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Sid Rothin vieraana Becky Dvorak

Pidennetty haastattelu. Mitä, jos pystyisit voittamaan sairauksia profetoimalla terveyden sanoja? 
Itsellesi ja läheisillesi! Becky Dvorak haluaa, että löydät sanojen profeetallisen ja parantavan 
voiman. (Pidennetty haastattelu alkaa @ 27:47)

Hei. Sid Roth tässä. Tervetuloa. Tervetuloa maailmaani, joka on luonnollisesti yliluonnollinen. 
Minun vieraallani ei ole ainoastaan yhtä parantajaenkeliä. Hänellä on seitsemän parantajaenkeliä, 
jotka matkustavat kaikkialle, minne hän meneekin. Ja he kertovat, miten hänen tulee rukoilla. 
Ihmiset parantuvat. Kuten kokoontuminen, jossa hän oli, 100 ihmistä parantui välittömästi 
nivelreumasta. Haluaisitko hänen rukoilevan puolestasi?

Sid: Jos jollakin henkilöllä on yksi parantajaenkeli, joka kulkee hänen mukanaan kaikkialle, 
ajattelen, että se on upeaa. Mutta minun vieraallani on seitsemän parantajaenkeliä. Kerro, kuinka 
nämä parantajaenkelit tekevät työtään kanssasi.

Becky: Olin työssä parantajakonferenssissa Floridassa ja tauon aikana, seminaarien väliajalla, eräs 
pastoreista tuli luokseni sanoen: "Becky, tiesitkö, että sinulla on enkeli, joka seuraa sinua sinne, 
minne menetkin." Sanoin, kyllä minä tiedän, koska ihmiset näkevät hänet. Ja hän sanoi: "Sinulla on 
oikeasti seitsemän ja kuusi seuraa sitä yhtä." Hän sanoi, tiedätkö, mitä enkelisi tekee? Minä sanoin, 
kerro minulle, mitä enkelini tekee. Hän sanoi, että hänellä on sellainen pieni kirja ja hän lukee siitä 
kirjasta korvaasi. Ja sen jälkeen, kun hän on sanonut sitä, mitä hän on kirjastaan lukenut, sinä toistat
sen, mitä hän sanoi. 

Becky: Hän sanoi: "Tiedätkö, mitä hän tekee, kun hän kulkee ohitsesi?" Sanoin: "Kerro minulle, 
mitä hän tekee, kun hän kulkee ohitseni." Hän sanoi, enkeli selaa kirjaansa ja kun hän löytää 
seuraavan asian, jonka haluaa sinun sanovan, hän lukee sen ääneen sinulle ja sitten sinä toistat sen, 
mitä hän sanoi. Ja Sid, tuo on minulle hyvin profeetallista. Minä uskon, että noin profeetallinen 
toimii. Koska, kaikki se mitä teemme, kun teemme työtä profeetallisen kanssa, me annamme 
äänemme Hänelle. Ja me puhumme sitä, mitä Jumalan henki haluaa meidän sanovan.

Sid: Minä olen vain utelias. Kuuletko sinä hänen äänensä ja puhut sen, mitä kuulit. Vai puhutko 
sinä vain sen, koska se tulee sinusta ulos. Kuinka se toimii? 
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Becky: Se toimii molempiin suuntiin. Tavallisesti se vain, minä olen antanut ääneni monta vuotta 
sitten Pyhälle Hengelle. Ja minä vain avaan suuni ja Hän alkaa puhumaan. Mutta joskus, minä 
kirjaimellisesti kuulen Hänen puhuvan korvaani. Hän kutsuu minua nimeltä ja minä kuulen hänet ja 
todellisuudessa minä tunnen hänen hengityksensä korvassani. Ja hän puhuu minulle, jolloin minä 
vain toistan sen, mitä hän sanoo.

Sid: Kerro uudelleen siitä kokoontumisesta, jossa oli 100 nivelreumaista ihmistä. Kerro mitä siellä 
tapahtui?

Becky: Minä olin kertomassa Jeesuksen veren voimasta lunastaa. Ajattelen, että se ehkä oli 
Pennysylvaniassa. Sitten tuli hetki kutsua ihmiset alttarille parantumisen toivossa. Ja minä kuulin 
Jumalan hengen sanovan: "Kutsu tänne eteen ihmiset, joilla on nivelreuma. Kerro heille, että he 
tulevat tänne eteen." Niinpä minä tein niin. Sanoin, jos kamppailet nivelreuman kanssa, haluan, että 
tulet tänne eteen. Teemme tämän ensin teidän kanssanne. Ja olen vakavissani, sata ihmistä nousi 
välittömästi ylös ja käveli alttarille. Koska heitä oli niin paljon, aikaa säästääkseni, pyysin heitä 
pitämään toisiaan kädestä kiinni ryhmissä. Ja minä vapautin Pyhän Hengen parantavan voiman 
heille. Sanoin, Jeesuksen nimessä, minä hylkään nivelreuman hengen ja minä vapautan Pyhän 
Hengen parantavan voiman niveliinne. Minä käsken kipua ja turvotusta poistumaan. Sanoin heille, 
laittakaa uskonne toimimaan, tehkää sitä, mitä ette pystyneet tekemään. Ja he alkoivat 
liikuttelemaan jäseniään ja lähes jokainen heistä parantui välittömästi.

Sid: Hmm. Kerro minulle siitä... Kuunnelkaa tätä: aivokasvain suli pois. 

Becky: Se on hämmästyttävä todistus. Tunnen naisen Euroopassa. Hän lähetti sähköpostia minulle 
ja kertoi, Becky, en voi kovin hyvin ja minun oli mentävä lääkärille. Koska hän oli alkanut 
pyörtyilemään jne. Joten, hän meni lääkärille, joka teki testejä hänelle. He löysivät häneltä 
aivokasvaimen. He sanoivat, että se täytyy leikata hyvin pian. Joten, nainen meni kotiin ja 
välittömästi lähetti sähköpostia minulle sanoen: "Becky, rukoilisitko kanssani?" Sanoin, hyvä on, 
rukoilen kanssasi ja yhdistän uskoni omaasi. Mutta, minä haluan, että alat profetoimaan tätä omalle 
kehollesi Jeesuksen nimessä. Ja minä sanoin: "Sano, Jeesuksen nimessä minä hylkään kuoleman 
hengen, Jeesuksen nimessä minä hylkään tämän kasvaimen ja minä kiroan sen alkujuuren ja sen 
siemenen, josta se on lähtöisin. Jeesuksen nimessä minä käsken sitä kuihtumaan pois ja poistumaan 
kehostani Jeesuksen nimessä." Ja minä sanoin, jatka tuon sanomista yhä uudelleen ja uudelleen. 
Niin monta kertaa kuin se tulee ulos suustasi, sano se ääneen. Profetoi se kehoosi. Hänen piti mennä
lääkäriin heti seuraavana päivänä johonkin testiin. 

Sid: Anteeksi keskeytys, tämä on avain. Sinä sanoit, puhu tämä omaan kehoosi. Selitä se.
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Becky: Kyllä, koska Jumalan sanan mukaan, Sananlaskut 18:21: "Kielellä on vallassansa kuolema
ja elämä; jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää." Meillä on elämän ja kuoleman voima 
jokaisessa puhumassamme sanassa. On olemassa aikoja, jolloin sinun on puhuttava elämää 
johonkin. Ja toisia aikoja, mitä tulee Saatanaan ja hänen ilkitöihinsä, kuten sairaudet ja vaivat, 
meidän on puhuttava kuolemaa tiettyihin asioihin - kuten kasvaimiin. Meidän on puhuttava ääneen. 
Koska se, mitä ajattelet, se ei tule tapahtumaan. Vaan se, mitä sinä puhut ääneen. 

Sid: Joten, palataan takaisin henkilöön, jolla oli kasvain.

Becky: Kyllä, hän siis menee lääkäriin heti seuraavana päivänä. Ja koko sitä edeltävän päivän, hän 
on puhunut ääneen sitä, hän on profetoinut sitä omaan kehoonsa. Ja hän pääsee lääkäreiden luokse, 
jotka tekevät lisää testejä. Ja paikalla on useita lääkäreitä, koska he aikovat leikata hänet tulevien 
päivien aikana. Ja, he kaikki ovat vain hämmentyneitä sen suhteen, mitä he näkevät 
testituloksissaan. Ja he alkavat väittelemään keskenään, koska he eivät ole koskaan aikaisemmin 
nähneet vastaavaa. Yhdessä yössä, tuo aivokasvain oli sulanut nesteeksi. Eikä sitä enää tarvinnut 
leikata eivätkä he tienneet, mitä olisi pitänyt tehdä. Joten, naiselle annettiin antibioottia ja lähetettiin
kotiinsa.

Sid: Kuinka lääkäri selittää kasvaimen, joka sulaa. 

Becky: En tiedä. Tiedän vain, että lääkärien joukossa oli paljon kädenvääntöä asian suhteen. 
Niinpä, he kutsuivat naisen seuraavana päivänä. Lääkärit halusivat varmistua asiasta, joten he 
tekivät lisää testejä. Mutta se osoitti, että kasvain oli kokonaan poistunut. Joka kerralla, kun he 
tekivät uuden testin, se vain todisti asian puolesta, että naisen yliluonnollinen parantuminen oli 
voimakas. 

Sid: Sinä sanot, että kaikkein voimakkain asia on Jumalan sanan sanominen ääneen. Miksi Jumalan 
sana on niin voimakas?

Becky: Koska se on totuus. Jumalan sana on totuus. Ja se on voimakkaampi kuin meidän viisi 
aistiamme tai ihmisen kyky päätellä. Se on voimakkaampi kuin tunteet. Ja se on voimakkaampi 
kuin mikään tilanne, joka on edessämme. Joten, kun puhumme Jumalan sanan tilanteeseen, me 
puhumme Hänen elämäänsä [tilanteeseen]. Ja se, muuntaa tilanteen ihmeeksi.  

Sid: Okei, kun tulemme takaisin, monet katsojat tai studioyleisössä, ovat saaneet todella huonoja 
uutisia omalta lääkäriltään. Minä haluan selvittää ensimmäisen asian, jonka haluat ihmisten tekevän.
Toisin sanoen, jäävätkö he vain paikoilleen makaamaan: "No, koska lääkäri sanoi niin, sen täytyy 
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olla totta!" Ehkä on olemassa korkeampi totuus. Tulemme pian takaisin.

Sid: Okei, sinä menet lääkärille, joka kertoo jotain, mitä et olisi halunnut kuulla. Se on 
kirjaimellisesti kuolemantuomio. Becky Dvorak, minkä neuvon antaisit tuolle henkilölle?

Becky: No, minä sanon, että älä anna viholliselle viimeistä sanaa elämässäsi. Sinun täytyy ottaa tuo 
kielteinen uutinen hallintaasi. Se ei tarkoita, että sinun on oltava töykeä sille lääkärille. Koska, 
pohjimmiltaan olet käymässä hänen luonaan saamassa neuvoja. Jos he sanovat: "Sinulla ei ole 
toivoa. Sinä tulet kuolemaan tähän." Tai mitä tahansa. Sinulla on oikeus, täällä maassa, ja minä 
uskon, että sinulla on velvollisuus yliluonnollisessa maailmassa, käyttää valtaasi Jeesuksessa. Ja 
sanoa: "Ei, minä en tule kuolemaan, Jeesuksen nimessä." 

Sid: Hyvä, anna elävän elämän esimerkki. Poika, jolla oli kaksi viikkoa elinaikaa. Hänellä oli kaksi 
sairautta. Hänellä oli AIDS ja tuberkuloosi. 

Becky: Kyllä, otimme hoitoomme pojan ja hänen on täytynyt olla 10 tai 11 vuotta siihen aikaan 
lastenkodissa Guatemalassa.

Sid: Heillä on lastenkoti Guatemalassa. Jatka.

Becky: Joten, tämä poika tuli sinne. HIV:n määrä hänen veressään oli 2,5 kertaa enemmän kuin 
taso, jota pidetään AIDS:in raja-arvona. Se on viimeinen AIDS:in vaihe. Se on häkellyttävää. 

Sid: Hän oli kuolemassa.

Becky: Hän oli. Ja eräs opportunistinen tauti, joka hyökkää henkilöön tuollaisessa tilanteessa, on 
tuberkuloosi. Ja tässä oli kyseessä keuhkotuberkuloosi, koska hän yski ja verta ja kaikkea sellaista, 
joka muuten on helposti tarttuvaa. Joten, otimme pojan huostaamme. Muistan sen illan, koska hän 
tuli myöhään iltapäivällä ja muistan pitäneeni häntä sylissäni.

Sid: Anteeksi, olisiko teillä ollut mahdollisuus jättää ottamatta poikaa huostaanne? 

Becky: Kyllä. 
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Sid: Joten, ettekö olleet hieman huolissanne?

Becky: Emme olleet. 

Sid: Vahva nainen. Jatka vain.

Becky: Muistan pitäneeni häntä käsissäni ja rukoilin Pyhässä Hengessä [puhuu kielillä]. Puhuin 
kielillä. Hylkäsin kuoleman hengen hänessä ja HIV:n ja AIDS:in ja tuberkuloosin ja kaiken sen, 
mitä hänen kehossaan oli tapahtumassa. Ja kerroin tuolle pikku pojalle, joka oli peloissaan eikä 
tiennyt, minne oli menossa, koska hänelle oli kerrottu, että hän oli kuolemassa. Ja nyt hän oli 
kanssamme eikä hän tiennyt, keitä me olimme. Ja minä kerroin hänelle: "Kaikki on hyvin. Kaikki 
muuttuu hyväksi." Jeesus rakastaa sinua. Sinä tulet parantumaan. Älä ole peloissasi. Ja seuraavana 
aamuna meidän piti viedä hänet sairaalaan. Ja minä aloitin todistamaan lääkäreille ja hoitajille siinä 
huoneessa. Koska he halusivat tietää, kuka minä olin ja mikä oli suhteeni tähän poikaan. Joten, 
minä selitin asian. 

Becky: Sanoin, minä uskon parantumiseen ja näen ihmeitä tapahtuvan ihmisille kaikkialla 
maailmassa. Eikä tämä pieni poika tule olemaan poikkeus. Enkä ole peloissani tämän asian suhteen.
Hän ei kuole vaan hän paranee. Ja he olivat vain: "Todellako, oletko aivan varma asiasta..." Lääkärit
alkoivat... Hän ei selvästikään ollut uskova. Hän ei pitänyt uskon puheesta, jota tuli suustani. Joten, 
minun piti poistua huoneesta. Ja kun lääkäri tuli luokseni, hän oli jo alkanut koettelemaan uskoani. 
Ja kun hän tuli ulos huoneesta, hänellä oli kädessään pieni pullo - näytepullo. Ja hän katsoi minuun 
ja sanoi: "Tuberkuloosi. Tämä on klassinen tuberkuloosi." Ja neste, jota pojan keuhkoista oli otettu, 
oli täynnä pieniä mustia pilkkuja. 

Becky: Sanoin, hänellä ei ole sitä. Ja lääkäri suuttui minulle ja sanoi: "Tuberkuloosi. Klassinen." Ja 
minä sanoin: "Jeesuksen nimessä, hänellä ei ole sitä." Ja lääkäri lähti huoneesta huutaen kovaan 
ääneen minulle: "Tuberkuloosi." Ja minä sanoin: "Ei, hänellä ei ole sitä, Jeesuksen nimessä." Ja 
muutama päivä myöhemmin saimme uudet testitulokset. Nyt, kyseinen lääkäri ei soittanut meille. 
Hän oli laittanut jonkun toisen soittamaan meille. Ja pojan kehosta ei löytynyt tuberkuloosia. Ja he 
eivät kyenneet löytämään myöskään HIV:tä pojan kehosta. Se oli niin ihmeellistä.

Sid: Entäpä, jos sinulla on lapsi, joka on saanut diagnoosin: autistinen. Becky sanoo, hänellä oli 
lapsi, joka oli saanut diagnoosin: autistinen. Mutta, hän kieltäytyi uskomasta diagnoosiin. Kerro 
siitä.

Becky: Olet oikeassa. Eräs adoptiopojistamme, Andres, hän tuli meille ollessaan 6,5 viikkoa vanha. 
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Hänellä oli paljon, paljon ongelmia. Ja teimme havainnon, että eräs niistä oli autismi. Tarkoitan, 
hänellä oli klassiset oireet. Hän ei pystynyt katsomaan toista silmiin. Hän pyöri ympyrää. Kaikkien 
asioiden hänen elämässään täytyi olla pyörivässä liikkeessä. Se oli klassista. Hänellä oli 
raivonpuuskia, jotka saattoivat kestää 4-5 tuntiakin. Minä olin silloin kyynelissä. Se oli niin...vaikea
tilanne. Ja sydämestäni olin pojan puolella, koska en pystynyt tyynnyttämään häntä luonnollisesti. 

Becky: Ja muistan, kuinka Andresilla oli jälleen yksi itkupotkuraivari, joka kesti tunteja ja tunteja. 
Ja minun vain piti yrittää saada päivittäiset työni tehtyä - parhaani mukaan. Ja muistan olleeni 
vaihtamassa vaippoja eräälle pikkuvaivoista. Ja minä kuulin, minä kirjaimellisesti kuulin, Jumalan 
hengen sanovan minulle: "Ota hallintaasi tuo autistinen henki, nyt!" Ja kun kuulin sen, minä 
keskeytin työni. Ja sanoin: "Siinäkö se on?" Joten, minä käännyin hänen suuntaansa ja osoitin siihen
suuntaan, missä hän oli. Ja sanoin: "Jeesuksen nimessä, minä hylkään tuon autistisen hengen 
sinussa, nyt. Ja minä käsken sinua, tule ulos sieltä, nyt.  Jeesuksen nimessä." Kohtaus loppui, Sid, 
eikä hänellä koskaan sen jälkeen ollut ainuttakaan autistista piirrettä. Ei koskaan sen jälkeen. 

Sid: Ajattelen, että on ihmeellistä, kun opetat ja ihmiset tekevät, mitä käsket heidän tehdä. 
Esimerkiksi, kerro ystäväsi ystävästä, jolla oli neljännen vaiheen syöpä.

Becky: Kyllä, tämä on hämmästyttävää. Joskus ihmiset ajattelevat, että vain sellainen kuin minä, 
jolla on päätyönään parantaminen, voi tehdä tätä. Mutta, ei, se ei ole totuus. Jumala haluaa, että 
kaikki hänen ihmiset parantavat. Minne tahansa menemmekin. Ja se on osa suurta lähetyskäskyä. 
Jos uskot, sinä asetat kätesi sairaiden päälle ja he toipuvat. Joka tapauksessa, minä olin opettamassa 
nuorta naista, hän on Virginiassa. Ja hän on lukenut kirjojani ja kuunnellut nauhoituksiani. Ja hän 
tulee parantajaseminaariin (healing seminar) ja kaikkea sitä. 

Becky: Ja hän lähetti sähköpostia minulle ja sanoi: "Becky, ystäväni ystävä lähetti juuri 
sähköpostia, jolle oli juuri kerrottu, että hänellä on neljännen vaiheen syöpä keuhkoissa." Ja ettei 
toivoa ole. Ja että hän oli kuolemassa. Mitä minä teen? Minä kirjoitin hänelle ja sanoin näin: 
"Tehkää näin." Ja tämä on sitä, mitä minä joka kerralla sanon ihmisille. Numero yksi: profeetalliset 
sanat suussasi. Sinä menet ja hylkäät sen kuoleman hengen. Sinä hylkäät sen hengen, joka on tuon 
syövän takana. Ja sinä kiroat nuo syöpäkasvaimet Jeesuksen nimessä. Ja sinä käsket niitä 
poistumaan hänen kehosta. Ja sinä julistat, että hän on parantunut ja hänestä on tullut kokonainen 
Jeesuksen veren lunastusvoiman kautta. Niinpä, tämä nuori nainen teki juuri noin. Seuraavalla 
viikolla kyseinen mies meni lääkäriään tapaamaan ja kaikki syöpä oli poistunut. 

Sid: Beckyllä on niin paljon yliluonnollista jaettavaa...että olemme valmistelleet erityisen jatko-
osan, jonka voit katsoa tämän ohjelman jälkeen. Mene osoitteeseen: sidroth.org/becky. Nyt, kun 
tulemme takaisin, Becky jakaa kanssamme suurimman ilmestyksen, joka hänellä on siitä, kuinka 
sinä voit todistaa ihmeistä. Ja kerron teille, suurin osa ei koskaan ole kuullut tästä aikaisemmin. Ja 
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minä pyydän häntä rukoilemaan puolestanne, jos se sopii teille. Tulemme pian takaisin.

Sid: Älkää unohtako, kun tämä ohjelma on ohi, voit mennä osoitteeseen: sidroth.org/becky. Sieltä 
voit katsoa voimakkaan jatko-osan tähän ohjelmaan. Sinä sait vahvan ilmestyksen ruoskintapaalusta
(whipping post). Oliko se näky? Miten sinä sait sen? 

Becky: Olin puhumassa Jumalan sanaa liittyen Jeesuksen veren lunastusvoimaan. Olin puhumassa 
Jesajan 53:4:stä, jossa on ruoskintapaalu. Ja kun teen töitä asian parissa ja opetan ihmisiä asiassa, 
näen näyn ja kuulen Jumalan puhuvan minulle. Ja kuulin Hänen kysyvän minulta, oletko koskaan 
lukenut, että Jeesus olisi ollut sairas. Olemmeko koskaan lukeneet, että Jeesus olisi ollut sairas. 
Emme. Ja se johtuu siitä, että Jeesus oli poikkeuksellinen uskon mies täällä maassa. Hän toimi 
uskossa joka kerralla, kun sairaus tai vaiva yritti tulla häneen. Hän ei sallinut sen pääsevän sisälle 
kehoonsa, koska hän tiesi, että elämän ja kuoleman voima oli hänen sanoissaan. Joten, kun Jeesus, 
kun häntä ruoskittiin, mitä minä näin. Jumala puhui minulle sanoen, sairaus ei voinut mennä hänen 
kehoonsa, koska hän oli niin poikkeuksellinen uskon mies. 

Becky: Niinpä ensimmäiset ruoskaniskut mursivat hänen lihansa, jotta sairaudet ja vaivat pystyivät 
todellisuudessa pääsemään sisään hänen kehoonsa. Jumala todellisuudessa kertoi minulle, että 
Jeesus upotettiin meidän sairauksiimme ja vaivoihimme. Ja ainoa tapa, jolla se oli edes mahdollista 
tehdä ja joka sen mahdollisti. Se tapahtui, koska hän antoi suullisen luvan sanoillaan Getsemanen 
puutarhassa, kun hän sanoi: "Ei minun tahtoni vaan Sinun tahtosi tapahtukoon." Siinä oli kyseessä 
meidän sairautemme ja vaivamme, jotka menivät hänen kehoonsa, jotta meidät voidaan vapauttaa ja
voimme olla vapaita niistä. Niinpä, meidän ei tarvitse enää kantaa sairauksia ja vaivoja. Ja se on tuo
kohta, kun me saimme elämän ja kuoleman voiman sanoihimme sairauksia ajatellen. Me sanomme: 
"Ei, ei minun kehossani, Jeesuksen nimessä." 

Sid: Juuri nyt, rukoile parantava rukous niille, jotka katsovat parhaillaan.

Becky: Juuri nyt, minä mitätöin kuoleman hengen kehoissanne. Ja minä vapautan elämän hengen, 
joka tulee kehoihinne Jeesuksen nimessä. Tuo mies, joka kärsii haimasyövästä, Jeesuksen nimessä 
minä mitätöin tuon syövän ja käsken tuota syöpää tulemaan ulos haimasta. Jeesuksen nimessä. 
Sinun haimasi uudistuu ja toimii täydellisesti ja normaalisti Jeesuksen nimessä. Ja siellä on nainen, 
joka harkitsee itsemurhaa, koska miehesi on ollut uskoton. Ja minä sanon Jeesuksen nimessä, 
Jumalan sana sanoo: "Valitse elämä." Valitkaa aina elämä. Minä mitätöin tuon itsemurhan hengen, 
joka on sinussa. Juuri nyt, Jeesuksen nimessä. Ja minä vapautan Pyhän Hengen palvelevat enkelit 
sinun läheisyyteesi, Jeesuksen nimessä. Aamen.

7/11



***Erityinen ohjelman jatko-osa***

Sid: Kuinka sinulla on niin paljon uskoa?

Becky: Se alkoi kauan sitten matkallani, jolla yritin löytää enemmän Jumalaa ja hänen tapojaan. Ja 
minulla oli intohimo vaeltaa luonnollisesti yliluonnollisessa kuten luin Jumalan sanasta. Jumalan 
ihmiset, kyse ei ollut vain satunnaisuudesta. Vaan, heillä oli elämäntapana parantaminen ja ihmeet. 
Ja minä rukoilin, ja tiedäthän, minä paastosin ja rukoilin. Ja minä kysyin Jumalalta, miten tämä 
pitää tehdä. Ja mitä enemmän luin Jumalan sanaa, mitä hän opetti minulle. Numero yksi on: minun 
identiteettini. Kuka minä olen Kristuksessa? Ja sitten, kun olet ymmärtänyt, kuka olet Kristuksessa. 
Aivan yhtäkkiä valta, josta meille kaikille puhutaan, sinun on vain aloitettava harjoittamaan 
valtaasi. Mutta, on vaikea harjoittaa omaa valtaa Kristuksessa, jos et ymmärrä, kuka sinä olet.

Becky: Mutta sitten kun olet ymmärtänyt identiteettisi, tuo valta, yliluonnollinen tai luonnollinen, 
se tulee esiin. Ja silloin, sinä voit hallita Saatanaa ja kaikkia hänen ilkitöitään. Mukaan luettuna 
sairaudet ja vaivat. 

Sid: Hänellä on toinenkin poika, Marcus, joka sai uusia ruumiinosia. Mitä tapahtui Marcukselle?

Becky: Marcus, saimme hänet, kun hän oli päivän vanha. Ja hän selvisi kahdesta abortin yrityksestä
ja kolmas yritys tapahtui sairaalassa. Ja he olisivat vain poistaneet hänet, mutta kristitty hoitaja antoi
suunnitelman äidille sanoen: "Älä tee tätä aborttia." Jos todella et halua tätä lasta, anna raskauden 
mennä loppuun asti. Sinulla on vain muutama kuukausi jäljellä. Jos todella et halua häntä, me 
etsimme jonkun, joka haluaa. Niinpä, me otimme tämän poikavauvan ja nimesimme hänet 
Marcukseksi. Kun hän oli yhden päivän ikäinen. Ja, kun Marcus oli kuukauden ikäinen, hän kuoli 
äkillisesti (sudden infant death syndrome). Se on pitkä tarina, johon meillä ei ole aikaa mennä. Minä
kävelin sisään ja näin tilanteen, jossa hän ei enää hengittänyt sisään. Hän vain puhalsi ulospäin. 
Enkä edes tiennyt, miten kauan hän oli siinä tilanteessa ollut. 

Becky: Ja me tiedämme, että luonnollisesti meillä on vain kolme minuuttia aikaa ennen kuin 
kehonosat alkavat tuhoutumaan. Me asuimme kylässä. Ja sairaalaan Guatemalaan ajaminen olisi 
ollut kahden tunnin ajomatka, koska oli ruuhka-aika. Niinpä mieheni täytyi mennä läheiseen kylään.
Ja sairaalat siellä, niissä ei ole laitteita ja henkilökuntaa ei ole koulutettu. Heiltä puuttuu 
välttämättömät perusvälineet. Ja kun joku ei hengitä, mitä he tarvitsevat. Happea. No, heillä ei ollut 
edes happea. Joten, hänet lähetettiin toiseen sairaalaan. Marcus ei enää hengittänyt. Ja hän oli 
kauttaaltaan sininen. 

Becky: Sairaalassa Marcus otettiin Davidin sylistä ja he kuljettavat hänet yläkertaan ja mieheni 
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seuraa heitä. Ja he tekevät töitä ja tekevät töitä, koska heillä ei ole välineitä, he tekevät töitä käsin. 
Mutta aikaa oli kulunut liian pitkä aika. Ja hänen keuhkoihin ja sydämeen oli kohdistunut niin 
paljon painetta, että ne eivät pysähtyneet. Ne kirjaimellisesti räjähtivät palasiksi. Ja hänen 
keuhkonsa tulivat pieninä palasina ulos hänen nenänsä kautta veren mukana. Ja hänet julistettiin 
kuolleeksi. Minulla ei ollut mitään tietoa asiasta, koska tuohon aikaan ei ollut kännyköitä. Mutta 
mitä minä tein, sillä hetkellä, kun he kävelivät ovesta ulos. Aloitin rukoilemaan kielillä. Siinä on 
profeetallinen voima, kun rukoilemme kielillä. Tiedän, tiedän, että monet kristityt kurtistavat sille 
kulmiaan. Se on työkalu. Ja meidän on palattava perusasioihin ja aloitettava tekemään työtä 
profeetallisessa maailmassa ja käytettävä jokaista lahjaa, jonka hän on meille antanut. Se on 
voimakasta.

Becky: Ja minä rukoilen hengessä [rukoilee kielillä]. Ja minä rukoilin ja rukoilin ja rukoilin. Ja 
minä rukoilin pitkän aikaa hengessä kunnes murtauduin Jumalan maailmaan. Se oli Jumalan 
käsinkosketeltava maailma. Ja hän kutsuu minua nimellään aivan kuten minä puhun tässä sinulle 
nyt. Ja hän sanoi: "Becky." Ja minä sanoin: "Mitä?" Sinun pitää vastustaa kuoleman henkeä 
Marcuksessa nyt. Minulla ei ollut tietoa, mitä siellä tapahtui. Enkä edes tiennyt, että hänet oli 
julistettu kuolleeksi. Tiesin vain, että tilanne oli paha. Niinpä, minä kuulin itseni sanomassa: 
"Jeesuksen nimessä, minä mitätöin kuoleman hengen Marcuksessa ja minä vapautan elämän 
hengen." Ja sitten kuulin Jumalan hengen sanovan minulle: "Nyt, Becky, sinun on puhuttava 
Marcuksen hengelle suoraan." Sid, kukaan ei ollut koskaan opettanut minulle tuota. Minulle oli 
kerrottu, rukoile ja paastoa. Minä luin Jumalan sanaa, jossa Jeesus puhui sanat. Hän lähetti sanat ja 
ihmiset paranivat. Minä en kyseenalaistanut sitä, mitä Jumalan henki käski minua tekemään. 

Becky: Minä vain kuulin itseni sanomassa nämä sanat: "Marcus, minä tiedän, että fyysisessä 
maailmassa välillämme on etäisyys. Mutta hengen maailmassa ei ole etäisyyttä. Marcus, minä 
haluan, että aloitat hengittämään omin voimin." En tiennyt, mitä siellä oli tapahtumassa. Minä vain 
kuulin itseni sanomassa nämä sanat: "Minä haluan sinun alkavan hengittämään nyt." Sanoin, 
hengitä, hengitä, hengitä. Ja tämä Jumalan henki, tämä rauha, tuli ympärilleni niin konkreettisesti, 
ettei se ollut vain tunne. Se oli paikka. Se oli konkreettinen paikka Jumalan kanssa. Se oli rauha, 
joka ylittää kaiken järkeilyn. Se oli Hänen läsnäolonsa, Sid. Ja, kun saimme tunteja myöhemmin 
selville, kun mieheni tuli hakemaan minua ja joku jäi hoitamaan lapsia. Ja minä pääsin lähtemään 
sinne, missä tahansa Marcus olikin. 

Becky: Mieheni alkoi kertomaan tarinaa minulle. Ja Marcus oli julistettu kuolleeksi. Aivan kuten 
sanoin sinulle. Eikä kukaan enää ollut yrittänyt auttaa häntä. Hän vain makasi verissään ja veri valui
kaikkialle hänestä. Ja siinä oli mukana palasia hänen keuhkoistaan. Ja mieheni talutettiin toiseen 
osaan sairaalaa, missä hän allekirjoitti paperit, jotta kuolemansyyntutkija voi alkaa tekemään omaa 
työtään. Ja Pyhä Henki puhuu minulle huoneessani ja hän sanoo, sano tämä nyt, sano tämä nyt, sano
tämä nyt. Minä tein, mitä hän sanoi. Ja jostain tyhjyydestä. Kukaan ei tee töitä Marcuksen kanssa. 
Häneen ei ole kytketty laitteita, koska heillä ei edes ole sellaisia. Ja aivan yhtäkkiä Marcus ottaa 
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yhden ison, syvän henkäyksen. Ja lääkärit ja mieheni ja kaikki kääntyvät. Ja kaikki ajattelivat: 
"Mitä?" 

Becky: He juoksivat hänen luokseen. Kerro minulle, kuinka joku, jonka sydän ja keuhkot ovat 
räjähtäneet palasiksi ja oli kuollut, kuinka hän voi hengittää. Se oli elämän henki. Koska minä 
mitätöin kuoleman hengen ja käskin sen ulos kehosta. Ja minä vapautin elämän hengen ja hän alkoi 
hengittämään Marcuksen puolesta. Ja se on hyvin pitkä tarina. Siinä luotiin uusi sydän ja siinä 
luotiin uudistuneet keuhkot. Siinä luotiin munuaiset, me saimme ne. Siinä luotiin uudet aivot ja hän 
sai sen. 

Becky: Parantuminen ei ole vain minua varten työntekijänä. Jumala sanoo, jos uskot, kun asetat 
kätesi sairaiden päälle, he paranevat. Jotta onnistuisit parantajan työssä, numerolla yksi, sinun on 
opittava, mitä Jumala opetti minulle. Numero yksi: tunne identiteettisi Kristuksessa. Kun tunnet 
identiteettisi Kristuksessa, voit toimia Hänen vallassaan. Miksi on niin tärkeää tuntea identiteettisi 
Kristuksessa ennen kuin alat työskentelemään Hänen vallassaan. Muistan niin usein nuorena 
kristittynä, he sanoivat, käytä vain valtaasi, sinulle annettua valtaa. Ja me tiesimme sen, mutta 
emme ymmärtäneet, mitä se edes tarkoitti. Me emme tienneet, mitä olisimme sillä tiedolla tehneet. 
Ja mitä Jumala opetti minulle paaston ja rukouksen kautta, hän opetti ensiksi, kuka minä olen 
Kristuksessa. 

Becky: Ja hän antoi minulle esimerkin sheriffistä. Sheriffillä on rintamerkki, joka edustaa valtaa. 
Mutta, jos tuo henkilö ei tiedä, että hän on sheriffi, heillä ei ole hajuakaan, miten he työskentelevät 
siinä vallassa. He eivät ymmärrä, mikä tuo vallan rintamerkki edes on. Joten, ensimmäisenä 
sheriffin täytyy ymmärtää, että hän on sheriffi. Eikö? Kun he ovat ymmärtäneet olevansa sheriffejä, 
ja sen, mitä sheriffi todellisuudessa tekee ja vallan, joka heille on annettu, sitten he voivat 
luonnollisesti aktivoida vallan ja tuon rintamerkin voiman. Ja se on sitä, mitä meidän pitää tehdä. 
Meidän pitää tietää, keitä olemme Kristuksessa. 

Becky: Niin kuin Genesis 1:26-28 [1.Moos.1:26-28] sanoo. Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. 
Tuo sana kuva, tarkoittaa pelkkää kuvaa. Uusi Testamentti sanoo, niin kuin Jeesus oli, niin olemme 
mekin täällä maassa. Monet ihmiset uskovat, minä paranen, kun olen taivaassa. Minä sanon: "Et 
sinä parane taivaassa. Koska ensinnäkään taivaassa ei ole sairauksia, joista voisi parantua." Sinä et 
vie sinne mukanasi maallista taakkaasi. Kysymys on tästä maasta, missä sinä työskentelet omassa 
vallassasi ja otat hallinnan ja kesytät Saatanan voimat tässä maassa. Joten, ensinnäkin sinun on 
tunnettava identiteettisi Kristuksessa. Sitten, sinun on tunnettava Kristuksen valta. Ja sitten uskon 
voiman avulla, sinä vapautat profeetallisen ja parantavan voiman sanoissasi. Koska jokainen sana, 
jonka puhut, profetoi joko elämää tai se profetoi kuolemaa. Ja sinä valitset. Sinulla on valinnan 
mahdollisuus. Jos haluat vaeltaa sairaudessa, voit jatkaa sen etsimistä. Sinä jatkat puhumista 
sairauksista ja oireista. Jos haluat parantumisen, sinä et puhu niistä asioista sellaisena kuin ne olivat.
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Sinä et enää mainitse sairautta tai vaivaa. Ja sinä julistat niitä asioita, joita ei ole. Jeesuksen 
nimessä. Sinä olet parantunut ja sinusta on tehty kokonainen, Jeesuksen nimessä. Ja tämä on tapa, 
jolla työskentelet ihmisten parantumisen puolesta ja ihmeiden puolesta uskossa. 

Sid: Sinä olet niin sinnikäs ja raivokas Paholaista kohtaan parantamisessa. Minä aion pyytää sinua 
rukoilemaan. Ja sinä voit vastustaa jokaista sairautta, joista olet nähnyt ihmisten parantuvan.

Becky: Jeesuksen nimessä, minä mitätöin Saatanan voiman, joka hyökkää kehoosi. Käsken niitä 
sokeita silmiä aukeamaan ja näkemään. Käsken niitä kuuroja korvia aukeamaan ja kuulemaan. 
Mykät äänet aukeavat ja kielet vapautuvat ja te puhutte Jeesuksen nimessä. Me käskemme 
epilepsiaa poistumaan ja syövät poistuvat Jeesuksen nimessä. Minä käsken kaikkia nivelreumoja 
poistumaan kehoista ja katkenneet luut parantuvat Jeesuksen nimessä. Luovat ihmeet alkavat 
tapahtumaan. Aivot luodaan uudelleen ja muistit palautuvat 100%:sti Jeesuksen nimessä. Ja käyrät 
selkärangat suoristuvat Jeesuksen nimessä. Käyrät luut suoristuvat ja tulevat kokonaisiksi 
Jumalamme kunniaksi. Syöpä, diabetes, Lime's sairaus [mikä?], eikä väliä mikä sen nimi on, 
autismi, alkoholismi, epilepsia, mikä tahansa se onkin, Jeesuksen nimessä me kiroamme tuon 
taudin. Me kiroamme sen juuren ja siemenen. Me kiroamme sen voiman, joka kyseisen sairauden 
nimen takana on, Jeesuksen nimessä. Ja me sanomme, ottakaa vastaan Pyhän Hengen parantava 
voima kehonne sisälle 100%:sti ja te olette kokonaan ja täydellisesti vapautetut, parantuneet ja 
päässeet vapaaksi Jeesuksen kunniaksi. Aamen ja aamen.
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