietiskelin ja rukoilin asiaa, aloin todella kokemaan 
sen saman voiman, jonka olin kokenut viisivuotiaana unessani elävän Jumalan asuinpaikassa taivaassa. 
Silloin tapahtui se sama voimakas asia, joka pikkupoikana oli tapahtunut minulle. 

Olin eräänlaisessa valvetilassa. Kävin unessa ja heräilin samaan aikaan rukoillen tuota vanhinta tunnettua 
rukousta. Kun näin, maatessani sängyssäni, kasvot - silmät ja suun. Sanoin: "Isä!" Edessäni oleva suu 
aukeni ja sieltä puhallettiin ilmaa. Genesiksessä sanotaan, että Jehova, Jumala, on Isä, joka polvistui 
Aatamin edessä ja puhalsi häneen elämän henkäyksen. Siinä sanotaan, että Jumala puhalsi Aatamin 
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sieraimiin ja hänestä tuli elävä olento - ihminen. No, nyt tuo edessäni oleva, Isä, puhalsi henkensä minuun. 
Tunsin tulevani eläväksi jälleen. Ajattelin, että en koskaan halua menettää tuota. Ymmärsin, että

tuo on meidän Isämme. Minulla voi olla suhde Yeshuan kanssa - Jeesuksen Kristuksen kanssa. Minulla voi 
olla suhde, yliluonnollinen suhde, Pyhän Hengen kanssa. Minulla voi olla yliluonnollinen kokemukseen 
perustuva suhde Isään! Kun sinulla on yliluonnollinen suhde Isään, hän antaa osan itsestään (puhuu, visioi, 
parantaa, you name it!) sinulle. 

Yliluonnollinen yhteys Isään tarkoittaa käytännössä sitä, että olen keskittynyt. Olen samalla aaltopituudella 
Isän kanssa ja tiedän, mitä Hän ajattelee. Ja toinen asia, mitä Hän tekee yhteistyössä kanssani. Hän antaa 
minulle tehtävänantoni - työni. Hän antaa ajatukset, ideat ja asiat, joita tarvitsen työssäni. Sitten 
kolmanneksi Hän sanoo, että näin sinä teet työsi. Hän sanoo, että vie tämä tuonne. Tee tämä näin. 
Konkreettisia käskyjä - tavallaan tiekartta, jota minun pitää kulkea. Tee tuo ja pysy siinä paikassa – älä tee 
sitä jne. Se on hämmästyttävää, miten Isä on muuttanut elämäni ja tuonut ylleni tämän rauhan - shalom. Se 
antaa minulle kyvyn tehdä töitä ja saavuttaa asioita, joista en uskaltanut aikaisemmin edes uneksia. Se 
tarkoittaa, että yhden päivänä aikana minulla on yliluonnollisia kokemukseen perustuvia hetkiä Isän kanssa 
- kerta toisensa jälkeen. 

Kun opetan tätä aihetta ihmisille, heidän elämänsä muuttuvat. He paranevat. He pääsevät eroon 
unettomuudesta. Eräällä äidillä oli lapsi, jolla oli epämuodostunut jalka. Se olisi pitänyt leikata. Äiti rukoili 
tätä rukousta lapselleen, jolloin jalka parani eikä leikkausta tarvittu. Eräällä rouvalla oli ulosotossa 20 000 
dollaria asuntolainavelkoja. Hän käveli eräänä päivän kirkkonsa pihamaalla, kun sieltä tuli mies ulos. Mies 
sanoi rouvalla: "Minusta tuntuu, että Herra sanoi, että sinulle pitää antaa 20 000 dollaria." Ja rouva maksoi 
asuntolainavelkansa tuolla shekillä ja on jatkanut kulkuaan Herran kanssa siinä yhdenmukaisessa 
ajatusmaailmassa, joka Herralla on hänelle varattuna. 

Uudessa Liitossa eräs avaimista on ylipappi. Vanha Liiton aikana Jumala sanoi Moosekselle, että sinä et 
voi rukoilla tätä rukousta kansallesi. Vain ylipappi voi. Niinpä joka kerran kun Aaron, tuon ajan ylipappi, 
rukoili rukouksen, pieni määrä Jumalan kirkkautta tuli Isrealin kansan päälle. Tuo ylipappi, Aaron, meni 
vain kerran vuodessa kaikkein pyhimpään paikkaan temppelissä Yom Kippurin aikana. Hän lausui tuon 
rukouksen siellä ja mitkä olivatkaan sen seuraukset! Nyt meillä on ylipappi. Yeshua, Jeesus, itse on 
ylipappimme. Ennen kuin Hän nousi taivaaseen hänestä tuli ylipappi. Ennen kuolemaansa ja 
ylösnousemistaan hän sanoi näin opetuslapsilleen (Luukas 24:50): "Sitten hän vei heidät pois, lähes 
Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät." Ja me tiedämme, että ainoa heprealainen rukous, jonka 
ylipappi voi sanoa, on tämä rukous. Mutta avain on tämä: tuo rukous on meitä varten tänä päivänä. Hän, 
Yeshua, Jeesus, haluaa julistaa sen tänä päivänä meidän äänemme kautta. Kun sanomme rukouksen ääneen 
Hänen nimessään, Jeesuksen nimessä, se on Jeesus, joka sen sanoo.

Pyhä Henki on opettanut minulle sen totuuden, että tämä on ainoa rukous koko Raamatussa, jonka Jumala 
itse kirjoitti [ILMESTYS]. Toiseksi hepreankielessä on paljon syvempiä merkityksiä kuin englannissa. 
Kun rukous lausutaan hepreaksi, se vapauttaa Jumalan yliluonnollista voimaa seurakunnan ylle. Koska 
heprean kielen täydellisyys on kattavampi kuin englannin. Ja kolmanneksi juutalaisen ylipapin on 
lausuttava rukous päällesi. Meillä on ylipappimme, Yeshua, Jeesus, joka odottaa joka päivä 24 tuntia 
rukouksiamme ylhäällä kirkkaudessa. Joten Vanhan Liiton aikana meillä oli Aaron ylipappina kerran 
vuodessa siunaamassa israelilaisia tämän rukouksen kautta. Miten paljon enemmän me saamme, kun 
meillä on Israelin Messias julistamassa tuota rukousta päällemme. 
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The LORD bless you...

May YeHoVaH, or YaHWeH, you Heavenly Father (HE who Exists) kneel before you making Himself 

available to you (like a good Father kneeling before His child) in order to minister and bestow His gifts 

and promises. Suomeksi (Numeri 6:24): "Herra siunatkoon sinua..." Mutta muinaisella hepreankielisellä 

sanalla "siunata" on paljon syvempi ja laajempi merkitys kuin, mitä tavallisesti ajattelemme. Ja tähän tuolla 

kohdalla viitataan: "Polvistukoon Taivaallinen Isäsi edessäsi (Hän joka on olemassa, I AM) ollakseen 

saatavilla edessäsi (aivan kuten hyvä isä polvistuu lapsensa eteen kädet ojennettuna) palvellakseen sinua ja 

suodakseen sinulle lahjansa, lohdutuksensa ja lupauksensa. 

And keep you...

May YeHoVah, or YaHWeH, your Heavenly Father (HE who Exists) guard you with a hedge of thorny 

protection that will prevent satan and all your enemies from harming your body, soul, mind and spirit, your 

loved-ones and all your possessions. Suomeksi (Numeri 6:24): "ja varjelkoon sinua..." Suojelkoon 

Taivaallinen Isäsi (Hän joka on olemassa, I AM) sinua joka puolelta ympäriltäsi piikikkäällä suojalla, joka 

estää saatanaa ja kaikkia vihollisiasi vahingoittamasta kehoasi, sieluasi, mieltäsi, henkeäsi ja rakkaitasi ja 

kaikkea omaisuuttasi. Tässä kohdassa Taivaallisen Isän kädet kietoutuvat ympärillesi jumalalliseen 

syleilyyn, joka suojaa sinua saatanan hyökkäyksiltä kehossasi, sielussasi, mielessäsi ja hengessäsi. Mitä 

tarvitset? Vapautumista? Parantumista? Ne tulevat, koska olet Hänen läsnäolossaan.

The LORD make His face shine upon you

May YeHoVah, or YaHWeH, your Heavenly Father (HE who Exists) illuminate the wholeness of His being 

toward you - continually - bringing you to order so that you will fulfill your God-given destinyt and 

purpose. Suomeksi (Numeri 6:25): "Herra valistakoon kasvonsa sinulle...". Valaiskoon Taivaallinen Isäsi 

(Hän joka on olemassa, I AM) Hänen täydellisyyttään sinulle - jatkuvasti ja koko ajan - tuoden järjestyksen 

sinulle niin, että voit täyttää Jumalan sinulle antaman kohtalon ja tarkoituksen. 

And be gracious to you...

May YeHoVah, or YaHWeH, your Heavenly Father (HE who Exists) provide you with perfect love and 

fellowship - never leaving you - and give you sustenance, provision and friendship. Ja suomeksi Numeri 

6:25: "ja olkoon sinulle armollinen...". Antakoon Taivaallinen Isäsi (Hän joka on olemassa, I AM) 

täydellisen rakkauden ja yhteyden sinulle - eikä Hän koskaan jätä sinua yksin - ja antakoon Hän sinulle 

tarvitsemasi, ylimääräistä ja ystävyyttä. Tässä kohdassa Taivaallinen Isä katsoo meitä, sinua ja minua, 

silmiin ja sanoo: "Minä rakastan sinua, tyttäreni, poikani. Olen sinuun oikein tyytyväinen." 
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The LORD lift up His countenance upon you...

May YeHoVah, or YaHWeH, your Heavenly Father (HE who Exists) lift up and carry His FULLNESS of 

being toward you (bringing EVERYTHING that He is to your aid) supporting you with His DIVINE 

EMBRACE and His ENTIRE BEING. Suomeksi Numeri 6:26: "Herra kääntäköön kasvonsa sinun 

puoleesi..." Hepreaksi sana on nasah, mikä tarkoittaa nostaa ylös ja kantaa. Tässä kohdassa Taivaan Isä 

nostaa ja kantaa sinua kuin pientä poikaa tai tytärtä ja tukee sinua koko jumalaisella syleilyllään ja koko 

olemuksellaan. Nostakoon ja kantakoon Taivaallinen Isä (Hän joka on olemssa, I AM) sinua Hänen 

TÄYDEN olemuksen suuntaan (tuoden KAIKEN mitä Hän on sinun avuksi) tukien sinua Hänen 

JUMALALLISEN SYLEILYN ja Hänen KOKO OLEMUKSEN kautta. 

And give you peace...

May YeHoVah, or YaHWeH, your Heavenly Father (HE who Exists) set in place all you need to be whole 

and complete so you can walk in victory, moment by moment, by the power of the Holy Spirit. May HE 

give you supernatural health, supernatural peace, welfare, safety, soundness, tranquility, prosperity, 

prefection, fullness, rest, harmony, as well as, the absence of agitation and discord. Suomeksi Numeri 6:26: 

"ja antakoon sinulle rauhan..." Tämä kohta kertoo, mitä edellä mainitusta seuraa. Heprean kielellä "rauha" 

on paljon enemmän kuin sodan puuttumista. Asettakoon Taivaallinen Isäsi (Hän joka on olemassa, I AM) 

kaiken tarvitsemasi kohdalleen kokonaan ja täydellisesti niin, että voit vaeltaa voitoissa, hetkestä sitä 

seuraavaan hetkeen, Pyhän Hengen voimassa. Antakoon HÄN sinulle yliluonnollisen terveyden, 

yliluonnollisen rauhan, hyvinvoinnin, turvallisuuden, kunnon, tyyneyden, vaurauden, täydellisyyden, 

täyteyden, levon, sopusoinnun, kuin myös, vapauden kansankiihotuksesta ja eripurasta.

Tämä rukous ei ole ainoastaan informaatiota – tietoa. Tämä rukous on ilmestystä – ymmärrystä. Kun 
sinulla on ymmärrystä Isä Jumalasta, alat näkemään luovia ihmeitä enemmän kuin maailmassasi on 
koskaan aikaisemmin tapahtunut. 

Ensi viikolla It’s Supernatural -ohjelmassa vieraana Ryan LeStrange. Hän opettaa meille, kuinka 
pääsemme kiinni yliluonnolliseen siten, kuin Jumala alun perin meidät loi.
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