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Sid Roth - vieraana Mary Hasz

Video: https://sidroth.org/television/tv-archives/mary-hasz/

Mary Hasz parani parantumattomasta, rappeuttavasta sairaudesta, kun hän oli löytänyt ilmestyksen Pyhän 
Hengen avulla. Ilmestyksen avulla hän aloitti voittoisan matkansa - omansa ja sinun!

Onko olemassa yliluonnollinen ulottuvuus - maailma tuntemamme maailman takana. Onko kuoleman        
jälkeen elämää? Onko olemassa piilossa olevia pimeyden voimia, jotka estävät Jumalan tarkoituksen         
elämässäsi. Onko enkeleitä olemassa ja antamassa meille yliluonnollisen suojeluksen - riisuen aseista        
vihollisemme. Voivatko unemme sisältää viestejä taivaasta? Voimmeko kiinnittyä muinaisiin                      
yliluonnollisiin salaisuuksiin? Onko Jumala valmistelemassa parantamisen tsunamiaaltoa maailmassa        
tänään? Sid Roth on tutkinut yliluonnollisen outoa maailmaa yli 40 vuotta. Liity Sidin seuraan                    
tämänkertaiseen jaksoon - Se on yliluonnollista!                                                                                             

Sid: Mary, sinulla oli synnynnäinen lihasrappeumasairaus. Mikä sen nimi oli? 

Mary: Charcot - Marie - Tooth.

Sid: Mikä tuon sairauden ennuste oli?

Mary: Se on parantumaton sairaus. Se vaikuttaa ruumiinjäseniesi ääriosiin, käsiin ja jalkoihin, lopulta 
hermosto lopettaa lähettämästä viestejä niiden lihaksiin. Sinä alat pysähtelemään ja näivettymään etkä voi 
käyttää tiettyjä lihasryhmiä.

Sid: 12-vuotiaana sinulle kehittyi skolioosi ja tässä sanotaan, että selkärankasi kaari oli 33 astetta.--

Mary: Kyllä. Toinen selkärankani lapaluu kehittyi enemmän kuin toinen. Selkäni oli hyvin vääntynyt ja 
minulla oli polttelutuntemuksia joka kerran, kun nostin jotakin. Minun yleensä piti asettua makuulle 
tunniksi, koska kipu oli niin kova. Minun piti odottaa ennen kuin se meni ohi ja minä pystyin toimimaan 
jälleen.

Sid: Kun olit 19, mennään vauhdilla eteenpäin, sinä koit parantumisen. Miten sait sen?

Mary: 14-vuotiaana menin David Wilkersonin ristiretkelle ja Pyhä Henki sanoi: "Mene alas eteen." Minä 
sanoin: "Olen pelastunut. Sinä tiedät, että olen pelastunut." Hän sanoi: "Haluan niiden ihmisten yläasteella
[high school] tietävän sinun ajatuksesi." Menin alas ja täytin korin ja he opetuslapseuttivat minut postitse 
Johanneksen evankeliumin avulla. Lukemalla Johanneksen evankeliumin, Pyhä Henki alleviivasi 
kirjoituksia, joissa Jeesus oli parantanut heidät kaikki. Minä sain otteen tuosta asiasta - minä olen yksi 
kaikista. Sitten luin kirjoitusten kohdan, jossa Jeesus karkotti pahan hengen ja he paranivat.
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Katsoin kehoani kuten lapsi katsoo 14-vuotiaana ja ajattelin: "Tämä on paholainen." Luin kirjoituksia 14-
vuotiaana. Aloitin lukemaan läpi Raamattuani ja tulin Jaakobin 4:7:ään: "Siksi alistukaa Jumalalle. 
Vastustakaa paholaista ja se pakenee teistä." Yli viisi vuotta luin tuota kirjoitusten kohtaa. Äitini vei minut
joka paikkaan, jossa hän uskoi ihmisten asettavan kätensä päälleni ja rukoilevan puolestani, ja viidessä 
vuodessa kaikki merkit sairaudesta poistuivat kehostani.

Sid: Uskon, että he tekivät analyysin selkärangastasi ja sen kaarteesta. Mitä lääkäri siihen sanoi? Muuten, 
on olemassa leikkaus, jolla selkäsi voidaan korjata, mutta sinä et mennyt leikkaukseen. Mitä lääkäri sanoi?

Mary: Duke Medical lasten sairaala röntgenkuvasi minut muutaman kuukauden välein niiden viiden 
vuoden aikana, kun luen kirjoituksia ja uskon parantumiseeni. He asettivat kuvat eteensä ja puistelivat 
päätään, koska joka kerralla kulma oli pienentynyt ja pienentynyt.

Sid: Hyvä on, 16 vuotta menee eteenpäin, mennään nopeasti eteenpäin, sinulla on viisi lasta ja olet 
avioliitossa. Sinulla oli pieni välikohtaus, kotikirkossasi. Sinä menit sinne ja he kirjaimellisesti häpäisivät 
sinut.

Mary: Julkisesti.

Sid: He häpäisivät sinut julkisesti. Sinä haavoituit. Kuusi kuukautta myöhemmin, sairaus iski sinuun 
kostaakseen ja se oli paljon pahempaa.

Mary: Aviomieheni ja minä kävelimme muutaman korttelin taloltamme, menimme puistoon. Tulemme 
puistosta ja yhdellä askeleella, minä halvaannuin polvieni alapuolelta. Rich käveli tietä pitkin ja minä 
aloin huutamaan hänen nimeään. "Rich! Rich!" Hän käänty ja on ikään kuin: "Ala tulla jo!" Minä sanon: 
"Tule tänne!" Hän tulee takaisin ja tokaisee: "Mitä sinä teet?" Sanon: "En pysty kävelemään." Hän sanoo: 
"Mitä tarkoitat, et pysty kävelemään?" Sanoin: "En voi liikuttaa kumpaakaan jalkaani." Hänen piti kävellä
kotiimme hakea auto ja auttaa minut sen sisään. Siitä alkoivat elämäni synkimmät päivät. Mutta minä tein 
virheen tuolla hetkellä.

Sid: Mitä sinä teit?

Mary: Sydämessäni sanoin: "Sairaus on palannut." Tein sopimuksen sydämessäni tämän sairauden kanssa
ja minun olisikin pitänyt vastustaa sitä."

Sid: Nuo oireet voivat tulla takaisin saman demonisen voiman kautta, jota kautta ne tulivat ensimmäisellä 
kerralla. Jos pystyt vastustamaan sitä ensimmäisellä kerralla, sinun ei tarvitse nähdä sitä enää sen jälkeen. 
Se on helpoin ajanjakso vastustaa sitä.
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Mary: Jumala antoi minulle avaimen siihen. Hän sanoi: "Jos luet Johanneksen 10:10 ja jaat loput 
elämästäsi tuon kohdan avulla, sinun ei enää tarvitse sietää tätä ongelmaa." Johannes 10:10 sanoo: "Varas 
tulee varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan ja Jeesus tuli antamaan yltäkylläisen elämän." Hän sanoi: "Jos
se tulee varastamaan, tappamaan tai tuhoamaan jotain sinulta, mitä tahansa, ajatuksesi, fyysisen kehosi, 
lopeta olemasta yhtä mieltä sen kanssa. Jos se tuo elämää, siinä kohdassa voit olla yhtä mieltä hänen 
kanssaan. Siinä kohdassa päästät mielesi vapaaksi. Siinä on kohta, johon sinun tulee keskittyä. Mutta 
sinun on vastustettava, kun se tulee varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan.

Sid: Tiedättekö mitä? Hän sai otteen tuosta kirjoitusten kohdasta, mutta siihen aikaan hän oli niin syvässä,
pimeässä kuopassa, että sinä todella halusit kuolla.

Mary: Kyllä halusin. Nyt, minulla oli klusterimigreeni. Olin vuoteen oma 16 päivää kuukaudesta. Se on 
paljon. Minulla oli neljä päivää migreeni, ehkä lukuunottamatta kaksi päivää. Viisi päivää migreeniä, ja se 
oli sellainen pahantahtoinen sykli päivä toisensa jälkeen. Enkä ollut varma pääsenkö ylös sängystä. Kipu 
oli niin suuri, että sanoin Jumalalle: "Minun mieheni näyttää hyvinvoivalta. Hän on erittäin ystävällinen. 
Eikö joku toinen voisi tulla tänne hoitamaan lapsia, koska minä en kykene tähän." Aloin vihaamaan 
itseäni. Aloin halveksimaan itseäni ja huusin Jumalalle: "Anna minun kuolla."

Sid: Tulemme pian takaisin, mutta hän huusi myös kysymyksen. "Miksi, Jumala? Miksi minä?" Tulemme 
pian takaisin.

--Mainokset--

Sid: Mary, tässä toivottomassa kuopassa, kuten hän juuri kertoi, hän ojentautui Jumalan puoleen ja löysi 
Johanneksen 10:10. Sen jälkeen Jumala antoi lisää ilmestystä tuosta kohdasta.

Mary: Sanoin: "Miksi tämä tapahtuu minulle?" Hän sanoi: "Miksi ajattelet, että kyse on minusta?" 
Sanoin: "Mitä sinä tarkoitat?" Hän sanoi: "Katso ympärillesi Taivasta. Minulla ei ole varastorakennuksia 
sairauksille ketään varten." Sanoin: "No, miten tämä sairaus sitten tuli takaisin?" Hän sanoi: "Sinun 
sydämesi loukkaantui tuossa kirkossa, ja sen sijaan että olisit kiirehtinyt minun luokseni parantuaksesi, 
sinä käännyit sisäänpäin." Mutta minusta tuli hyvin, hyvin, yksityinen henkilö. Jumala sanoi: 
"Kääntymällä sisäänpäin, luotiin laskeutumispaikka sydämeesi, koska sinä et parantanut sitä ja vihollinen 
kykeni asettamaan sairauden sinne."

Sid: Sitten luit kirjoitusten kohdan, jossa oli kohtaus Siloan altaalta ja jossa mies parani. Kerro mitä -

Mary: Se muutti kaiken.

Sid: Kerro, mitä Jumala näytti tuon kirjoitusten kohdan avulla. Ensiksi selitä, mitä tuossa kohdassa 
tapahtuu. Kerro sitten mitä kävi sinulle.
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Mary: Hyvä on. Kun sairaus iski, minä aloin kutistumaan, koska en pystynyt kävelemään. Luuni alkoivat 
menettämään luukudosta (osteopenia). Minä kutistuin kaksi tuumaa. Koko kehoni alkoi näivettymään. 
Mieheni sanoi: "Mary, me rakennamme jotain lisää kotiimme. Me laitamme sisäuima-altaan, koska sinulla
on vain muutama lihas jäljellä, meidän on käytettävä niitä, koska kun kehosi alkaa näivettymään, peli on 
menetetty. Kannoin Raamattuani mukana uima-altaalle ja ajattelin: "Aion viettää aikaa Jumalan kanssa 
ennen kuin menen tuonne." Jätin sen avoimeksi sylissäni ja silmäni osuivat Johanneksen 5:seen. Luin pari 
ensimmäistä jaetta, kun Jeesus tulee sinne ja Hän sanoo miehelle: "Haluatko, että sinä paranet?" Mies 
sanoo Hänelle: "No, kun enkelit tulevat ja vesi kuplii, joku aina ehtii sinne ensin." 

Jeesus paransi miehen, mutta sen jälkeen kun olin lukenut kohdan, kävin keskustelun, joka muutti kaiken. 
Pyhä Henki sanoi minulle: "Mitä ajattelet tuosta tarinasta?" Sanoin: "No, se on mukava tarina." Hän sanoi:
"Sinä et usko sitä." Sanoin: "No, en ole koskaan kuullut pastorin saarnaavan sitä. En ole koskaan kuullut 
kenenkään puhuvan parantavista enkeleistä." Pyhä Henki sanoi minulle: "Jos tuo mies ei olisi parantunut, 
hän olisi mennyt jonnekin muualle." Tuolla hetkellä Jumalan kasvot tulivat sisälleni ja katsoin uima-
allasta ja sanoin: "Minulla on vettä. Haluan Johanneksen 5:sen enkeleiden tulevat sekoittamaan tuota 
vettä." Kaksi vuotta kävin uima-altaassa.

Minulla oli keskusteluja Pyhän Hengen kanssa, josta tuli kirjani. Siinä on kaikki avaimet, jotka hän antoi 
minulle. Noiden keskustelujen kautta, tuo laskeutumispaikka sydämessäni alkoi parantumaan ja kaikki 
oireeni katosivat ja minusta tuli sairaudeton ja kivuton.

Sid: No, eräs avaimistasi on olla kiitollinen. Kerro kokemuksesi jaloistasi ja siitä, että olemme kiitollisia.

Mary: Eräs keskusteluista, jonka kävin Pyhän Hengen kanssa, Hän sanoi: "Kiitä minua jaloistasi." Minä 
sanoin: "Miksi? Ne eivät toimi." Minä en pystynyt liikuttamaan niitä. Kirjaimellisesti en pystynyt 
liikuttamaan jalkojani. Sain avoimen näyn, koska katson jalkojani enkä näe niitä, puhun Pyhälle Hengelle.
Näin tyngät jalkojeni jatkeena. No, tämä pelästyttää meidät. Nostin jalkani ylös ja aloin hieromaan 
jalkojani. Sanoin: "Kiitos, Jeesus, jaloistani. Kiitos kauniista, kauniista jaloista." Pyhä Henki sanoi 
minulle: "Sinä et voi halveksua ja kirota kehonosiasi ja odottaa saavasi parantumisen." Hän muutti 
ajatteluni siitä, miten minun pitäisi kohdella itseäni ja kehoni osia, jotka eivät toimineet.

Sid: Kerro kätten päälle asettamisesta. Mitä Pyhä Henki kertoi sinulle?

Mary: No, minä olin tuossa yksityistilaisuudessa. Minua oli haavoitettu. Kävin yhä kirkossa perheeni 
kanssa, mutta en pystynyt puhumaan kenellekään tai vain hyvin harvoille ja minä haavoituin. Siinä minä 
olen tuossa yksityistilaisuudessa ja löydän kirjoituksen kohdan: "Aseta kätesi sairaiden päälle ja he 
paranevat." Minä sanoin: "Pyhä Henki, minulla on kädet. Toimiiko se minulle itselleni, jos asetan omat 
käteni päälleni?" Hän sanoi: "Sama voima, joka nosti Jeesuksen kuolleista, asuu sisälläsi." Joka päivä otan
käteni ja sanon: "Käsken jokaista solua kehossani järjestymään Jumalan sanan mukaisesti." Etsin kaikki 
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kirjoitusten kohdat ja asetin oman nimeni niihin ja nuo kohdat heräsivät eloon minulle niin, että kykenen 
asettamaan kädet itseni päälle ja parantumaan.

Sid: Arvatkaa mitä, oletteko valmiit pientä harjoitusta varten sen suhteen, mitä juuri kuulimme? Hyvä on, 
jos uskot Jeesukseen, haluan jokaisen asettavan kätensä, jos mahdollista sinne, minne tarvitset 
parantumista. Jos et voi asettaa kättäsi juuri tuohon kohtaan, aseta se minne tahansa, koska Jumalan sana 
sanoo, aseta kätesi sairaiden päälle. Siinä ei sanota minne. Hyvä on, nyt, haluan sinun johdattavan heidät 
rukoukseen, jossa he paranevat / palautuvat juuri nyt.

Mary: Hyvä on. Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme sinua, että sanasi sanoo: "Aseta kätesi sairaiden 
päälle ja he paranevat / palautuvat." Isä, me kaikki tulemme veriliiton yhteisymmärrykseen, jonka Jeesus 
osti ristillä. Me asetamme kätemme päällemme ja käskemme jokaista solua kehoissamme asettumaan 
Jumalan sanan suuntaisiksi. Jokainen elin, jokainen kudos, jokainen joka yrittää kohottaa itsensä 
Jeesuksen nimen yläpuolelle, täytyy polvistua Jeesuksen nimessä.

Sid: Kun tulemme takaisin, te kuulette jotain, jonka minä sain kuulla vastikään. Minä kuulin asiasta eilen. 
[Ääni] taajuus jolla Mary puhuu tai laulaa yliluonnollisia kieliä, kielillä, parantaa kaikki kehosi vaivat. 
Tulemme pian takaisin.

--Mainokset--

Sid: Kahden vuoden ajan, Mary oli uima-altaassa uskoen Jumalaan ja kehittäen sellaisen suhteen Pyhän 
Hengen kanssa, että Pyhä Henki kertoo hänelle asian toisensa jälkeen, mikä ilmenee hänen 
parantumisenaan.

Mary: Eräs asioista, jonka hän kertoi oli se - minä pyydän anteeksi Häneltä koko ajan. "Minä olen 
pahoillani Jumala. Olen pahoillani, etten tee enemmän lasteni hyväksi, sinun kirkkosi hyväksi. En pysty 
opettamaan pyhäkoulussa. En pysty kaikkiin niihin asioihin." Pyhä Henki sanoi minulle: "Halusin sinun 
tietävän rakkauteni, koska sinä etäännyt lahjoistasi." Sanoin: "Rakastatko minua sillä tavalla?" Jumala 
rakastaa meitä missä tahansa olemme. Se ilmestys, miten rakastettu minä olen, auttoi minua aloittamaan 
rakastamaan itseäni. Kävelin ja puhuin Hänen kanssaan kaksi vuotta ja kahdessa vuodessa, kaikki oireet, 
jälleen kerran, ja nämä ovat paljon pahempia kuin olen koskaan tiennyt, täysin katosivat. Minä sain 
elämäni takaisin. Minä sain käteni takaisin ja jalkani takaisin.

Sid: Tämä on hassua, hassu tarina ja hän saa käsiensä toimintakyvyn takaisin ja Jumala kertoo hänelle 
alkaa maalaamaan. Mitä sinä siitä ajattelit?

Mary: Minä käännyin vain pois. Se oli kaksivuotinen keskustelu.
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Sid: Katsotaan kuvaa eräästä hänen maalauksestaan, koska kun hän lopulta tuli kuuliaiseksi Jumalalla. 
Hän ajatteli, ettei hänellä ole lainkaan taiteellisia lahjakkuuksia ja hänen kätensä eivät olleet rakennettu 
maalaamista varten, mutta se on sitä, mitä hän tekee juuri nyt. Tiedätkö, milloin Jumala sanoo, että kaikki 
asiat ovat mahdollisia, Hän todella tarkoittaa sitä? Kerro minulle ilmestyksestä, joka sinulla on veriliitosta 
- lyhyesti.

Mary: Minä, noiden kahden vuoden aikana aloitin Raamatun opiskelun ja he opettivat neljä avainta: 
Jumalan nimen, Jumalan sanan, Pyhän Hengen ja veren. Kun he opettivat, että kun olet veriliitossa 
Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa, mitä tahansa tapahtuu sinulle, se tapahtuu Jumalalle. Jos sillä ei ole 
oikeutta Jumalaan, sillä ei ole oikeutta sinuun. Katsoin kehoani ja sanoin: "Tällä sairaudella ei ole oikeutta
Isääni, ja minä olen yhtä Hänen kanssaan Jeesuksen veren kautta, joten sillä ei ole oikeutta minuun, minun
ympärilläni, minun ja paholaisen välillä ja minun ja paholaisen vallan välillä Jeesuksen nimessä. Keho, 
sinun täytyy asettua Jumalan sanan mukaisesti ja vihollinen, sinä et voi ylittää verilinjaa.

Sid: Mary, sinä opit paljon rukoilemisesta yliluonnollisilla kielillä [languages] -

Mary: Kyllä opin.

Sid: ...ja kielillä [tongues]. Eräänä päivänä sinä rukoilit kielelläsi.

Mary: Ja uusi kieli tuli esiin.

Sid: Kerro minulle tuosta uudesta kielestä.

Mary: Uima-altaassa, Pyhä Henki sanoi minulle: "Haluan että kuuntelet Aamutähden [Morningstar] 
musiikkia." Sanoin: "Miksi heidän musiikkiaan?" Hän sanoi: "He ovat profeetallisella huipulla." Minä en 
edes tiennyt, mitä nuo sanat tarkoittivat. Tilasin CD:n ja kun lauloin tuota CD:tä, he tiesivät, kuinka 
opastaa läsnäolossa, minä pääsin läsnäoloon, jollaista en ollut tuntenut koskaan elämässäni. Lauloin 
rukouskielelläni ja tämä uusi kieli tuli esiin. Sillä kielellä, minä tunsin olevani niin rakastettu, että 
lupaukset jotka olivat niin elossa. Matkallamme läpimurtoon/voittoon meidän pitää ylistää. Ylistys vie 
meidät kuninkaan eteen. Se tuo meidät Hänen läsnäoloonsa. Kun me tulemme Hänen läsnäoloonsa, valo 
karkottaa pimeyden, jota vastaan me taistelemme.

Sid: Minä kerron sinulle jotain. Haluan, että kerrot nopeasti jollekin, jolle oireet ovat tulleet takaisin. 
Hyvin nopeasti.

Mary: Kohtele sitä piilevänä oireena. Kipu tuli takaisin kehooni. Kolmeksi viikoksi, vasen varpaani 
jyskytti samoin kuin se oli tehnyt ennen kuin olin parantunut. Yritän ajaa autoa ja vain muutama eri asia, 
ja minulla oli niin paljon kipua. Pyhä Henki sanoi: "Mitä sinä teet?" Vastasin: "En tiedä, mitä minä teen?" 
Hän sanoi: "Älä ole samaa mieltä sen kanssa. Kohtele sitä kuin se olisi tiedonsana." Olen autossa. En vain 
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voi mennä eteenpäin ajatellen: "Jokaisella on kipua jaloissaan?" Hän sanoi minulle: "Rukoile tämä rukous:
'Isä, kenellä tahansa Kristuksen kehossa on tämä kipu, juuri siinä, käsken sitä poistumaan Jeesuksen 
nimessä.'" Rukoilin noin, se häipyi, ja vihollinen vain harvoin asettaa mitään kipua minuun, koska hän 
tietää, että minä kohtelen sitä kuin tiedonsanaa, koska me niitämme, sitä mitä olemme kylväneet ja me 
voimme kylvää rukouksia niiden asioiden puolesta, joita haluamme itsellemme ja niittää parantumista ja 
lähettää parantumisen ihmisille, joita emme ole koskaan tavanneet.

Sid: En tiedä, tuo on perustavanlaatuista. Ymmärsittekö tuon? Kun sinulla on oire, kohtele sitä kuin 
tiedonsanaa Jumalalta, joka parantaa jonkun toisen ihmisen. Se ei kuulu sinulle. Sinä lähdet tuonne ulos 
kostaaksesi nähdäksesi ihmisen parantuvan siitä, mitä tuo alla piilevä oire tekee sinulle ja Jeesuksen 
nimessä, sinun selällesi, siinä on tiedonsana. Minulla ei ole selkäkipua, kiitos Jumalalle, mutta sinun 
selkäsi parantuu Jeesuksen nimessä.

--Mainokset--

Joshua Mills: Jumalan kirkkauden maailmassa, on elämä, kasvava, ylitsevuotava, parantava, kohentava 
[kokonaiseksi tekevä], tarjoava [provision] ja vauraus ja vapaus. Jos et enää ole tyytyväinen vain 
ainoastaan kuulemaan kirkkaudesta, vaan haluat kokea sen itse, silloin haluan sinun alkaa liikkumaan, 
liikkumaan Jumalan armon maailmassa. Liity seuraani, Joshua Mills, seuraavassa jaksossa It's 
Supernatural Sid Roth.
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