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Sid Rothin vieraana Ivan Tuttle

Video: https://www.sidroth.org/television/tv-archives/ivan-tuttle/

Hei, Sid Roth tässä. Tervetuloa maailmaani, joka on luonnollisesti yliluonnollinen. Minun vieraani 
vietiin helvettiin ja hän näki paholaisen salaisen aseen, joka vie miljoonia ihmisiä, jotka ajattelevat 
olevansa kristittyjä, helvettiin. Seuraavaksi.

Sid Roth on tutkinut yli 40 vuotta yliluonnollisen ihmeellistä maailmaa. Liity Sidin seuraan tämän 
kertaiseen jaksoon It’s Supernatural.

SID: Hei. Sid Roth tässä ja seurassani on Ivan Tuttle. Ivan, sinulla on ollut muutama kohtaaminen 
näkymättömässä maailmassa, joita vain harva ihminen maan päällä on kokenut. Sinut kasvatettiin 
kristityssä kodissa.

IVAN: Kyllä.

SID: Sinä jopa menit alttarille ja hyväksyit Jeesuksen, mutta hylkäsit nopeasti Jumalan asiat. Se 
johtui siitä, että sinulla oli vaikea lapsuus. Kerro minulle hieman siitä.

IVAN: No, Sid, minulla diagnosoitiin ADHD paljon myöhemmällä iällä, mutta mitä me emme 
tienneet lapsena, minulla oli ADHD. Joten olin jatkuvasti liikkeessä. Minulla oli isä, jolla oli erittäin 
vihainen piirre, vihainen puolensa. Isäni pieksi minua vyöllään. Itse asiassa, jos katsomme 
röntgenkuvia, näemme, että selkäpuolellani kylkiluita on ollut poikki johtuen isäni iskuista vyöllään.

SID: Tuo on todellista pieksämistä.

IVAN: Yeah. Se on todellista iskemistä. Se on kovempaa kuin tavallinen iskeminen. Joten, kyllä, 
minä koin paljon tuon kaltaista. Vietin suurimman osan ajastani yksin lapsena leikkien metsässä ja 
niin edelleen. Tuon kaltaisia asioita. 

SID: 26 vuoden ikäisenä, sinulla oli verihyytymä, joka johti kuolemaasi. Tosi asiassa, tapahtumasta 
on jo jonkin verran aikaa, se oli vuonna 1978. Minä vien sinut ajassa taaksepäin. Sinä olet juuri 
päässyt pois sairaalasta. Kello on 9:20 illalla. Jokin herättää sinut ottamalla kiinni sinusta. Mikä se 
oli?

IVAN: Kyllä, Sid. Minä tulin kotiin sairaalasta ja lopulta nukahdin noin 9:20 illalla. Jokin tarttui 
kiinni vasemmasta ranteestani. Kun se teki niin, se veti minut pois sängystä. Tarkoitan, se vain 
nykäisi minut sängystäni aivan tuosta noin vain – ikään kuin olisin nukke. Yritin taistella sitä 
vastaan. Se on ensimmäinen vaisto, joka sinulla on.

SID: Totta kai.

IVAN: Yritin tehdä tällaista ja tuollaista, havaitsin yhtäkkiä, hei, tämä on saastainen henki. Tiesin 
välittömästi, että olen menossa helvettiin ja tiesin, että se on paikka, minne olen matkalla. Tämä 
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saastainen henki otti minut ja aloin kuulemaan sellaisia huutoja. Aloin haistamaan tämän 
kammottavan hajun ja tämä paha henki vain kuljetti minua. Se vain jatkoi matkaansa. Minä tunsin 
olevani liikkeessä. Tämä saastainen henki vei minut helvettiin. Olen helvetissä ja katselen 
ympärilleni siellä ja näen kaikki ne eri ihmiset, jopa ihmisiä, jotka tunnistan. Osa heistä, jotka näin, 
olivat minun lapsuudestani. Näin entisiä pastoreita. Minä näin...

SID: Sinä näit ihmisiä, jotka ajattelivat olevansa kristittyjä.

IVAN: Voi, kyllä. Kyllä. Näetkö, eräs asia mikä tapahtuu, kun olet hengessä sen jälkeen kun olet 
siirtynyt tuonpuoleiseen, kun katsot jotain toista, sinä tiedät välittömästi kaiken hänestä. Siihen ei 
tarvita kommunikaatiota, koska sinä tiedät kaiken heistä. Joten, mitä tapahtuu, on se, kun katsot 
noita ihmisiä ja tavallaan puhut heille ja he kertovat sinulle, ja sinä vain tiedät kaiken sen, mitä 
heidän elämässään tapahtuu. Joten tiedät tarkasti, mitä he tekivät. Se on hämmästyttävää, koska 
nämä ovat ihmisiä, joita et olettaisi näkeväsi siellä. Et vain olettaisi näkeväsi heitä siellä. Mutta 
kuitenkin nuo ihmiset ovat helvetissä ja heitä kidutetaan. Kidutus, jota siellä tapahtuu, Sid, se on 
uskomatonta. Mutta asia, jonka ajattelen tehneen pysyvän vaikutuksen minuun, on toivottomuus. 
Sid, kun olet helvetissä, siellä ei ole toivoa. Tarkoitan, sinä olet menetetty tapaus. Kun niin tapahtuu,
sinä olet menetetty tapaus. 

Siellä ei ole toivoa, koska, kun yrität rukoilla, siellä on tavallaan rautaseinä tai rautakupoli 
yläpuolellasi. Rukoukset eivät etene. Olet mennyttä. Sinulla oli mahdollisuutesi, kun olit täällä maan
päällä, ja nyt olet siellä alhaalla ja minä katselen noita ihmisiä, kun heitä kidutetaan. He eivät pääse 
liikkumaan. He ovat paikallaan. Heidät on laitettu paikkaansa. En näe todellista ketjua, mutta heidän
ympärille on tavallaan kiedottu kahleketju ja he eivät pääse liikkumaan. He voivat heiluttaa käsiään 
ja liikuttaa jalkojaan, mutta he eivät pääse minnekään. Nämä pahat henget hyökkäävät heitä vastaan 
ja liittyvät heihin. Näin nuoren naisen, joka oli 18, kun hän kuoli. Hänen ylitseen ajoi auto, jota ajoi 
päihtynyt kuljettaja ja nainen ei ymmärtänyt, miksi hän oli helvetissä. Mutta hän ei koskaan ollut 
hyväksynyt Jeesusta omaksi pelastajakseen. Siksi hän oli siellä. 

SID: Sinä näit miljoonia ihmisiä helvetissä, jotka ovat uskoneet valheita ollessaan maan päällä ja 
jotka olivat kirkossa kävijöitä. Mikä oli syy?

IVAN: Sid, eräs suurimmista syistä on, ihmiset uskovat, että sinun tarvitsee tehdä vain yksi pieni 
asia, hyväksyä Jeesus…

SID: Sanoa ääneen rukous...

IVAN: Oikein. Sitten voit tehdä mitä haluat elämässäsi. Ja se ei ole totta. Sinä et voi tehdä niin. On 
olemassa...

SID: Miten on nykyisen opetuksen kanssa, joka sanoo, no, kun olet kerran hyväksynyt Herran, 
hänen armonsa huolehtii menneisyytesi, nykyisyytesi ja tulevaisuutesi synneistä? Ja ettei sinun itse 
tarvitse tehdä mitään asialle.

IVAN: Sellaista ei löydy Raamatusta.

SID: Ei tietenkään.

IVAN: Eikä ainoastaan sitä löydy Raamatusta vaan se lähettää niin monia ihmisiä helvettiin, että se 
on epätodellista. Olisit yllättynyt. Kuunnelkaa, sinä et vain voi sanoa, okei, kun olen kerran tehnyt 
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sen, se riittää. Koska Raamatussa kerrotaan, tietyt ihmiset, tietyt asiat, sinä et pääse sisälle Taivaan 
kuningaskuntaan. En välitä siitä, kuka sinä olet. Sinä et pääse sisälle. Ei ole väliä sillä, että kerrot 
pieniä valheita ja ajattelet: ”Kaikki on hyvin kohdallani. Vain pieniä valkoisia valheita.” Ei, siitä 
löytyy yhä ongelmia. Sinun pitää päivittäin vain sanoa, minä teen näin joka päivä ennen kuin käyn 
nukkumaan, Herra, anna minulle vain anteeksi kaikki. Minä teen noin päivittäin. Itse asiassa, jos 
havaitsen itseni tekemässä jotain väärää, minä haluan välittömästi korjata sen, koska olen ollut 
siellä. En halua mennä takaisin sinne. En halua kenenkään koskaan menevän sinne.

SID: Sinä näit muutaman asian, jotka auttavat meitä. Sinä näit saastaisten henkien kulkevat edes 
takaisin helvetistä maan päälle, pettämään. Kerro siitä. Erityisesti lapsista.

IVAN: Petos on niin suurta. Petos alkoi… Siellä oli pari asiaa… Yksi oli videopelit ja tämä tapahtui 
ennen kuin videopelejä oli keksitty. Saastaiset henget kulkivat sinne ylös ja menivät näihin peleihin 
vääristämään nuoren ihmisen mielen. Eikä ainoastaan tämä vaan saastaiset henget kulkevat helvetin 
ja maan välillä, keskeltä helvettiä missä Lucifer oli ja menivät ylös maan päälle, jotta he pääsevät 
ylös maan päälle pettääkseen noita ihmisiä. He menivät ihmisen kehon sisälle. Tavallisesti he etsivät 
jonkun, joka on komea tai hyvin kauniin naisen tai komean miehen ja he menivät heidän kehoonsa. 
He käyttivät tuota henkilöä pettääkseen niin monta henkilöä kuin kykenivät erityisesti 
kädenlämpöisiä kristittyjä tai lämmitettyjä kristittyjä. He yrittivät pettää heitä viemällä heidät tuonne
ulos tekemään moraalittomia tekoja jne. Sellaista oli tapahtumassa. Se oli sitä, mitä oli meneillään. 
Näin tuon 1978. Näin sellaista tapahtuvan.

SID: Mitä sanoisit siitä, mikä on pahin asia helvetissä.

IVAN: Wau. Kaikki siellä on pahinta.

SID: Tunsivatko ihmiset todella… Minulla on kysymys tästä asiasta. Tuntevatko ihmiset todellista 
kipua?

IVAN: Kyllä.

SID: Tarkoitan siis fyysistä kipua helvetissä?

IVAN: Ah, Sid, kipu helvetissä on paljon pahempaa kuin maan päällä. Näetkö, kun saat sirpaleen tai
haavan, sinä tunnet sen pienellä alueella. Mutta kun olet hengessä, ja helvetissä ollaan hengessä, kun
olet siellä alhaalla, kipu kulkee koko kehosi läpi. Joten jokainen puremajälki, jonka saastaiset henget
tekevät sinuun, jokainen naarmu, jonka he tekevät sinuun, kaikki, millä he pistävät sinua, se sattuu 
koko olemuksessasi. Sid, siellä ei voi menettää tajuntaansa. Lihassa ollessa, jos koet kovaa kipua, 
sinä voit menettää tajuntasi. Siellä niin ei ole. Se ei lopu koskaan. Näetkö, tämä on asia. Se ei pääty 
koskaan. Se on jatkuvasti läsnä siellä. Se jatkuu aina. Se ei poistu koskaan.

SID: Siellä ei ole toivoa.

IVAN: Ei. Siellä ei ole toivoa. Ei lainkaan.

SID: Miksi saastaiset henget jatkavat aiheuttaen ihmisille kipua ja kärsimystä? Miksi he jatkavat 
sellaista?

IVAN: Sid, he nauttivat siitä. Se on asia, mikä tekee heidät onnelliseksi. He nauttivat tehdessään 
sellaisia asioita meille. He tekevät sitä erityisesti...
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SID: He ovat sadisteja.

IVAN: Tarkalleen. Mutta erityisesti, jos olit yhteen aikaan kristitty, voi, silloin he mahtailevat 
asialla, koska se on jotain, millä he voivat kiusata sinua ikuisuuden. Kuunnelkaa, tuo saastainen 
henki nauroi minulle, teki minusta pilkkaa, ja se teki sitä samaa kaikille niille muillekin ihmisille. 
Kaikki nuo saastaiset henget olivat, koska olin uskonut valheen. Minä uskoin valheen.

SID: Yhtäkkiä sinä kuulit äänen.

IVAN: Kyllä. Sid, se oli kaikkein ihmeellisin asia, mikä minulle tapahtui helvetissä. Se on, minä 
olen siellä ja aivan yhtäkkiä kuulen äänen, joka sanoi: ”Vielä ei ole hänen aikansa. Teidän täytyy 
päästää hänet menemään. Minä annoin lupauksen hänen äidilleen.”

(Mainostauko)

SID: Ivan meni taivaaseen ja näki monen valtion tulevaisuuden. Haluatko kuulla tuosta lupauksesta 
ja miksi se toimi. Seuraavaksi.

SID: Minun vieraani kuoli. Hän löysi itsensä helvetistä, mutta aivan yhtäkkiä hän kuuli äänen, joka 
sanoi: ”Ei ole vielä sinun aikasi.” Seuraava asia, jonka havaitsit, olit Taivaan portilla.

IVAN: Niin olin.

SID: Miksi? Miksi? Sinä olit tuolla hetkellä taantunut ja epäuskonen henkilö.

IVAN: Aivan niin. Olisin yhä helvetissä, jos ei olisi tapahtunut kahta asiaa. Yksi, ei ollut minun 
aikani. Toinen asia, minulla oli äiti, joka rukoili puolestani. Nyt, minun äitini rukoili...

SID: Yeah, mutta jokaisella on ihmisiä, jotka rukoilevat heidän puolesta.

IVAN: No, se on hyvä. Jatkakaa samaan malliin. Koska äitini rukoili puolestani kolmesti päivässä, 
vähintään, koko ajan. Kun olin täyttänyt 26, se tarkoittaa yli 22 000 rukousta. Äitini oli Jumalan 
rukoileva nainen ja hän piti kiinni Jumalasta ja sanoi: ”Jumala, sinun on annettava minulle lupaus, 
ettei yksikään lapsistani mene helvettiin.” Hän pyysi Jumalaa tekemään tuollaisen lupauksen ja hän 
uskoi, että Jumala antoi hänelle sen. Hän antoi. Siksi minä menin Taivaaseen.

SID: Kerro minulle ensimmäinen asia, jonka… Ensinnäkin, tiesitkö olevasi Taivaassa tuolla 
hetkellä?

IVAN: Todellakin, Sid, kyllä minä tiesin. Tiesin olevani Taivaassa. Syy siihen, että tiesin olevani 
Taivaassa, ensinnäkin, minä näin, miltä se näytti. Ja se oli täysin päinvastaista helvetille. Sen oli 
pakko olla Taivas. Kun menin sinne ja kuinka kaunis se oli. Sinun henkesi tietää nämä asiat ja minua
tervehtii enkeli. Joten se oli ensimmäinen vihje, jonka sain. Se oli enkeli. Niin pahaa ja niin 
toivotonta kuin helvetissä oli ollut, minulla oli nyt tämä kaikkein euforisin tunne. Kaikki oli 
ihmeellistä. Siellä oli kaunista. Ja siellä minä olen. Olen ylhäällä Taivaassa. Tämä enkeli tervehtii 
minua ja tämä enkeli puhuu minulle, selittäen asioita minulle. Yeah, se oli upeaa. Tiesin olevani 
Taivaassa.

SID: Mikä oli ensimmäinen asia, jonka muistat tehneen sinuun vaikutuksen?
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IVAN: Ensimmäisenä teki vaikutuksen, tietenkin, enkeli, koska se oli niin pitkä ja niin iso. Enkelin 
ääni oli niin voimakas ja kuitenkin lempeä. Minä sanon ”he”, koska hän näytti mieheltä. Hän oli 
hyvin lempeä ja otti kiinni kädestäni. Ja sitten kuljin sisään portista ja kun menin sisälle Taivaan 
portista, näin ne rakennukset. Näin sellaisia ikään kuin valkoista kiveä, jota en ollut aikaisemmin 
nähnyt. Kimaltelevaa valkoista kiveä. Se oli uskomatonta. Näin kultaisia katuja, pehmeintä kultaa. 
Tämä kulta, sen päällä pystyi kävelemään, se oli niin pehmeää ja kaunista, mutta se oli kultaa. Minä 
tiesin sen olevan kultaa. Se oli kaunista. Ja sitten siellä oli joki, joka virtasi kaupungin läpi ja joki oli
kristallin kirkas. Se kuulosti lapselta. Oletko koskaan kuullut lapsen nauravan? Se kuulosti lapsen 
naurulta. Se oli niin kaunista.

Taivas oli juuri niin mahtava. Kun näit ne rakennukset istuen siellä ja kuulit sen joen, olisin voinut 
kuunnella sitä koko päivän. Aivan kuin pikkulapsi. Se oli kaunista. Eräs ihmeellisimmistä asioista, 
mitä olen elämässäni nähnyt tai kuullut. Minä sain nähdä sellaista, kun olin Taivaassa. Taivas on 
uskomaton, Sid. 

SID: Kerroit minulle, että on ero elää 100% hengessä tai ehkä uskovana, 2% hengessä ja yhä 98% 
lihassa. Millaista on elää kokonaan 100%:sti hengessä?

IVAN: Wau. Okei. Siinäpä painava kysymys, Sid.

SID: Tiedän.

IVAN: Siinä on tunne, jonka toivoisin kykeneväni pukemaan sanoiksi sinulle, mutta kerron sinulle 
tämän. Joka kerran kun saan mahdollisuuden, että voin olla yksin Jumalan kanssa ja voin olla 
hengessä… Ja minä todella tarkoitan tätä, koska minä rakastan sitä tunnetta… Kun olen siellä, kun 
Jumalan kirkkaus on päälläsi ja se on niin vahvana päälläsi, et koskaan tunne mitään vastaavaa. Se 
menee kaikkialle olemukseesi. Sinä haistat sen, sinä maistat sen, sinä tunnet sen. Jokainen asia. Sinä 
kuulet sen. Sinä tunnet, kuulet, maistat ja näet Jumalan kirkkauden. Ja se on kaikkialla ympärilläsi. 
Ei ole väliä sillä, minne menet Taivaassa, se on päälläsi. Ja se on jotain, kun sinulla on se yhden 
kerran, se on sinulla ikuisesti. Se on uskomatonta. Se on upeaa. 

SID: Kerroit minulle, että taivaassa tiedät kaiken. Sinun ei tarvitse mennä tietokoneelle. Mikä tämä 
on?

IVAN: Se vastaa sitä, kun katsot sitä, tänään me käytämme Googlea, mutta sinä voit katsoa sitä ja 
mennä. Minä tiesin välittömästi kaiken siitä. Kaiken mitä teit. Sinä näit, että se on henkesi. Meidän 
mielemme on enemmänkin suodatin kuin sitä, mitä me ajattelemme sen olevan. Meidän aivomme 
ovat. Meidän henkemme tietää kaiken. Meidän henkemme on elävä. Meidän henkemme ei koskaan 
lepää. Se on hereillä 24/7. Koska Taivaassa ei ole päivää ja yötä. Se on kaikki aika. Se vain on. 

SID: Joten, mitä enemmän maassa, me olemme hengessä sen sijaan että olisimme kehomme 
tunneaistien tietojen varassa, sitä enemmän meillä on Taivasta maan päällä.

IVAN: Ehdottomasti. Sinä ymmärsit asian. Se on aivan oikein, Sid.

SID: Minä ymmärsin asian.

IVAN: Sinä ymmärsit asian.

SID: Miten ajan kanssa Taivaassa?
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IVAN: Ei ole aikaa. Voit olla sekunnin taivaassa ja se tuntuu kuin olisit ollut siellä 10 vuotta. Olin 
lähes kolme tuntia Taivaassa, anna kun kerron sinulle… Ihmiset vitsailevat ja sanovat, että 1000 
vuotta on kuin, yksi päivä on kuin tuhat vuotta. No, jos niin on, niin minä olin 44 vuotta Taivaassa, 
koska olin siellä noin kolme tuntia. Joten, se oli upeaa. Minä sain nähdä paljon asioita ja siellä ei ole 
aikaa. Ja se on vain kaunista. Siellä ei voi arvioida etäisyyksiä, koska se on niin valtava. Sitä ei voi 
kuvitella, miten suuri se on. 

SID: Sinulle näytettiin lopunaikojen tapahtumia. Kyllä. Jopa… Ja tämä on ilmiömäistä. Sinä luit 
Genesiksestä, miten Jumala loi maan. Sinulla oli näköalapaikka Taivaassa, kun Jumala näytti, miten 
hän loi maan. Millaista se oli?

IVAN: Kun enkeli sanoi, käänny ja katso, minä käännyin ja katsoin. Ja kun tein niin, enkeli katosi 
kokonaan. Kaikki mitä näin oli maan aikajana. Katsoin kuinka maa muotoutui, kun katsoimme sitä, 
se oli vain iso pallo vettä pimeydessä, minä vain istuin siinä. Siinä samassa Jumalan henki tuli alas 
ja leijui, se vain kokonaan ympäröi sen, kokonaan peitti koko maan. Ja hänen läsnäolonsa vain 
valaisi kaiken, valaise sen veden ja tuo vesi vain vilisi elämää, hengellistä elämää, niin sanoakseni, 
koska Jumalan henki, se heijastaa, mutta vesi myös imee sisäänsä. Joten se imee kaiken sisälleen. Ja 
me ajattelemme tätä asiaa, sinun täytyy muistaa Sid, vesi antaa elämää. Jumala antaa elämän 
vedelle. Ja sillä tavalla se vain siirtyy eteenpäin. Joten, kyllä, minä sain nähdä sen. Se oli ihmeellistä.
Kaunista.

SID: Niin paljon keskusteltavaa.

IVAN: Kyllä.  

SID: Hän näki ajallisia tapahtumia. Esimerkiksi, sinä näit viivakoodin, jota tullaan käyttämään 
pedon merkkinä. Mutta hän näki sen, tuolloin 1978.

IVAN: 1978

SID: Ennen kuin viivakoodeja oli olemassa.

IVAN: Kyllä.

SID: Miltä se näytti?

IVAN: No Sid, se oli tavallaan ainutlaatuista. Se laitetaan sinun käden selkäpuolelle tai otsaasi ja se 
on näkymätön tatuointi. Se on täysin näkymätön. Sinä et näe sitä paljaalla silmällä. Sinun on 
laitettava se skannerin alle, jollaisia on joka paikassa. Kaikkialta löytyy skannereita tuohon aikaan. 
Mutta minä katsoin, se on niin kuin viivakoodi ja QR-koodi kaikki yhdistyneenä. Se laitetaan sinun 
kätesi selkäpuolelle tai otsaasi ja se kuvailee kaiken sinusta, kuka sinä olet, missä olet ollut, mitä 
olet tehnyt, kaiken. Mitä sinun sallitaan ostavan, myyvän, jos voit. 

SID: Aika on käymässä vähiin. Sinä näit, mitä muutamalle valtiolle tulee tapahtumaan.

IVAN: Kyllä. 

SID: Valitse yksi oikein nopeasti ja kerro pari huippukohtaa. Joten, mitä tulee tapahtumaan?

IVAN: No, otetaan Venäjä. Venäjällä on tapahtumassa asioita. Mitä tulee tulevaisuuteen ja minä näin
osan tästä myöskin. Osa siitä on jo tapahtunut, mutta enemmän tulee tapahtumaan. Näin Venäjällä 
aukenevan reikiä maaperään. Sitä on tapahtunut sen jälkeen, kun olin raportoinut asiasta kirjassani. 
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Tuon tyyppisiä asioita on tulossa ja niitä asioita on jo meneillään, mutta minä katsoin, mitä tapahtuu,
koska se näytti suurelta karhulta ja he ajattelevat, että tekevät paljon. Mutta arvaa mitä? Venäjän 
kansalaiset tulevat todellisuudessa kapinoimaan vallassa olevaa vastaan jopa parhaillaan. Ja me 
tulemme näkemään sellaista tapahtuvan. He yrittävät tehdä erilaisia asioita ja kerron teille, että siellä
tulee olemaan sekasotku. Venäjällä tulee tapahtumaan sellaista, mitä emme olisi koskaan ajatelleet 
voivan tapahtua. Se tulee tekemään sen. Se tulee olemaan uskomatonta.

SID: Antakaa minun kertoa teille jotain. Maan päällä ei ole yhtäkään turvallista paikkaa. 
Hyväksykää Jeesus. Hyväksykää Messias olemus itsessänne. Hyväksykää Messias olemus 
Herraksenne. Sanokaa tämä rukous. Vahvistetaan tilanteenne nyt ja ikuisesti. Toistakaa perässäni. 
Hyvä Jumala.

Katsomo: Hyvä Jumala.

SID: Olen syntinen.

Katsomo: Olen syntinen.

SID: Olen tehnyt syntiä sinua vastaan.

Katsomo: Olen tehnyt syntiä sinua vastaan.

SID: Olen pahoillani.

Katsomo: Olen pahoillani.

SID: Jeesus.

Katsomo: Jeesus.

SID: Tule sisälleni.

Katsomo: Tule sisälleni.

SID: Ole Herrani.

Katsomo: Ole Herrani.

SID: Rakastan sinua Jumala.

Katsomo: Rakastan sinua Jumala.

SID: Aamen.

Katsomo: Aamen.

SID: Ivan.

IVAN: Niin.

SID: Miksi tulit takaisin maan päälle?

IVAN: Sid, tulin takaisin mukanani viesti. Olen tullut takaisin varoittamaan ihmisiä, että helvetti on 
todella olemassa, mutta olen myös kertomassa ihmisille, että Taivas on todella olemassa. On aika 
alkaa tekemään asioita. Mutta iso asia, Sid, tämä koskee kristittyjä. Meidän on aika alkaa 
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evankelioimaan. On tulossa suurempi kirkkaus ja on olemassa asioita, jotka meidän on tehtävä 
valmistautuaksemme noihin asioihin. 

SID: Et avannut suutasi julkisesti tästä asiasta 35 vuoteen. Nyt olet alkanut puhumaan asiasta. 
Miksi?

IVAN: Sid, minulle kerrottiin kun minut lähetettiin takaisin, minulle kerrottiin, älä puhu näistä 
asioista. Älä puhu näistä asioista ennen kuin Pyhä Henki sallii sinun kertovan niistä. Minä pidin 
suuni kiinni.

SID: Sinä näit kirkkauden olevan tulossa. Rukoile kirkkauden vapauttamiseksi jokaiselle katsojalle 
juuri nyt.

IVAN: Kyllä. Juuri nyt, Taivaallinen Isä, minä vain rukoilen että jokainen katsoja, enkä välitä kuka 
olet, mutta Jumala, jos he uskovat sinuun millään tavalla, muotoon tai muodossa, minä vapautan 
tuon kirkkauden. Minä vapautan kirkkauden voitelun heille. Rukoilen juuri nyt, Jumala, että 
kirkkaus täyttää jokaisen alueen heidän mielessä, kehossa, sielussa ja hengessä. Ja se Jumala, tämä 
kirkkaus vie heidät niin, että he tekevät asioita, joita eivät ole koskaan tehneet. Rukoilen juuri nyt, 
Taivaallinen Isä, että sinä vapautat heidät asettamaan kädet sairaiden päälle, että sinä vapautat heidät
karkottamaan saastaisia henkiä, että sinä vapautat heidät herättämään kuolleita henkilöitä, Jumala. 
Kaikkea sitä. Ja me pyydämme tätä Jeesuksen pyhässä ja arvokkaassa nimessä. Aamen.

SID: Olen samaa mieltä.

SID:  Ensi viikolla It’s Supernatural! 

Mark Biltz: Hei, olen Mark Biltz. Liity seuraani seuraavassa It’s Supernatural Sid Rothin kanssa, 
missä kuulet muinaisesta profeetasta, joka puhuu suoraan elämääsi tänään. Opit, kuinka voitat jopa 
kulttuurisiirtymien keskellä, poliittisessa paineessa ja rodullisissa jännitteissä. Valmistaudu elämäsi 
seikkailuun.
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