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It is Supernatural Network with Sid Roth                                             
Lähde:   https://www.youtube.com/watch?v=qumYPTrINUM  

Vieras: Tommy Tenney
Haastattelija: Sid Roth

Sid: Hei. Tässä tutkiva toimittajanne Sid Roth. Olen niin iloinen, ettei tämä ole sama vanha TV-ohjelma, 
jossa vain käymme istumaan ja rentoudumme ja sanomme: ”Viihdytä minua!” Ei, ei, ei, tämä tulee 
olemaan interaktiivista. Te tulette kokemaan Jumalan voiman. Tommy Tenneyllä on läheinen yhteys 
Jumalaan ja tuon läheisyyden ansiosta hän vaeltaa jumalaisessa suosiossa. Tommy sanoo, että hänen 
suosikkiasia on rentoutua nojatuolissa ja mietiskellä asioita. Hän kuulee Jumalan ilmauksia ja sanoja. 
Tommy minun on uskottava noihin kultahippuihin kirjassasi ”King of those times”. 

Tommy: Ehdottomasti.

Sid: Kertoisitko meille muutaman niistä.

Tommy: Kysymys on suosiosta. Juttelimme. Meillä on oikeastaan yhtä paljon hauskaa työn ulkopuolella 
kuin on töissä ollessa. 

Sid: No, sen on parempikin olla noin päin, koska muuten sen voi unohtaa kokonaan.

Tommy: Juuri niin. Me juttelimme, ja tämä on yksi niistä asioista, joka vaikutti minuun: ”Yksi päivä 
suosiota voi olla enemmän kuin elämän pituinen aika työtä.” Voit tehdä töitä koko elämäsi eikä se vie 
sinua sinne, minne yksi päivä suosiota sinut asettaa. 

Sid: Niin syvällistä.

Tommy: Sid, kaikkien ei tarvitse pitää sinusta. Tarvitset vain oikeat [henkilöt]. 

Sid: Ja me teemme töitä koko elämämme, että kaikki muut pitäisivät meistä. Me emme ajattele sillä 
tavalla, että tarvitsemme vain ne, joilla on merkitystä.

Tommy: Suosio voi palauttaa päivässä sen, mikä ryöstettiin koko elämäsi aikana. Kaikki voidaan tiivistää
yhteen hetkeen. Ja joillekin ihmisille, kyseessä on heidän hetkensä. 

Sid: Jotkut teistä siellä sanovat: ”Minä olen menettänyt mahdollisuuteni.” Tommy, mitä sinä vastaisit 
heille. 

Tommy: Suosio voi palauttaa päivässä sen, mikä ryöstettiin koko elämäsi aikana. Saatana ei voi varastaa 
kohtaloasi. Kuningas voi palauttaa kaiken, mikä varastettiin. Raamattu on täynnä esimerkkejä ihmisistä…
Esterin tarinassa ihmisiltä riistettiin äänioikeus ja heitä vangittiin. Heitä eivät vanginneet ainoastaan 
persialaiset vaan myös babylonialaiset ja heidät myytiin aivan kuin käytetty auto myydään. He olivat 
”kirpputori” vankeja. Mutta jollain tavalla, suosion avulla, Esteristä tuli Persian kuningatar ja hänen 
adoptioisästään tuli pääministeri, jolla oli hallussaan kuninkaan sinettisormus ja valta. Jumala haluaa 
antaa ihmisille valtaa elämäänsä. Hän haluaa vahvistaa heitä. Mutta et saa sitä, jos flirttailet kaikkien 
kanssa palatsissasi. Älä murehdi ihmisten mielipiteistä. Ihminen on ailahteleva – ihminen rakastaa sinua 
tänään ja vihaa huomenna. Sinä todella tarvitset vain kuninkaan suosion. 
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Sid: Minä ymmärrän suosion. Mutta olen alkanut ymmärtämään sitä enemmän, kun puhut siitä, Tommy. 
Kirjassasi puhut protokollasta. Suosio omassa elämässäni on näkyvästi kasvamassa. Siihen vaikuttaa vain
yksi asia. Minulta vei pitkä aika ymmärtää asia. Sinä ymmärsit sen nopeammin kuin minä, mutta mikä on
vielä tärkeämpää. Se että ylipäätään ymmärrämme asian – ei se milloin ymmärrämme asian. Jos 
ymmärrät asian, minä järjestän aikaa Jumalan kanssa enemmän kuin olen koskaan aikaisemmin tehnyt. 
Laatuaikaa. Hiljaisuuden aikaa. Mietiskelevää aikaa. Ja minä olen sen nähnyt. Tiedän, ettet halua nähdä 
yhtälöä, mutta se on. Jumala sanoo, että hän joka laittaa Jumalan ensimmäiseksi, Hän aikoo valaista 
[auringon säteet] tuota henkilöä. Ja mikä on kiinnostavaa, Hän sanoo, että on olemassa riittävästi 
auringon valoa paistamaan jokaiseen ihmiseen. 

Tommy: Jos kuningas pitää sinusta, ei ole väliä sillä, kuka ei pidä sinusta. Jos et vietä aikaa kuninkaan 
kanssa. Esteri valmistautui. Se ei ollut hukkaan heitettyä aikaa. Joskus minusta tuntuu, että olen jumissa. 
Olen lahoamassa. Valmistautumiseen käytetty aika ei ole koskaan hukkaan heitettyä aikaa, kun sinun 
päiväsi koittaa. Jos haluat olla omassa hetkessäsi sinun aikanasi, sinun tilaisuudessasi. Nainen, joka 
kosketti Jeesuksen viittaa, oli ollut 12 vuotta sairaana. Ja siinä olisi ollut hänellä hyvä tekosyy sanoa: ”En 
aio mennä ulos väkijoukkoon tänään.” 

Sid: Ja mikä vielä pahempaa oli se, että epäpuhdas nainen ei saanut koskettaa juutalaista rabbia. 

Tommy: Tuo on totta. Mutta jokin hänen sisällään sanoi, etten aio hukata hetkeäni. Kieltäydyn 
menettämästä kohtaloani ja niinpä hän kampesi itsensä toisten mielipiteiden läpi päästäkseen Jeesuksen 
jalkojen juureen. Minun Raamattuni kertoo minulle, näin minä asian ymmärrän, Jeesus ei koskaan 
kulkenut tuon kylän kautta uudelleen. Mitä jos nainen olisi sanonut: ”Minä odotan seuraavaan 
sunnuntaihin.” Odotan seuraavaan ohjelmaan. Mutta nainen sanoi ei – nyt on minun vuoroni. Pidän tästä 
pienestä jakeesta Ester 2:15. ”Kun Esterin vuoro oli tullut...” Olen tullut kertomaan joillekin teistä siellä: 
”Nyt on sinun vuorosi.” On sinun aikasi.

Sid: Kuulitteko tuon?! Nyt on sinun vuorosi. Voin kertoa, mitä minulle tapahtui. Minulla on perinteinen 
juutalainen kasvatus. Olin sekaantunut New Age -oppiin enkä tuntenut eroa vasemman ja oikean käteni 
välillä. Olin lähellä tuhoutumista. Avioliittoni oli lähellä tuhoutumista. Kun minulla ei ollut toivoa, tuli 
minun vuoroni. Koska joku välitti minusta tarpeeksi paljon ja kertoi, että on olemassa suurempi voima 
kuin New Age -voima, joka repi minua rikki sisältä ulospäin. Ja tuo voima löytyi Jeesuksen nimestä. 
Enkä minä ymmärtänyt, kuka hän oli. Enkä ymmärtänyt, mitä hän teki. En olisi osannut kertoa teille 
minkäänlaista uskonnollista viestiä. En osannut kertoa teille mitään. Ainoa asia, minkä ymmärsin, oli se, 
että olin kolmannen kerran syöksykierteessä. Ja minä haukoin saadakseni ilmaa. Minä huusin yhden 
sanan mittaisen rukouksen. Ei siinä on kaksi sanaa: ”Jeesus, auta!” Tommy, kun heräsin, se oli ollut 
elämäni kamalin yö, minun ympärilläni oli yliluonnollinen rauha. En ollut kokenut vastaavaa New Age 
-liikkeessä enkä lahkoissa. Kun koin tuon rauhan, ensimmäisen kerran elämäni aikana, se on minun 
tarinani ja se on tositarina. Hän palautti mieleni. Hän palautti rauhani. Miettikääpä tätä, vaimoni ja minä 
juhlimme juuri 43. häävuottamme. Vain Jumala pystyy tuollaiseen. Vain Jumala pystyy palauttamaan 
[eheyttämään]. Kuten Tommy sanoi, että yksi yö Kuninkaan kanssa… 30 sekuntia, katso kameraan ja 
sano…

Tommy: Yksi yö kuninkaan kanssa, voi muuttaa kaiken. Minä luulen, että on sinun vuorosi tuohon 
kohtaamiseen. Muistakaa, älkää koskaan aliarvioiko yhden kohtaamisen piilossa olevaa mahdollisuutta. 
Yksi yö kuninkaan kanssa muutti maatilallisen kuningattareksi. Älä koskaan aliarvioi yhden rukouksen 
piilossa olevaa mahdollisuutta. Rukoile tuo rukous nyt ja katso, mitä Jumala voi tehdä. On sinun vuorosi. 

Sid: Yksinkertainen rukous: ”Jeesus, auta!” Siinä se on Tommy. Ajatteletko, että minä olen fanaattinen. 
Teidän pitäisi nähdä, kuinka fanaattisia ihmiset ovat demoniseen. On korkea aika joidenkin Jumalan 
ihmisten muuttuvan fanaattiseksi Hänen suuntaansa. Hän on sen arvoinen eikä mikään muu ole sen 
arvoista. Jumala on sen arvoinen. Olen iloinen, että katsoit ohjelmaa tänään. Mutta niin olet sinäkin. 
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