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Kristitty on syntynyt Jumalasta ja hänellä on sama elämä ja luonto kuin Jumalalla. On 
tärkeää huomata, että tässä jakeessa ei sanota, että te tulette voittamaan heidät: siinä 
sanotaan, että te olette voittaneet heidät. Tämä ei ole lupaus: se on fakta. Sinä et yritä 

voittaa: sinä olet jo voittanut! Huomaa myös, että siinä ei sanota, että sinä olet voittanut 
heidät siksi, että “sinä olet vahva” tai koska “sinä olet todella hengellinen”! Ei! Sinä olet 
voittanut heidät, koska Hän, joka on sinussa, on suurempi!

Kolossalaiskirje 1:13 sanoo, “Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt 
meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.” Luonnollinen ihminen on paholaisen hallintavallan 
alaisuudessa ja tarvitsee siksi pelastusta. Mutta uusi luomus, joka on siirretty pois paholaisen 
hallintavallasta Jumalan rakkaan Pojan valtakuntaan, ei tarvitse uutta pelastusta. Hän on jo 
voittanut paholaisen.

Kun ihminen uudestisyntyy, ensimmäisen Aadamin elämä, joka on alamainen synnille, 
sairauksille, taudeille ja kuolemalle, tulee korvatuksi Kristuksen elämällä ja luonnolla. 
Raamattu sanoo 2. Korinttolaiskirjeessä 5:17-18, “Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on 
uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on 
Jumalasta…” Uuden luomuksen alkuperä on todellisuudessa Jumalassa. Hänen elämänsä 
tulee Jumalalta ja tämä elämä ei voi koskaan tulla kukistetuksi, tuhotuksi tai alaspainetuksi.

“Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, 
puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei 
se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi” (Markus 
16:17-18). On tärkeää huomata, että tämä ei ole lupaus vaan julistettu fakta, joka paljastaa 
todellisen kuvauksen sinusta. Toisin sanoen siis uudestisyntymäsi myötä sinä et ole enää 
alamainen taudeille ja infektioille. Sinulla on nyt sisälläsi Jumalan voittava elämä ja mikään 
heikkous ei voi painaa tätä elämää alas.

Roomalaiskirjeessä 8:11 julistetaan, “Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti 
Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, 
on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.” 
Elä siksi joka päivä siinä todellisuudessa, kuka sinä todella olet. Sinun sisälläsi oleva 
Jumalan elämä on paljon suurempi kuin mikään heikkous. Se on paholaisen, demonien ja 
kaikenlaisten tautien yläpuolella!

Hoosean kirjassa 4:6 KJV sanotaan, “Minun kansani tuhoutuu tiedon puutteeseen...” Monet 
ovat paholaisen sortamia ja vaivaamia, sillä heiltä puuttuu tietoa Jumalan Sanasta. Juuri tästä 
syystä sinun täytyy ottaa Jumalan Sanan opiskeleminen vakavasti. Se tulee näyttämään 
sinulle sen, kuka sinä todella olet ja mitä sinulle kuuluu Kristuksessa Jeesuksessa.

Totuus on se, että mitä enemmän sinä vastaanotat Jumalan Sanaa omaan henkeesi, 
sitä suurempi näkökyky sinulla tulee olemaan sinussa olevaan Jumalan elämään ja tulet 
näin ollen toimimaan siinä. Tämä elämä tulee sinulle niin todelliseksi ja sairauksien käy 
mahdottomaksi enää hallita sinua.

Päätä se, että sinulla ei tule olemaan satunnainen suhde Jumalan Sanan kanssa. Lähde 
sen perään niin kuin lähtisit aarteen perään: se tulee muuttamaan sinun elämäsi ja 
aikaansaamaan sen, että sinä vaellat iankaikkisen elämän todellisuudessa!

 “Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä 
hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.”

(1. Johanneksen kirje 4:4)



 PELASTUSRUKOUS
Jos tahdot vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen elämäsi Herraksi, 

rukoile tämä rukous ääneen koko sydämestäsi uskoen: 

“Rakas Herra Jumala, tulen Sinun luoksesi Jeesuksen 
Nimessä. Uskon, että Jeesus Kristus on Elävän Jumalan 

Poika. Uskon, että Jumala herätti Hänet kuolleista ja 
tunnustan suullani, että Jeesus Kristus on elämäni 
Herra tästä päivästä eteenpäin.  Vastaanotan uskon 

kautta anteeksiannon sielulleni tekemistäni synneistä. 
Vastaanotan juuri nyt ikuisen elämän henkeeni 

Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Olen uudestisyntynyt! 

Jos rukoilit juuri äsken tämän rukouksen, ole hyvä ja lähetä 
sähköpostia osoitteeseen feedback@enterthehealingschool.org. 

Jumala siunatkoon sinua. 

Parantuminen Kansakunnille -lehti on Parantumiskoulun julkaisema. Kaikki oikeudet pidätetty.  
Sisältöä ei saa jäljentää kokonaan tai osittain ilman kirjallista lupaa.  ISSN 1597 – 0833 
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“Vietin kaikki päivät sängyssä maaten: 
kehoni oli käytännössä eloton. Muut 
ihmiset menivät ja kävivät kaupassa 

minun puolestani, tulivat ja valmistivat 
minulle ruokaa. Tunsin itseni niin 
avuttomaksi ja epätoivoiseksi.” 

Grace Michaelin tarina alkoi vuonna 2015. Iranissa 
syntyneellä Gracella oli upea elämä yhdessä miehensä ja 
lastensa kanssa USA:ssa. Mutta hänen huolensa alkoivat, 

kun hän alkoi tuntea jatkuvaa heikotusta ja kipua kaikkialla ympäri 
kehoaan. Näiden lisäksi mukana tuli myös käsien ja jalkojen 
tunnottomuutta, ihottumaa ja turvotusta kaikkialla ympäri kehoa, 
hengenahdistusta ja epäsäännöllisiä sydämentykytyksiä.

Pyörryttyään eräänä päivänä, Grace meni sairaalaan, mutta 
lääkärit eivät osanneet aluksi paikantaa hänen vaivansa 
syytä. Loputtomalta vaikuttavien testien ja koepalojen 
ottamisen jälkeen he päätyivät lopulta diagnosoimaan Gracelle 
autoimmuunisairauden, mikä tarkoitti sitä, että sen sijaan, että 
Gracen immuunipuolustus olisi puolustanut hänen kehoaan, 
se tuhosikin hänen elimiään. Tämän tuomion myötä Gracen 
koko elämä kaatui hänen ympärillään. Hän kärsi neljän vuoden 
ajan heikkoudesta, nivelkivuista, kankeudesta, turvotuksesta 
ja ihottumista. Hän selvisi tilanteesta ainoastaan vain jatkuvan 
lääkityksen avulla.

“Vietin kaikki päivät sängyssä maaten: kehoni oli käytännössä 
eloton”, hän kertoo. Hänen miehensä täytyi huolehtia sekä 
Gracesta että heidän pienistä lapsista ja ajatuskin siitä, että apua 
tarvittiin niinkin perusasioissa kuin suihkussa käymiseen, oli täysin 
kestämätön. “Muut ihmiset menivät ja kävivät kaupassa minun 
puolestani, tulivat ja valmistivat minulle ruokaa. Tunsin itseni niin 
avuttomaksi ja epätoivoiseksi”, hän muistelee.

Grace suorastaan itki epätoivoisena saadakseen tilanteeseensa 
ratkaisun, jota lääketiede ei kuitenkaan voinut hänelle tarjota. 

Vastaus löytyi kuitenkin hyvin läheltä kotia. Hänen veljellään 
diagnosoitiin hyvin harvinaislaatuinen verisyöpä ja hän osallistui 
vuonna 2017 Parantumiskoulun jaksoon Pastori Chrisin kanssa 
Kanadassa, jossa hän parantui. Palattuaan Parantumiskoulusta 
kotiin, Gracen veli vieraili hänen luonaan ja sanoi, että “Sinun 
täytyy mennä Parantumiskouluun.” Grace paljastaa, että hän oli 

alussa hyvin skeptinen. “Olin että, mitä ihmettä sinä oikein puhut? 
Jumala on sama sekä Kanadassa että Kaliforniassa.” Sen jälkeen 
veli kertoi Gracelle kaiken sen, mitä hän oli oppinut uskosta 
Parantumiskoulussa viettämänään aikana. Lopulta Grace suostui 
lähtemään.

Seuraava ongelma tulikin sitten siinä, että miten hän oikein 
pääsisi Parantumiskouluun. “Olin siinä vaiheessa jo niin heikko”, 
hän kertoo. “En voinut istua kymmentä minuuttiakaan kerralla, 
puhumattakaan sitten kävellä. Miten minun olisi tarkoitus selvitä 
kuuden tunnin mittaisesta lennosta Kanadaan?” Kun hän kertoi 
nämä huolenaiheet veljelleen, veli rukoili Gracen puolesta ja 
rohkaisi häntä sanoen, että Jumala avaisi hänelle oven. Pian sen 
jälkeen ovi avautui, kun yksi hänen ystävistään tarjoutui lähtemään 
vapaaehtoisesti hänen kanssaan Parantumiskouluun. Riemuiten 
ja täynnä toivoa, Grace unelmoi koko Kanadaan vievän lennon 
ajan siitä, millaista hänen elämänsä tulisi olemaan sen jälkeen, 
kun hän olisi vastaanottanut oman ihmeensä. “En ajatellut kipuani: 
matkalla Parantumiskouluun, mieleni tulvi ajatuksia siitä, millaista 
elämäni tulisi olemaan sen jälkeen, kun olisin parantunut”, hän 
kertoo.

Kun hän saapui Parantumiskouluun, hänen silmänsä avautuivat 
sellaisille Evankeliumin todellisuuksille, jotka olivat olleet hänelle 
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 “Niistä asioista, jotka näyttivät 
mahdottomilta ollessani sairaana, tulikin 

yhtä helppoja kuin puistossa kävely. 
Olen niin täynnä voimaa ja energiaa. 

Olen elossa Jumalan armosta!”

aiemmin tuntemattomia. “Käännyin kristinuskoon vuonna 2003”, 
hän kertoo, “ja olisin sanonut silloin, että olin kerran sokea, mutta 
nyt minä näen. Mutta minun silmäni avautuivat todella vasta silloin, 
kun tulin kontaktiin Pastori Chrisin palvelutyön kanssa.”

Pian Parantumiskouluun saapumisen jälkeen, Grace kuvaili 
haastattelussa tilannettaan kaikkine kivuliaine yksityiskohtineen, 
päättäen haastattelun kuitenkin toivontäyteiseen lausahdukseen: 
“Minä uskon, että Jumala tulee parantamaan minut ja tulen vielä 
takaisin todistamaan siitä.”

Lopulta koitti se päivä, jolloin Gracen parantuminen saapui. Kun 
hän makasi paareilla odottaen omaa vuoroaan, lukemattomat 
ajatukset vilisivät hänen mielessään. “Kun kuoro alkoi laulaa, näin 
Pastori Chrisin saapuvan ja olin kuin joku, joka oli jäänyt loukkuun 
pimeään luolaan hyvin pitkäksi aikaa ja saikin yhtäkkiä tilaisuuden 
paeta. Minun tapauksessani tilanne tosin oli se, että luolan suu 
suorastaan räjäytettiin apposen auki.”

“Päätin sillä hetkellä, että tulisin tekemään töitä lasten kanssa 
sen jälkeen, kun palaisin kotiin vastaanotettuani ihmeen. Aloin 
kuvitella sitä, että mitä tekisin sen jälkeen, sillä tiesin, että Jumalan 
voima oli läsnä parantaakseen minut. Kuvittelin myös sitä, mitä 
minulle tapahtuisi sinä päivänä ja kaikki tapahtui juuri niin kuin olin 
kuvitellut. Se oli samanlaista kuin silloin, kun Profeetta Elia kehotti 
leskeä lainaamaan niin monta astiaa kuin vain mahdollista“, hän 
kertoo.

Pastori Chris asteli Gracen luo, katsoi häntä pitkään, laski kätensä 
hänen päälleen ja käski heikkouden henkeä lähtemään hänestä 
pois. Vaikutus oli välitön: Jumalan voima meni hänen kehonsa 
läpi, täyttäen hänen kehonsa energialla tulvan tavoin. Ja vain 
pientä hetkeä myöhemmin, Grace oli jo jaloillaan, juoksi, hyppi ja 
ylisti Herraa. Vuosien ajan häntä vaivanneet kipu ja heikkous olivat 
taaksejäänyttä elämää. Poissa olivat myös kaikki tunnottomuus ja 
nivelkivut ja muut säryt kaikkialta hänen kehostaan. Grace kohotti 
kätensä palvoen Herraa, ihmetellen hengittäessään niin helposti: 
hänestä tuntui yhtä hyvälle kuin hän olisi tullut täysin uudeksi.

Muutaman seuraavan kuukauden aikana kaikki se, mitä Grace 
kuvitteli mielessään maatessaan tuona päivänä paareilla, tuli 
toteen ja tapahtui. Hän haki työtä koulusta palattuaan USA:han ja 
sai kyseisen työpaikan. Se työ vaatii paljon fyysistä aktiviteettia, 
mutta se ei haittaa Gracea lainkaan. Hän juoksee, hyppii ja leikkii 

lasten kanssa, ollen yhtä rajattoman energinen kuin lapset koko 
päivän ajan. “Niistä asioista, jotka näyttivät mahdottomilta ollessani 
sairaana, tulikin yhtä helppoja kuin puistossa kävely. Olen niin 
täynnä voimaa ja energiaa. Olen elossa Jumalan armosta!” hän 
julistaa ja nauraa ilonkyynelten lomasta.

Seuraava Healing Streams Live -parantumiskokousjakso Pastori 
Chrisin kanssa on jo aivan kulman takana ja monille sinun ympärilläsi 
olevista ihmisistä kyse on mahdollisuudesta elää jälleen. Gracen 
veljen tavoin myös sinä voit avata jollekin toiselle oven vastaanottaa 
parantuminen ja ennalleenasettaminen heidän kehoihinsa. Mene 
ja etsi kaikki sairaat ihmiset, jotka vain voit löytää. Anna heille 
tämän lehden kopio, jaa tämä parantumistodistus heille ja rekisteröi 
heidät mukaan tulevaan parantumistapahtumaan osoitteessa  
www.healingstreams.tv/LHS. 

Jumala on laittanut tämän suuren voiman sinun käsiisi: jaa se 
tänään jollekin toiselle.
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Pyhän Hengen avulla saavutetut ihmeelliset ja kirkkaudentäyteiset 
voitot ovat Pastori Chrisin kanssa pidettävien Healing Streams 
Live -parantumiskokousten tunnusmerkkejä. Herra on täyttänyt 

maapallon Hänen parantavalla voimallaan jo useiden viime vuosien 
aikana pidettyjen parantumiskokousjaksojen kautta.

Parantavat virrat virtaavat monille ja muuttavat heidän elämäntarinansa 
kurjuudesta voittoihin, olivatpa he sitten oman kotinsa mukavassa 
lämmössä, peiteltyinä sairaalavuoteisiin, vankiselleissä, kollegoidensa 
kanssa toimistoissa tai ostoksilla kauppakeskuksessa. Siunausten ja 
ihmeiden ylenpalttinen virta ja armon välittäminen ovat rajattomia silloin, 
kun parantumisen virrat pulppuavat ja virtaavat jokaiseen kansakuntaan 
ja kaikkiin kaupunkeihin, kaduille ja paikkoihin.

PALAUTUNUT ENERGIA JA SANOINKUVAILEMATON ILO
Kolumbiasta kotoisin oleva Christopher Rosso istui eräänä toukokuisena 
iltana kotisohvallaan vuonna 2022, kun hän tunsi yhtäkkiä pistävän 
kivun alaselässään. Kun kipu vain paheni ja alkoi säteillä hänen oikeaan 
jalkaansa, hän meni tarkistuttamaan asian sairaalaan. Kuvaukset 
näyttivät, että oireiden aiheuttajana oli iskiashermoon painava välilevy. 
“En pystynyt kävelemään lainkaan kuuteen kuukauteen”, hän kertoo. 
“Toinen jalka muuttui toista lyhyemmäksi, joten kunnolla käveleminen kävi 
hyvin vaikeaksi. En voinut myöskään taivuttaa selkääni koskettaakseni 
varpaitani, en voinut istua tai makoilla mukavasti ja oikea jalkani oli 
kaiken aikaa tunnoton ja heikko. Jossain vaiheessa minä masennuin.”

Christopherille oli jo varattu leikkausaika siinä vaiheessa, kun 
hän näki ilmoituksen marraskuussa 2022 järjestettävistä Healing 
Streams Live -parantumiskokouksista Pastori Chrisin kanssa. 
Luottaen parantumisessa leikkauksen sijaan Herraan, hän päätti 
osallistua ohjelmaan. Pastori Chris palveli lähetyksen aikana 
sairaita julistaen heidät kaikki parantuneiksi Jeesuksen Nimessä. 
Christopher vastaanotti tämän sanan ja päätti lähteä seuraavana 
aamuna kävelylle. “Minulla oli niin paljon energiaa ja koin aivan 
sanoinkuvailematonta iloa”, hän todistaa. “Kaikki selässäni ollut 
kipu sekä kehoani vaivannut heikkous ja tunnottomuus olivat 
tipotiessään. Kävelin paljon pidemmälle kuin mitä olin uskaltanut 
edeltävien kuuden kuukauden aikana ja se oli aivan ihmeellistä.”

LOPULTAKIN RAUHA DAYAMIKSELLE
52-vuotias Dayamis Cancio matkusti Kuubasta Nigeriaan 
osallistuakseen Healing Streams -parantumiskokouksiin. 
Hän oli kärsinyt vakavasta masennuksesta jo yhdeksän 

kuukauden ajan. Hän kärsi myös jatkuvasta ahdistuksesta 
ja unettomuudesta ennen osallistumistaan marraskuun 

Healing Streams Live -parantumiskokouksiin. Pahat 
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henget piinasivat häntä joka päivä kertoen hänelle, 
että hän tulisi olemaan aina taakka niille ihmisille, jotka 
rakastavat häntä. Siitä syystä Dayamis oli jo yrittänyt 
itsemurhaa useamman kerran. Hänen miehensä oli myös 
vienyt hänet useisiin eri paikkoihin etsiessään tilanteeseen 
ratkaisua, mutta kunnon apua ei ollut löytynyt. Hän katsoi 
toivottomana vaimonsa vetäytyvän päivä päivältä vain 
enemmän sisäänpäin, muuttuen vähitellen pelkäksi varjoksi siitä 
naisesta, jonka hän oli aiemmin tuntenut.

Kun Pastori Chris palveli sairaita parantumiskokouksen aikana, 
Dayamis tunsi kuinka pahan läsnäolo lähti hänestä pois. Yhtäkkiä 
maailma muuttui jälleen valoisaksi ja kauniiksi. Masennus loppui ja 
ahdistuneisuuskohtauksia ei ole enää tullut. Hän on nyt rauhassa ja 
voi nukkua läpi koko yön ottamatta mitään lääkkeitä.

 UPOUUSI SYDÄN
27-vuotias Mongolian keskiosista, Kiinasta, lähtöisin oleva Wuri Laga 
kärsi synnynnäisestä aortan ahtaumasta, keuhkoverenpainetaudista 
ja sydämen vajaatoiminnasta. Hän varttui tämän tilan vuoksi niin, 
ettei hän kyennyt kestämään edes pientäkään rasitusta lyhyttäkään 
aikaa. Hänelle suositeltiin leikkausta tilanteen korjaamiseksi, mutta kun 
leikkaavat kirurgit olivat tutkineet hänet, he kieltäytyivätkin tekemästä 
operaatiota. “He kertoivat minulle, että he eivät pystyneet tarkkailemaan 
sydäntäni kunnolla aortan ahtauman vakavuuden vuoksi, minkä vuoksi 
taas koko leikkausoperaatio olisi liian riskialtis”, hän kertoo. Hän ei voinut 
nauttia elämästään täysillä aina siihen saakka, kunnes hänen äitinsä 
kuuli Healing Streams -lähetyksistä ja puhui tyttärensä ympäri, jotta hän 
osallistuisi niihin.

Maaliskuun 2022 parantumiskokousjakso oli Wurille koko elämän 
mullistava tapahtuma. “Tiesin jo ennen kuin Pastor Chris palveli minua 
henkilökohtaisesti, että minä olin parantunut. Kun hän sanoi hetkeä 
aiemmin, että joku, jolla on sydänongelma, parani juuri, se oli kaikki se 
vahvistus, mitä minä tarvitsin”, hän kertoo. Muutokset olivat ilmeisiä 
samantien, kun hän vastaanotti oman ihmeensä. Hänen sydämensä 
oli hakannut aiemmin niin kovaäänisesti, että hän pystyi kuulemaan 
sen, mutta nyt se oli muuttunut ihan hiljaiseksi. Sitten hän kuuli Pyhän 
Hengen kertovan hänelle, “Sinä olet terve.” Hän palasi elokuussa 
sairaalaan ja nähtyään Wurin testitulokset, hänen lääkärinsä oli aivan 
ihmeissään. Wuri oli täysin kunnossa. Hän sai Jumalan voimasta täysin 
terveen paperit ja upouuden sydämen. Kunnia Jumalalle!

VAPAA TEKEMÄÄN KAIKKIA ASIOITA
Namibialaisen Gideon Nangolon koettelemukset alkoivat siitä, kun 
hän huomasi, että hänellä oli vatsaongelmia. Hän oli hämillään, sillä 
vaikka hän ei voinut syödä eikä juoda kovinkaan paljon vatsansa 
kireyden vuoksi, hänen vatsansa vain kasvoi kasvamistaan. Hän 
konsultoi lääkäreitään ja hänelle diagnosoitiin lopulta paksusuolen 
syöpä. Hänen vatsansa kasvoi aina niinkin suureksi, että Gideon 
ei voinut enää seistä tai kävellä kovin pitkää matkaa. Kaikki 
tämä muuttui vielä entistäkin kriittisemmäksi siinä vaiheessa, 
kun turvotus levisi hänen jalkoihinsa saakka ja kenkien 
pitäminen kävi mahdottomaksi. Jumalan voima kuitenkin 
paransi hänet, kun hän osallistui marraskuun Healing 
Streams Live -parantumislähetyksiin. Nyt hänen vatsansa 
on jälleen normaali ja Gideon todistaa, että hän voi tehdä 
jälleen kaikkia niitä asioita, joita hän ei pystynyt aiemmin 
tekemään.
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Jälleen kerran on uuden ylenpalttisten siunausten ja loputtomien ihmeiden 
juhlan aika, kun aloitamme lähtölaskennan seuraaviin Healing Streams Live 
-parantumiskokouksiin Pastori Chrisin kanssa. Valmistautuminen näihin 

ihmeellisiin hetkiin on yhtä helppoa kuin laskeminen, yksi… kaksi… kolme… neljä. 
Ps.

 RUKOILE
Rukous on aina mahdollisuus esirukoilla ja tehdä väliintulo kaikkien ympäri maailmaa 
asuvien ihmisten puolesta, erityisesti heidän, jotka ovat sairaita ja tarvitsevat Jumalalta 
sen jumalallisen kosketuksen, joka tulee muuttamaan heidän koko loppuelämänsä. 
Valitse 15 minuutin rukoushetki ja liity mukaan Healing Streams:n Pray-a-Thon 
-rukousketjuun, meidän omaan maailmanlaajuiseen rukousohjelmaamme. Kutsu myös 
kaikki ystäväsi, tuttusi ja muut ympärilläsi olevat ihmiset mukaan pitämällä omia online-
rukoustapahtumia omalla Healing Streams -virtuaalialustalla. Vieraile osoitteessa www.
healingstreams.tv/prayer päästäksesi alkuun.

 JAA TIETOA
Jaa nämä uutiset myös muille. Kaikissa niissä paikoissa, missä on ihmisiä, tulisi 
kaikua tieto tästä ohjelmasta. Brändää itsesi, autosi, talosi, toimistosi ja kaikki paikat 
tapahtuman mainosmateriaaleilla. Järjestä “Parantuminen kaikkialle” -tapahtumia 
Parantuminen Kansakunnille -lehden avulla. Hanki tämän lehden kopioita ja jaa niitä 
kaikille ympärilläsi oleville ihmisille. Käytä tätä lehteä sytyttääksesi uskon tapaamiesi 
ihmisten sydämissä ja valmistellaksesi heidät näihin parantumiskokouksiin nyt, kun 
meidän on aika valmistautua jälleen aivan ennennäkemätöntä kokoussarjaa varten. 
Rekisteröi kutsumasi ihmiset mukaan osoitteessa www.healingstreams.tv/LHS.

VALMISTELE OSALLISTUMISPAIKAT
Sinun täytyy luoda osallistumistiloja sekä paikan päälle että myös virtuaalisesti, jotta 
kaikki kutsumasi ihmiset voivat tulla ja osallistua näihin parantumiskokouksiin. Voit 
järjestää parantumiskeskuksen esimerkiksi kotonasi tai toimistossasi, sairaalan 
vuodeosastolla, kauppakeskuksessa, parkkipaikalla tai jopa vuokratussa tilassa. 
Sinun tulisi myös luoda virtuaalisia katselukeskuksia, jotta kutsumasi ihmiset 
voivat osallistua mukaan mistä tahansa päin maailmaa. Luo kaikille sairaille polku 
osallistua niin, että he voivat vastaanottaa oman parantumisensa sekä myös 
kaikille niille, jotka odottavat saavansa vastauksen omiin tilanteisiinsa. Rekisteröi 
omat parantumiskeskuksesi nyt osoitteessa www.healingstreams.tv/virtual.

 RYHDY PARTNERIKSI
Lukemattomat elämät tulevat muutetuiksi Pastori Chrisin kanssa 
pidettävien Healing Streams Live -parantumiskokousten seurauksena. 
Liity mukaan partneriksemme ja kosketa lukemattomia elämiä internetin, 
television ja radion kautta. Tee partneruudestasi Healing Streams 
TV:n kanssa ykkösprioriteettisi ja anna muiden saada mahdollisuus 

vastaanottaa pelastuksen, parantumisen ja terveyden Evankeliumi 
antamasi taloudellisen siemenen kautta. Muista myös sponsoroida 

Parantuminen Kansakunnille -lehteä, jotta sitä voidaan jakaa 
ilmaiseksi ihan jokaiselle. Voit antaa siemenesi ohjelmaan 

osoitteessa www.healingstreams.tv/partner.
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 RINTAKIPU ON HÄVINNYT
Kunnia Jumalalle! Vasemman rintani kivut ovat hävinneet, samoin myös rinnassani tuntunut 
polttava ja epämiellyttävä tunne. Sitä oli kestänyt jo lähes kaksi kuukautta, kunnes sitten törmäsin 
Parantuminen Kansakunnille -lehteen. Uskoni syttyi, kun opiskelin lehdessä olevaa Jumalan Sanaa 
ja puhuin omalle keholleni. Nykyään minulla ei ole enää mitään kipuja. Olen täysin parantunut ja 
vaellan nykyään aina täydellisessä terveydessä. Olen niin onnellinen ja täynnä iloa. Kiitos Jeesus. 
Kiitos Pastori Chris ja kiitos kaikki Parantumiskoulun partnerit. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.

~ Farida Saudi-Arabiasta
PARANTUMINEN USKON KAUTTA
Pastori Chris, kiitos todella paljon tästä ihanasta lehdestä. Kiitos myötätunnostasi ja kiitos, että 
opetat meille Jumalan Sanaa näin ihastuttavalla tavalla. Siitä lähtien, kun aloin lukea Parantuminen 
Kansakunnille -lehteä, todella moni asia on muuttunut minun elämässäni. Uskoni on kasvanut ja se 
vahvistuu vahvistumistaan joka päivä. Rakastan erityisesti tässä lehdessä olevia uskontunnustuksia. 
Tunnustan niitä ääneen joka päivä. Juuri näiden tunnustusten avulla reuma-arvoni paranivat ja olen 
nyt täysin kunnossa, ja virtsahapponi tuli myös balanssiin. Minulla ei ole enää mitään kipuja ja 
tiedän, että Jumalan Sana pitää minut jatkuvasti terveenä.

~ Clarice Hollannista

 ERITYINEN AARRE
Olen hyötynyt todella paljon Parantuminen Kansakunnille -lehdestä ja se 
on aivan erityinen aarre minulle. En ole koskaan ennen tavannut tällaista 
materiaalia, joka on niin ajantasainen ja tehokas. Se on täynnä ihmeellisiä 
todistuksia sekä Pastori Chrisin opetuksia. Lehti tuo sinulle myös erityisiä 
vinkkejä siitä, miten pysyä terveenä. Se on niin inspiroivaa ja tämä lehti on 
todella sellainen väline, joka voi rohkaista ihan ketä tahansa. “Parantuminen 
kaikkialla” on suuri etuoikeus. Kiitos tästä erityisestä mahdollisuudesta.

~ Wilhelmina Belgiasta 
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Se, miten aloitat aamusi, on ratkaisevan tärkeää sille, miten 
menestyt päivän aikana, samoin tärkeää on myös se, 
että aloitat päiväsi oikeanlaisella asenteella ja energialla. 

Aamuväsymys ja heikkous voidaan hälventää samantien oikeanlaisten 
elämäntapamuutosten avulla, jotka pitävät energiatasosi huipulla koko 
päivän ajan. Seuraavat elämäntapavinkit boostaavat sinun aamusi ja 
varmistavat optimaalisen päivän, riippumatta siitä, millä jalalla heräät.

1. Puhu kielillä & rukoile, lataa itsesi: puhu kielillä ja rukoile 
aivan ensimmäiseksi aamuisin. Tämä on varma tapa polkaista 
päiväsi vauhdilla käyntiin ja varmistaa se, että menet ulos valmiina 
hallitsemaan ja voittamaan. Se energia ja varmuus menestyksestä, 
jonka rukous tuo mukanaan sinun henkeesi, mieleesi ja kehoosi, 
on mittaamattoman suurta. Kun puhut kielillä, rakennat ja 
muokkaat samalla itseäsi Pyhässä Hengessä: sinun mielesi 
avautuu uusille mahdollisuuksille ja nautit rajoittamattomasta 
luovuudesta. Saat luottamuksen sinussa työtään tekevästä 
Jumalan kyvykkyydestä ja “Minä voin tehdä sen” -asenteen, 
joka johtaa optimaaliseen tuotteliaisuuteen ja erinomaisuuteen. 

2. Tee tunnustuksia: toinen tapa aloittaa aamusi reippaasti 
on se, että teet tunnustuksia ja puhut ääneen uskontäyteisiä 
sanoja, jotka pakottavat päiväsi ja maailmasi mukautumaan 
tahtosi mukaiseen linjaan. Positiiviset tunnustukset hallitsevat 
ajatuksiasi ja asennettasi läpi koko päivän. Ne muuttavat 
samantien olotilasi ja sen, miten näet ja katsot itseäsi tai mitä 
tahansa poikkiteloin olevaa tilannetta, jonka saatat ehkä 
kohdata. Tunnustuksesi energisoivat sinua myös fyysisesti, 
vahvistavat sinua hengellisesti, lievittävät stressiä, edistävät 
ongelmanratkaisua ja auttavat sinua nukkumaan paremmin. 

3. Juo sitruunavettä: Aloita päiväsi oikein juomalla lasillinen 
lämmintä sitruunavettä. Menetät yön pitkien tuntien aikana 
vettä hikoilun ja hengityksen kautta, joten kehosi on hieman 
alinesteytetty aina aamuisin. Sitruunaveden juominen edistää 
ruuansulatusta ja nostaa energiatasoja. Lisää juomaveteesi myös 
omenapaloja ja inkivääriä boostaamaan aineenvaihduntaasi ja 
ylläpitämään sitä virkistävää tunnetta, joka pitää sinut vauhdissa. 

4. Urheile: Urheilun hyödyt, vaikka urheilisit vain viisi minuuttia 
silloin, kun aloitat päiväsi, pitävät sisällään ahdistuneisuuden 
laskua, energiatasojen nousua ja muistia, havannointikykyä, 
olotilaa ja myös muita korkeaan suoritustasoon linkittyviä tekijöitä 

parantavien neurotrofiinien vapautumista. Urheilu auttaa sinua 
myös kuluttamaan  kaloreita, polttamaan rasvaa, kehittämään 
lihasta, parantamaan unenlaatua ja varmistamaan sen, että 
olet koko päivän ajan hyvin energinen ja suorituskykyinen. 

5. Näyttää hyvältä, tuntuu hyvältä: Takuuvarma tapa aloittaa 
aamusi ja varmistaa se, että aloitat sen hyvässä vireessä, on 
nousta ylös ja pukeutua riippumatta siitä, miltä sinusta tuntuu. Tulet 
olemaan positiivisesti yllättynyt siitä, minkälaisen ilon, luottamuksen 
ja energiatason boostauksen hyvältä näyttäminen antaa sinulle. 

6. Ei sokereita aamupalalla: Aamupala on tärkeä ateria 
ja terveellinen aamupala tarjoaa kaiken sen energian, jota 
tarvitaan päivän aloittamiseen vauhdilla. Vältä puhtaita ja 
prosessoituja sokereita niin paljon kuin mahdollista ja pitäydy 
sen sijaan proteiineissa, kasviksissa ja hedelmissä. Voit 
syödä terveellisinä vaihtoehtoina myös muroja, granolaa ja 
kreikkalaista jogurttia. Jopa silloin, kun sinun täytyy lähteä 
kotoa jo hyvin varhain, pakkaa aamupala silti mukaan: 
voileipä tai maukas smoothie pitää reilusti sisällään niitä 
ravintoaineita, joita tarvitset boostataksesi aamusi vauhtiin. 

7. Ota kylmä suihku: Tämä voi vaikuttaa jollekulle 
kidutukselta, kun vertaamme sitä mukavan, lämpimän suihkun 
viehätykseen, mutta kylmän suihkun hyödyt peittoavat 
hetkellisen epämukavuuden. Kehoosi kylmän suihkun aikana 
vapautuvat endorfiinit ovat samoja kuin ne, joita vapautuu 
urheilusuorituksen aikana. Kylmä suihku helpottaa myös 
lihasjännitystä ja parantaa muistia, mielialaa ja energiatasoja. 

8. Jätä torkuttaminen pois: Tiesitkö, että herätyskellon 
torkkupainikkeen painaminen ja takaisin nukkumaan meneminen 
hämmentää sinun kehoasi ja antaa aivoillesi signaalin vapauttaa 
lisää hormoneja uutta syvän unen sykliä varten? Tutkimukset 
näyttävät, että sinun tulisi nukkua vähintään 90 minuutin 
ajan, ennen kuin unenlaatu lasketaan hyväksi. Herätyskellon 
torkuttaminen, jotta saisit nukkua vielä 10-20 minuuttia lisää, 
heittää kehosi luonnollisen rytmin hunningolle ja voi vaikuttaa 
olotilaasi koko päivän ajan.

Nämä vihjeet ja vinkit auttavat sinut upeaan päivään joka päivä. 
Paikoillanne? Valmiit. Hep!



Uskon sitten, kun näen sen.” Tämä on se tapa, miten jotkut ihmiset ajattelevat. Mutta totuus on se, että sinä et tule 
koskaan uskomaan sillä tavoin, sillä sinä et tule näkemään sitä, ennen kuin sinä uskot sen ensin. Usko tulee ennen 
näkemistä. Tuomas ei uskonut ylösnousemukseen ennen kuin hän näki Jeesuksen itse (Johannes 20:24-29) ja juuri 

sellaisia osa ihmisistä on. Mutta niin kuin Jeesus sanoi Tuomakselle, niin sanon minäkin heille, “...siunattuja ovat ne, jotka 
eivät ole nähneet ja ovat silti uskoneet” (Johannes 20:29 KJV).

Kuinka monta kertaa sinä pyysit, että saisit nähdä lentäjän tutkintotodistuksen ennen kuin matkustit lentokoneella? Uskoit vain 
yksinkertaisesti, että kaikki oli kunnossa. Jos nyt voit uskoa ihmisiin tällä tavoin, niin miten paljon enemmän sinun tulisi uskoa 
ajan testaamaan ja todistettuun Jumalan Sanaan, joka ei ole koskaan epäonnistunut?

Jumalallisen parantumisen vastaanottaminen ja jumalallisessa terveydessä vaeltaminen toimii samalla tavalla kuin pelastuksen 
vastaanottaminen. Sinusta ei välttämättä tunnu yhtään erilaiselta, mutta tiedät, että sinä olet pelastunut, koska sinun uskosi 
perustuu Jumalan Sanaan. Joten kun sairaus tai heikkous yrittää murtaa sinua, pidä kiinni Jumalan Sanan todellisuudesta.

Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä 
toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, 

mikä ei näy (Heprealaiskirje 11:1).

 USKONTUNNUSTUKSET 
Kristus elää minussa ja siksi mikään tauti tai heikkous ei voi asua minun 
kehossani. Kehoni on vahva ja terve! Sairaudella ja heikkoudella ei 
ole mitään sijaa minussa: Kristuksen elämä tekee työtään olemukseni 
jokaisessa säikeessä, jokaisessa kehoni luussa ja jokaisessa 
verisolussani.

Kristus on minun henkeni, sieluni ja kehoni Herra. Siitä syystä millään 
taudilla tai heikkoudella ei ole paikkaa minussa. Yksikään minua vastaan 
valmistettu ase ei menesty. Jeesuksella on kaikki auktoriteetti minun 
kehoni ylitse ja elän päivittäin terveenä ja voimakkaana.

Minä olen syntynyt Jumalasta: minä olen lähtöisin Hänestä! Millään 
sairaudella ei ole voimaa eikä kyvykkyyttä tuhota minun kehoani! Minulla 
on Jumalan kaikenvoittava elämä itsessäni ja tämä elämä tekee minusta 
täysin tuhoutumattoman eikä yksikään sairaus tai heikkous kykene 
horjuttamaan minua. Halleluja!

Pyhä Henki elää minussa ja siitä syystä minulla on dynaaminen kyvykkyys 
aikaansaada muutoksia! Kieltäydyn sallimasta kehossani mitään Jumalan 
Sanan vastaista asiaa. Kun puhun kielillä, julistan, että minussa tapahtuu 
yliluonnollisia muutoksia, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

Elämä kumpuaa esiin minun sisältäni käsin, sillä minä olen elämää 
antava henki. Torjun kaikki sairaudet kehostani. Olen elämän antaja 
ja jakaja jokaiselle ja kaikelle sille, minkä kanssa tulen tekemisiin. Kun 
lasken käteni sairaiden päälle, he tulevat terveiksi.

Olen vastaanottanut armon yltäkylläisyyden ja hallitsen elämässä 
kaikkien sairauksien ja kuoleman yläpuolella. Olen vastaanottanut 
iankaikkisen elämän, minkä vuoksi kaikkien sairauksien ja tautien on 
täysin mahdotonta hallita minun kehossani. Mikään heikkous ei voi 
korruptoida tai tuhota minun kehoani.

Jumalan Sana tekee suurenmoisesti työtään minussa. Riippumatta 
kaikista olosuhteista, tai siitä, mitä tunnen tai näen, Jumalan Sana tuottaa 
minun elämässäni sitä, mistä se puhuukin. Minä olen täynnä elämää! 
Minä elän Jumalan Sanan avulla turvassa, terveydessä, voitossa, 
vauraudessa, ilossa ja rakkaudessa. Siunattu olkoon Jumala!

Minä elän Kristuksessa olevan jumalallisen elämäni kirkkaudentäyteisessä 
vapaudessa. Kasvan päivittäin armossa ja Jumalan viisaudessa. Kehoni 
on terve: kaikki sen järjestelmät ja elimet toimivat täydellisesti. Kasvan 
joka päivä vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Aamen.

Minulla on Jumalan tuhoutumaton elämä itsessäni! Minulla on Jumalan 
elämä ja luonto: olen siksi voittaja. Elän Kristuksessa, jossa jumalallisuus 
hallitsee. Korkeampi elämän laki tekee työtään minussa, sillä minä olen 
lähtöisin Jumalasta.

Yksikään sairaus, tauti tai heikkous ei voi pysyä minun kehossani. Elän 
menestyksekästä, tervettä ja voitokasta elämää, sillä minä olen syntynyt 
Jumalasta ja minut on luotu tuomaan ylistystä ja kunniaa Hänelle. Minun 
elämäni on Jumalan siunausten ruumiillistuma.
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SOUTH AFRICA
Christ Embassy Healing School
303 Pretoria Avenue (Cnr. Harley and 
Bram Fischer), Randburg, Gauteng

P. O. Box 323, Randburg 2125

Tel: +27 11 326 2467
       +27 799 675 852
       +27 799 675 853

NIGERIA
Christ Embassy Healing School
21/23 Ize Iyamu Road
Ikeja, Lagos

P. O. Box 13563, Ikeja, Lagos

Tel: +234 808 678 3344
       +234 803 981 6243
       +234 (01) 888 5066 

UNITED STATES OF AMERICA
Christ Embassy Healing School 
8623 Hemlock Hill Dr. 
Houston
Texas 77083
 
Tel: +1 832 724 9390

CANADA
Christ Embassy Healing School 
31 Conair Parkway, 
Woodbridge ON, 
L4H0S4, Canada
 
Tel: +1 289 622 1634

Skannaa ja katso uskoa inspiroivia 
ja mielenkiintoisia Healing Streams 

-todistusvideoita.  
www.healingstreams.tv/hovideos


