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Pyhällä Hengellä on palvelutyö sinun kehossasi ihan 
niin kuin Hänellä on myös sinun hengessäsi ja 
sielussasi. On tärkeää, että opit siitä, jotta voit ottaa 

siitä elämässäsi hyödyn irti. Kun uudestisynnyit, kyse ei ollut 
vain sinun hengestäsi, josta tuli yhtä Kristuksen kanssa: 
sinun fyysisestä kehostasi tuli myös osa Häntä. Raamattu 
sanoo 1. Korinttolaiskirjeessä 6:15, “Ettekö tiedä, että teidän 
ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä?”

On tärkeää huomata, että Raamattu sanoo “teidän 
ruumiinne”, eikä “ruumis”. Tämä näyttää selkeästi sen, 
että Apostoli Paavali viittasi meidän omiin yksilöllisiin 
kehoihimme. Se tarkoittaa sitä, että Kristus toimii sinun 
kehosi kautta. Avausjakeemme 1. Korinttolaiskirje 6:19 
esittää samankaltaisen ajatuksen.

Kun Raamattu sanoo, että sinun fyysinen ruumiisi on Pyhän 
Hengen temppeli ja et ole itsesi oma, se näyttää sen, että 
Hän ei ole sinussa vain siksi, että sinä olisit kutsunut Hänet; 
Hän omistaa sinut! Sinä et kuulu itsellesi tai edes omille 
maallisille vanhemmillesi: sinä kuulut Jumalalle!

Jumala osti sinut Jeesuksen Kristuksen kallisarvoisella verellä 
ja nyt sinä olet vastuussa siitä, että kirkastat Hänet omassa 
kehossasi. 1. Korinttolaiskirje 6:20 KJV sanoo, “Sillä teidät 
on ostettu hinnalla: kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne 
ja hengessänne, jotka ovat Jumalan.” Sinä olet vastuussa 
kehostasi sen huoltajana Herran kunniaksi. Sinun tulisi siksi 
hallita kehoasi sellaisella tavalla, joka miellyttää Häntä. Älä 
anna synnin tai sairauden hallita enää omassa kehossasi. 
Älä myöskään anna ruumistasi vääryyden aseeksi synnille, 
vaan anna ruumiisi Herralle (Roomalaiskirje 6:13). 

“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” 
(Roomalaiskirje 8:11). 

Pyhä Henki on Se, joka antaa elämän sinun ruumiillesi. Sinun 
ruumiisi ei ole suoniesi läpi virtaavan veren ylläpitämä, vaan 
sinussa olevan Pyhän Hengen voiman ylläpitämä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kun Pyhä Henki on sinussa, yhdelläkään 
sairaudella tai heikkoudella ei pitäisi olla voimaa tai kykyä 
tuhota sinun kehoasi. Miten sinä voit ottaa hyödyn irti Hänen 
läsnäolostaan? Toimi Hänen Sanassaan!

Sinun tulee ihan ensimmäiseksi tunnistaa Hänet ja antaa 
Hänelle vapaus toimia omassa elämässäsi. Kristinusko ei ole 
uskonto: se on Jumalan elävä ja sykkivä elämä ihmiskehossa. 
Se on jumalallisuus tekemässä työtään ihmisyydessä. 
Kristinusko on todellinen suhde oikean Jumalan ja ihmisen 
välillä ja tämä suhde muuttaa yksilön Jumalan kuvan tai 
kuvauksen kaltaiseksi (2. Korinttolaiskirje 3:18). Joten 
tunnista siis Hänen läsnäolonsa sinussa ja anna Hänelle 
etusija omassa elämässäsi.

Toisekseen, aktivoi Hänen voimansa omien uskontäyteisten 
sanojesi kautta. Kun Pietari otti askeleen uskossa 
Matteuksen evankeliumissa 14:24-33, hän aktivoi Jumalan 
voiman ja käveli veden päällä. Mutta kun pelko hyökkäsi 
hänen sydämeensä, hän alkoi upota. Pelko aktivoi pimeyden 
ja epäonnistumisen voiman, mutta usko aktivoi aina Jumalan 
voiman. Puhu siis aina uskontäyteisiä sanoja omalle kehollesi. 
Ja kun toimit johdonmukaisesti näin, tulet huomaamaan sen, 
että Jumalan voima tulee olemaan aina aktivoituna sinun 
elämässäsi ja Pyhän Hengen palvelutyöstä sinun kehossasi 
tulee jokapäiväinen kokemuksesi.

Jos kehossasi on jotain sellaista, mikä ei ole lähtöisin 
Jumalasta, vaadi, että sinun kehosi mukautuu Jumalan Sanan 
mukaiseen linjaan eikä majoita saatanallisia vaikutuksia. 
Sano, “Ei! Minä kieltäydyn olemasta sairas! Minun kehoni 
on Pyhän Hengen temppeli. Käsken siksi jokaista solua 
linjautumaan Jumalan Sanan mukaiseen linjaan: torjun 
tämän kasvaimen (kivun, infektion tai heikkouden). Lähde 
pois kehostani Jeesuksen Kristuksen Nimessä!”

“Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, 
joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette 

ole itsenne omat?” (1. Korinttolaiskirje 6:19



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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Healing Streams Live -parantumiskokoukset 
Pastori Chrisin kanssa: ilmiö, joka on 
aloittanut ihmeiden, parantumisen ja 

ennennäkemättömien siunausten ajanjakson 
monille ympäri maailmaa. Tämä ohjelma on 
tuonut muutamien viime vuosien ajan Jumalan 
pettämättömän rakkauden ja jatkuvasti kasvavan 
armon eri kansojen ja kansakuntien keskuuteen 
kaikkialle ympäri maailmaa.

Kun parantumisen virrat ovat virranneet, miljardit 
ihmiset ympäri maailmaa ovat vastaanottaneet 
pelastumisen ja parantumisen hämmästyttävän 
suurissa määrin. Monet ovat siirtyneet kuolemasta 
elämään ja sairaudesta jumalalliseen terveyteen, 
kun he ovat osallistuneet ohjelmaan internetin, 
radion tai television kautta ja vastaanottaneet 
parantumisen mielilleen ja kehoilleen.

Seurauksena on ollut valtaisa todistusten vyöry 
ympäri maailmaa, mikä todistaa Jumalan Sanan 
tehokkuuden. Aina ensimmäisestä lähetyksestä 
yhä tähän päivään saakka, monet iloitsevat niistä 
ihmeellisistä asioista, joita Herra on tehnyt heidän 
elämissään Pastori Chrisin kanssa järjestettyjen 
Healing Streams Live -parantumiskokousten 
kautta.
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Jokainen parantumiskokous on uniikki tapahtuma, jossa Jumalan kirkkaus 
ja armo virtaavat miljardeille ihmisille ja sekoittuvat heidän sydämissään 
uskoon, mikä taas aikaansaa ihmeitä ja riemuntäyteistä juhlintaa 
lukemattomissa parantumiskeskuksissa kaikissa eri maailman maissa ja 
maanosissa. 

Ilmapiiri täyttyy Jumalan jumalallisesta läsnäolosta monissa paikoissa 
ympäri maailmaa lähetyksen alkaessa, kun Loveworld laulajat johdattavat 
osallistujat ylistämään Jumalaa. Ylistäjät kohottavat äänensä kaikkialla 
eri puolilla maailmaa ylistääkseen Kuninkaiden Kuningasta ja Herrojen 
Herraa.

“Älä lakkaa uskomasta.” “Laita uskosi toimimaan ja tulet palaamaan 
takaisin todistuksen kera.” “Sinun odotuksiasi ei tulla leikkaamaan pois, 
sillä Herra tulee tekemään enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, 
mitä voit pyytää tai ajatella.” “Jumala rakastaa sinua ja tahtoo sinun olevan 
terve.”

Näitä ja monia muita totuuksia Jumalan rakkaudesta ihmiskuntaa 
kohtaan kerrotaan yhä uudelleen ja uudelleen, aivan ensimmäiseksi 
Parantumiskoulun vanhempien palvelutyöntekijöiden havainnollistavassa 
paneelikeskustelussa. Ja sitten todistusosuudessa, jossa eri puolilta 
maailmaa kotoisin olevat ihmiset kertovat omista mukaansatempaavista 
ja yliluonnollisista kohtaamisistaan aiempien Healing Streams Live 
-parantumiskokousten aikana. Nämä kohtaamiset muuttivat heidän 
elämänsä lopullisesti.

Kun usko on syttynyt ja odotukset ovat pilvissä, monet ovat aivan 
haltioissaan, kun Jumalan mies, Pastori Chris, saapuu paikalle ja alkaa 
palvella sairaita. Etäisyydellä ja sijainnilla ei ole mitään merkitystä Jumalan 
parantavan voiman välittämisen suhteen. Jumalan mies ajaa demoneja 
ulos ja komentaa murtuneita raajoja parantumaan, kuuroja korvia ja 
sokeita silmiä avautumaan ja jokaista heikkoutta lähtemään jumalallisen 
voiman takaamilla sanoilla.

Näinä ainutlaatuisina hetkinä parantumisen virrat virtaavat peräkkäisinä 
aaltoina ympäri maapalloa täyttäen sydämet ja kodit kaikkialla ilolla, 
naurulla ja ylistyshuudoilla sekä kiitoksella Herran Sebaotin puoleen. 
Tämä ihmeiden vuodatus aikaansaa aina loputtoman todistusten virran, 
mikä taas kasvattaa uskoa ja aikaansaa lisää samanlaisia ihmeitä. 

HÄNEN SANANSA ON KYLLÄ JA AAMEN, AINA!
Saksasta kotoisin oleva Pastori Antonina Boltersdorf kärsi noin 
viikon ajan kovista kivuista olkapäissään, selkärangassaan ja 
käsissään. “Kipu oli niin kova, etten pystynyt edes kohottamaan 
käsiä rukouksessa. Olen pianonsoitonopettaja, joten työnteko oli 
tämän vuoksi hyvin haastavaa”, hän kertoo.

Healing Streams Live -parantumiskokoukset olivat tuolloin aivan 
nurkan takana, joten hän rukoili oman tilanteensa suhteen, koska 
hän tiesi, että hänen ihmeensä aika oli käsillä.

Nyt hän kuvailee voitokasta kokemustaan: “Kun ylistimme 
parantumiskokouksen aikaan, huomasin yhtäkkiä, että pystyin 
kohottamaan käteni ihan vapaasti ilman minkäänlaista kipua. 
Herran läsnäolo oli käsinkosketeltavaa. Se oli aivan uniikki 
kokemus, joka pysyy aina sydämessäni. Kipu on nyt täysin poissa. 
Selkärankani, olkapääni ja käteni ovat jälleen normaalit. Jumala 
on elossa ja Hän on totuus. Hänen Sanansa on kyllä ja aamen, 
aina! Seurakuntani jäsenet ovat vahvistuneet tämän todistuksen 
myötä ja heidän uskonsa on kasvanut. Kiitän sinua Pastori Chris 
rakkaudestasi ja rohkeudestasi. Rukoilen, että yhä useammat 
ihmiset vastaanottavat parantumisen sinun kauttasi.”
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MAHDOLLISUUS UNELMOIDA JÄLLEEN
Nigeriasta kotoisin oleva Prisca Nosike on elinvoimainen nuori, 
jonka elämä kuitenkin lähes pysähtyi lievillä oireilla alkaneen henkeä 
uhanneen sairauden vuoksi. “Eräänä iltana, kun tulin kotiin, minulla oli 
pää- ja vatsakipua. Niinpä äitini antoi minulle lääkettä helpottamaan 
kipua”, hän aloittaa.

Kului kuukausia, ennen kuin diagnoosi vahvistui useiden kokeiden 
myötä. Hän kärsi systeemisestä lupus erythematosuksesta 
(hajapesäkkeisestä punahukasta) ja  munuaisaltaan laajentumisesta. 

Huolimatta erilaisista hoidoista, Priscan terveys vain huononi uusien 
komplikaatioiden ilmetessä. “Koin oloni heikommaksi päivä päivältä. 
Makasin kyljelläni, koska kylkiluihini koski ihan niin kuin ne olisivat 
murtuneet. Jalkani turposivat, koska en voinut virtsata. Hiukseni 
lähtivät enkä pystynyt ajattelemaan selkeästi. Eräänä päivänä 
sairaalassa korvani alkoivat myös soimaan ja näköni hämärtyi ja aloin 
nähdä valkoista. En pystynyt muistamaan mitään: unohdin kuulemani 
tai lukemani asiat samantien”, hän kertoo. 

“Se oli yhtä maanpäällistä helvettiä”, Priscan äiti muistelee. “Hän 
tarvitsi vuoden ajan joka toinen viikko verensiirron. Hän oli kaiken 
aikaa tipassa (IV-terapia), koska ei pystynyt syömään. Hän sai 
päivittäin 24 tablettia.”

Kun kuukaudet kuluivat, Priscan tilanne huononi entisestään ja hänen 
perheensä kävi koko ajan epätoivoisemmaksi ratkaisun löytämisen 
suhteen. Heidän etsintänsä tuotti tuloksia, kun Priscan äiti sai kutsun 
osallistua Healing Streams Live -parantumiskokouksiin Pastori 
Chrisin kanssa.

Prisca kuvailee kokemustaan näin:  “Kun saavuin Healing Streams:iin, 
tiesin, että kärsimysteni päättyminen oli lähellä. Jumalan mies tuli 
luokseni ja puhalsi minua kohti. Sähköinen aalto kulki koko kehoni 
läpi ja tiesin, että olin parantunut. Siihen mennessä, kun oli aika 
lähteä, jalkojeni ja vatsani turvotus oli laskenut ja kipu oli poissa. Söin 
sinä päivänä. Jumala teki alle 30 sekunnissa jotain sellaista, mitä 
sairaalassa ei voitu tehdä 1,5 vuodessa.”

Prisca ei ole käyttänyt enää mitään lääkkeitä tai käynyt verensiirrossa 
tämän tapahtuman jälkeen. Hänen ruokahalunsa ja voimansa ovat 
palautuneet ja hänen hiuksensa kasvavat jälleen. Hän on ilmaisee 
kiitollisuutensa täynnä elämää ja toivoa: “Kiitos Pastori Chris siitä, 
että olet antanut minulle mahdollisuuden unelmoida jälleen ja olla se, 
kuka tahdon olla.”
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IHMEELLINEN KOHTAAMINEN
Kun Papua-Uusi-Guineasta lähtöisin olevalle Pius Tangualle 
diagnosoitiin kurkkusyöpä, hän kävi tuloksetta kahdessa 
leikkauksessa sekä sädehoidoissa, kun tilannetta yritettiin saada 
hallintaan ja käännettyä paremmaksi. “Äänihuuleni olivat todella 
kipeät. Ääneni oli myös käheä enkä voinut puhua kunnolla. En 
voinut myöskään juoda tai syödä kunnolla. Olin väsynyt ja tunsin 
itseni niin sairaaksi”, hän kertoo.

Tarvitessaan kipeästi muutoksen tilanteeseensa, Pius riemastui 
vastaanotettuaan uutiset Pastori Chrisin kanssa järjestettävistä 
Healing Streams Live -parantumiskokouksista. “Tyttäreni lähetti 
minulle videon, jossa ryhmä seurakuntalaisia tavoitti ihmisiä 
parantumisen sanomalla Port Moresbyn kaduilla. Jo vain 
katsottuani tämän videon, pystyin tuntemaan, miten Jumalan 
parantava voima liikkui kehossani”, hän kertoo. Usko syttyi, Pius 
rekisteröityi mukaan ohjelmaan ja alkoi valmistautua tosissaan.

Sitten koitti Piun jumalallisen kohtaamisen aika ja hän oli valmiina 
vastaanottamaan. Hän kuvailee kokemustaan: “Olin toisena 
päivänä mukana lähetyksessä ja Jumalan mies rukoili minun 
puolestani. Tunsin, miten voima palautui kehooni ja tiesin, että olin 
vastaanottanut täyden parantumisen. Kaikki kipu ja epämukavuus 
oli poissa. Kaikki sädehoidon sivuvaikutukset katosivat. Olen 
terve. Halleluja! Voin puhua nyt kunnolla. Voin syödä ja juoda 
normaalisti. Ja tunnen itseni vahvaksi ja terveeksi.”

Kun niin monet ihmeet levittävät tietoa Herran kirkkaudesta ympäri maailmaa, odotukset kohoavat miljardien 
ihmisten valmistautuessa seuraavaa yliluonnollisuuden esiintulon ja uniikkien ihmeiden aikaa varten. Jo nyt todella 
monet ihmiset ovat ottaneet aikaa organisoidakseen parantumisesta kertovia tapahtumia kaduille, sairaaloihin, 
yksityisasuntoihin, kauppakeskuksiin ja useisiin muihin paikkoihin. Täynnä innostusta viedäkseen parantumisen 
kaikkialle, nämä ihmiset kertovat uutisia ja kutsuvat toisia osallistumaan Live Parantumiskokouksiin, vaikuttavat 
elämiin Jumalan Sanan avulla ja rakentavat uskoa jakaessaan Parantuminen Kansakunnille - lehtiä. Missä tahansa 
päin maailmaa näitä tapahtumia järjestetäänkään, siellä tapahtuu runsaasti ihmeitä Jumalan kunniaksi. 

JUMALA TEKEE IHMEITÄ
Romaniasta kotoisin olevalle Rodica Turkuletulle oli diagnosoitu polven 
nivelrikko, silmäongelmia ja skolioosi, minkä vuoksi hän kamppaili vuosien 
ajan yrittäen ylläpitää tasapainoa elämässään. Näytti siltä, että hän oli 
häviämässä taistelun päivittäin, sillä hän ei pystynyt kumartumaan tai 
nostamaan asioita lattialta ja hänen näkönsä heikkeni heikkenemistään. 
Hän kärsi kaiken aikaa kivuista, jopa silloin, kun hän vältteli parhaansa 
mukaan fyysistä rasitusta. Rodican mies otti vastuun suurimmasta osasta 
kotitöitä, mutta siitäkin huolimatta Rodica kohtasi päivittäin haasteen 
yrittäessään täyttää tehtävänsä omalla työpaikallaan.

Väsyneenä tällaiseen elämänlaatuun, hän riemastui, kun joku kutsui 
hänet parantumiskokoukseen. “Kuunneltuani Jumalan Sanaa ja muiden 
kertomia todistuksia, tiesin, että Jumala tekee ihmeitä ja päätin, että 
minun elämäni täytyy nyt muuttua”, hän kertoo.

Jumalan mies, Pastori Chris, palveli Rodicaa ja hänen elämänsä kääntyi 
hetkessä ympäri. Nyt hän on täynnä elämää ja eläessään nyt jokaisen 
päivän Herraa varten, hänellä on tämä sanottavanaan: “Arvostan 
terveyttäni ja olen kiitollinen siitä. Voin pitää nyt itsestäni huolta kaikissa 
tilanteissa olematta riippuvainen toisten avusta. Herra on Suuri ja Hän 
ansaitsee kaiken ylistyksen!”



LOISTOKKAAT ODOTUKSET
Odotukset ovat pilvissä kaikkialla ympäri maailmaa, kun monet 
odottavat tätä kirkkaudentäyteistä tapahtumaa ja valmistelevat 
sekä itseään että myös toisia Pastori Chrisin kanssa 
järjestettäviin Healing Streams Live -parantumiskokouksiin.

“Siitä tulee kirkkaudentäyteinen tapahtuma. Jumala tuo esiin 
omaa kirkkauttaan ihmisten elämissä ja sydämissä aivan 
kaikkialla. Jeesus tahtoo parantaa aivan jokaisen, joten minä 
odotan jokaisen parantumista tarvitsevan vastaanottavan 
ihmeen tämän tapahtuman aikana. Pystytämme 
parantumiskeskuksia, jotta jokainen parantumista tarvitseva 
voi tulla paikan päälle”, Pastor Freider kertoo Saksasta.

Etelä-Afrikassa taas Soliswa odottaa suurenmoista 
väliintuloa oman perheensä tilanteeseen: “Odotan ihmeitä 
omaa perhettäni koskien. Osa heistä on huumeriippuvaisia 
sekä alkoholisteja ja odotan heidän parantuvan näistä 
riippuvuuksista. Se hetki tulee olemaan minulle ja jokaiselle 
läheiselleni täydellinen täyskäännös.”

Pastori Wilson Kumar Intiasta kertoo: “Olen innoissani Healing 
Streams Live -parantumiskokouksista. Jumalan voima tulee 
osumaan lukuisiin kansanjoukkoihin ja aikaansaamaan 
parantumisihmeitä kaikissa kansakunnissa. Olemme 
pystyttäneet jo parantumiskeskuksia ja ihan niinkuin näemme 
Raamatussa, myös me tulemme näkemään Pyhän Hengen 
tekevän epätavallisia ihmeitä Jumalan miehemme, Pastori 
Chrisin, kautta.”

SINULLA ON OMA ROOLISI TÄYTETTÄVÄNÄ
Joten nyt, kun kello tikittää ja lähestymme maaliskuun 2023 
Healing Streams Live -parantumiskokouksia Pastori Chrisin 
kanssa, sinulla on oma elintärkeä roolisi täytettävänä. On aika 
ryhtyä toimeen ja täyttää oma maasi ja kaupunkisi Jumalan 
parantavalla voimalla. Seuraavana neljä asiaa, jotka sinun 
täytyy tehdä.

Rukoile: Healing Streams Pray-a-Thon 720 -rukousketjussa 
ihmiset ympäri maailmaa rukoilevat tämän tapahtuman sekä 
sen aikana muuttuvien elämien puolesta. Liity tänään mukaan 
ja valitse oma 15 minuuttia kestävä rukoushetkesi osoitteessa 
www.healingstreams.tv/prayer.

Jaa tietoa: Voit tehdä ihmeitä kertomalla uutisia näistä live 
parantumiskokouksista. Aloita antamalla tämä lehti jollekin 
toiselle. Kutsu niin monet kuin vain pystyt osallistumaan tähän 
ohjelmaan. Rekisteröi kaikki myöntävästi vastanneet mukaan 
osoitteessa www.healingstreams.tv/LHS.

Valmistele osallistumispaikat: Voit saada kutsumasi ihmiset 
katsomaan parantumiskokouksia yhdessä sinun kanssasi 
luomalla osallistumiskeskuksia sekä paikanpäälle että myös 
virtuaalisesti. Luo omat keskuksesi ja uniikki linkki osoitteessa 
www.healingstreams.tv/virtual.

Ryhdy partneriksi: Ota kaikki hyöty irti tästä tilaisuudesta ja 
anna varallisuudellasi olla merkitystä viemällä parantumista ja 
Evankeliumia eri kansakuntiin. Anna samantien osoitteessa 
www.healingstreams.tv/partner.

Lisätietoja varten:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen 
info@healingstreams.tv
Soita mihin tahansa seuraavista numeroista:
+27 79 967 5852 (Etelä-Afrikka),
+234 (1) 888 5066 (Nigeria),
+1 832 724 9390 (USA), 
+1 289 622 1634 (Kanada),
+44 (0) 333 188 0710 (Iso-Britannia),
+9196 5009 6633 (Aasia), 
+9177 9499 3762 (Intia)

Seuraa meitä (@hschool) KingsChat:ssa
Tai liity sähköpostiketjuumme ja vastaanota ilmoituksia 
osoitteessa www.healingstreams.tv

08 Parantuminen Kansakunnille
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VAPAUTUNUT KAIKISTA KIVUISTA JA RAJOITUKSISTA
Intian Punesta kotoisin olevalla Joshua Bansodella on todistus omasta 
ihmeellisestä kokemuksestaan Parantuminen Kansakunnille -lehden 
kanssa. Hän tavoitti kaupunginpuistossa ihmisiä parantumisen 
sanomalla yhdessä ystävänsä kanssa jakaen tämän lehden kopioita 
ja kutsuen ihmisiä Healing Streams -parantumiskokouksiin. Toivon 
jakaminen oli hänestä hyvin helppoa, sillä hän odotti myös itse omaa 
ihmettään.

Hän oli kärsinyt jalkojen pituuserosta 8-vuotiaasta saakka, minkä 
seurauksena hän oli kokenut paljon kipua, kärsimystä ja pilkankohteeksi 
joutumista. Hän käveli toiselle puolelle kallistuneena ja kärsi jatkuvista 
selkä- ja jalkakivuista.

Kun he olivat ulkona jakamassa lehtiä, Joshuan ystävä huomautti, 
että Joshua voisi vastaanottaa oman parantumisensa juuri siellä, 
puistossa. Joshua kertoo tapahtuneesta: “Me molemmat polvistuimme 
ja rukoilimme. Sitten istuin alas ja ystäväni kietoi Parantuminen 
kansakunnille -lehden oikean jalkani ympäri, käskien parantumista 
tapahtumaan. Kun istuin siellä, huomasin, että se kipu, jota olin 
tuntenut aina selässäni, oli kadonnut. Kun sitten nousin ylös,  jalkani 
olivat yhtä pitkät.”

Nyt, kaikista kivuista ja rajoituksista vapaana, Joshua on vielä 
entistäkin innokkaampi tuomaan kaikki ympärillään olevat ihmiset 
tämän lähetyksen äärelle vastaanottamaan omat ihmeensä. Hän tietää 
nyt ilman epäilystäkään, että jokainen hänen kutsumansa henkilö on 
osallistumassa yliluonnolliseen tapahtumaan. Miten jännittävää!

Joshua Bansode Intiasta (vasemmalla) 
kertomassa parantumisesta

BEFORE

AFTER
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Treenin ja unen tärkeys, vaikutukset ja hyödyt 
ihmiskeholle täydentävät toinen toisiaan niin, että 
yhdestä asiasta ei välttämättä saa parasta irti ilman 

toista. Uni ja treeni auttavat yhdessä kehoamme toimimaan 
optimaalisella tavalla, jotta se voisi torjua sairaudet helposti.

Monilla tämän päivän hektisessä yhteiskunnassa ei 
kuitenkaan ole joko tätä tietoa tai sitten he ovat liian kiireisiä 
soveltamaan tietoaan terveellisemmästä elämäntavasta 
käytäntöön. Sen seurauksena nähtävillä on piikki niiden 
ihmisten määrässä, jotka kärsivät erilaisista fyysisistä ja 
psyykkisistä sairauksista työn ja sosiaalisten stressitekijöiden 
vuoksi.

Treenaaminen on fyysistä aktiivisuutta, jolla ylläpidetään 
tai parannetaan terveyttä ja kuntoa. Se pitää sisällään 
erilaisia aktiviteetteja, joita teemme pudottaaksemme 
painoa, pysyäksemme kunnossa ja polttaaksemme 
ylimääräisiä kaloreja. Osa treenaamisen hyödyistä näkyy 
samantien, kun taas osa tulee esiin myöhemmin. Ne pitävät 
sisällään ahdistuneisuuden vähentymistä, verenpaineen 
laskua, unenlaadun paranemista, painonhallintaa, luiden 
vahvistumista ja riskitekijöiden vähenemistä tiettyjen vaivojen, 
kuten sydänkohtausten, osteoporoosin, liikalihavuuden, 
masennuksen ja jopa dementian suhteen. 

Tarvitset riittävän määrän unta, jotta voit saavuttaa ja ylläpitää 
sen nuorekkaan, rennon hehkun, jota et tahdo koskaan 
menettää. Tiesitkö, että riittämättömät tai epäsäännölliset 
yöunet voivat altistaa ihmisen useille sairauksille ja 
psyykkisille häiriöille? Jopa yli 50 prosenttia useimpien 
ihmisten kokemasta stressistä johtuu unenpuutteesta.

Huonosti nukkuminen heikentää itsehillintää ja 
päätöksentekokykyä. Se on yhdistetty myös painonnousuun, 
joka taas voi johtaa moniin sairauksiin, mukaan lukien 
sydänsairauksiin, diabetekseen, masennukseen ja 
hedelmättömyyteen. Kunnolliset nukkumistavat taas 
edesauttavat lihaskasvua ja palautumista, parantavat 
vastustuskykyä, säännöstelevät verensokeria, korjaavat 
sydäntä ja verisuonia sekä laukaisevat lapsilla 
kasvuhormonien vapautumisen. 

Yksi parhaista asioista, joita voit tehdä omataksesi selkeät 
ajatukset, luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja rauhallisuutta 
elämän ja työhaasteiden edessä on nukkua riittävästi ja 

treenata kunnolla. Hyvät uutiset kuuluvat kuitenkin, että voit 
varmistaa vain muutaman elämäntapamuutoksen avulla sen, 
että kehosi saa paljon kaivattua liikuntaa ja lepoa mukavilla 
tavoilla. Tässä muutama vinkki sen varmistamiseen:

• Luo lisää aikaa kävelyä varten. Leikkaa pois 
autossaistumis- ja ajoaikaa ja käytä portaita hissien 
sijaan. Jos sinulla ei ole kiirettä, ota rauhassa ja 
nauti matkasta. Tee tästä vieläkin nautinnollisempaa 
käymällä kävelyllä yhdessä perheen kanssa, 
erityisesti kesken päivän. Päivänvalolle altistuminen 
kesken päivän touhujen voi edesauttaa kehosi 
synkronoitumista luonnollisen unirytmin suhteen. 

• Varaa aikaa ainakin kahdelle keskikovalle harjoitukselle 
per viikko. Vältä kuitenkin urheilemista liian lähellä 
nukkumaanmenoaikaa, jotta kehosi saa palautua 
ja rentoutua rauhassa muutaman tunnin ajan 
ennen vuoteeseen menoa. Treeniin käyttämäsi 
aika voi vaihdella 10 minuutista yhteen tuntiin. 

• Lisää treenirutiiniisi uimista ja tanssia. Ota vähintään 
kerran viikossa aikaa uintia ja tanssia varten. 
Jopa yksi 15 minuutin jakso näitä aktiviteetteja voi 
aikaansaada kehossasi huomattavia vaikutuksia. 

• Vältä kofeiinia. Pysy erossa kofeiinia sisältävistä 
juomista ja stimulanteista, kuten teestä, kahvista, 
energiajuomista, limsasta, virvoitusjuomista ja suklaasta 
noin 4-5 tunnin ajan ennen nukkumaanmenoa. Älä 
käytä myöskään alkoholia ennen nukkumaanmenoa: 
se voisi aikaansaada liian varhaisen nukahtamisen, 
jolloin uni voisi olla levotonta ja pätkittäistä. 

• Salli päivän aikana vain lyhyet päiväunet. Aikuiset eivät 
tarvitse välttämättä päiväunia. Mutta jos sinun täytyy 
nukkua päivän aikana, ota lyhyet alle 30 minuuttia 
kestävät unet, äläkä nuku enää klo 15 jälkeen. 

• Luo unirytmi ja pidä siitä kiinni. Puolusta päiväsi 
viimeisintä tuntia, jotta voit nukahtaa nopeasti ja 
kunnolla. Unirytmi antaa sinulle tilaisuuden rentoutua 
ja rauhoittua sekä tekee eron unenlaatuusi. Kokeile 
rentouttavia nukkumaanmenoa edeltäviä tapoja, kuten 
lämmintä kylpyä, kevyttä iltapalaa tai kirjan lukemista 10 
minuutin ajan ennen nukahtamista.   



USKONTUNNUSTUKSET
Kaikki asiat vaikuttavat yhdessä minun parhaakseni ja minua 
on siunattu ylenpalttisesti. Ruumiini on Pyhän Hengen 
energisoima Hänen Sanansa kautta. Minun mieleni on 
virkistynyt ja uudistettu ja elämäni muuttuu Jumalan Sanan 
pettämättömän voiman avulla.

Minä kuulun Jumalan ylivertaiseen jumalolentojen luokkaan: 
siksi katson luonnollisen todellisuuden sijaan taivaallisiin 
oikeuksiini, siunauksiini ja etuihini Kristuksessa Jeesuksessa! 
Tänään minä tunnistan ja tartun jumalalliseen oikeuteeni 
elää terveydessä, vauraudessa ja hallintavallassa!

Minä uskon sen, mitä Jumalan Sana sanoo minusta ja 
hyväksyn ja asetan sen todeksi omassa elämässäni! 
Jumalan Sana saa minussa aikaan sitä, mistä se puhuukin, 
kun laitan sen toimimaan jokaisessa tilanteessa ja elämäni 
eri olosuhteissa. Terveyteni kukoistaa päivittäin ja minulla on 
terve mieli.

Minun ruumiini on Pyhän Hengen temppeli: Hän elävöittää 
jokaisen olemukseni säikeen. Elän voitokkaasti, korkealla 
paholaisen ja tämän maailman negatiivisten järjestelmien 
yläpuolella! Minussa oleva Jumalan elämä tuhoaa kaikki 
sairaudet, taudit ja heikkoudet.

Olen tietoinen hengessäni, sielussani ja kehossani olevasta 
Jumalan elämästä: elän siksi Jumalan Sanan, en tämän 
maailman määräysten mukaisesti. Nautin jumalallisesta 
vahvuudesta ja vaellan väsymättä ja pyörtymättä, sillä 
hengessäni on ylivertainen elämä.

Iloitsen suuresti riemuiten, sillä Herra on täyttänyt suuni 
naurulla ja Hänen ilonsa on minun väkevyyteni. En tunne 
heikkoutta, masennusta tai minkäänlaista ahdistusta, sillä 
hengessäni oleva ilo tuottaa keholleni terveyttä ja rajatonta 
energiaa.

Tiedän jumalallisen syntyperäni: olen lähtöisin Siionista, 
elävän Jumalan kaupungista: en ole siksi alamainen tämän 
maailman järjestelmän periaatteille. Minussa oleva Kristus 
antaa minulle luottamusta ja voimaa. Olen terve ja henkeni, 
sieluni ja kehoni ovat täynnä jumalallista elämää.

Jumalan Sanan voiman ja Herran Jeesuksen Nimessä, 
minut on nostettu tämän maailman yläpuolelle Jumalan 
kirkkauden todellisuuteen. Käytän Kristuksen auktoriteettia 
oman kehoni suhteen ja julistan voimaa, terveyttä, viisautta, 
vaurautta ja kaikkinaista menestystä, nyt ja aina.

Jumalan kyvykkyys tekee tänään työtään minussa! En 
toimi omassa kyvykkyydessäni tai voimassani, sillä Herra 
uudistaa voimani joka päivä. Olen kaiken aikaa jumalallisesti 
energisoitu. Jumalan Sana on tehnyt minusta viisaan ja 
vaellan jumalallisessa terveydessä, rauhassa ja ilossa.

Minun elämäni, terveyteni, perheeni ja talouteni ovat 
yhdenmukaisessa linjassa sen kanssa, mitä Jumalan Sana 
sanoo minua koskien. Herra Jeesus on elämäni valo ja tämä 
valo loistaa täydellisenä minun henkeni, sieluni ja kehoni 
kautta.

Minä olen uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa, minut 
on luotu kirkkauteen ja kauneuteen! Kiitän Jumalaa tästä 
siunatusta elämästä, jonka Hän on antanut minulle. Tämä 
elämä tekee työtään minussa ja minusta on tullut iankaikkisten 
totuuksien jakelija kaikille omassa maailmassani oleville. 
Halleluja!
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Älä anna minkä tahansa asioiden tulla omaan mieleesi: 
hyväksy ainoastaan Jumalan Sana. Tämä on 
elintärkeää, sillä sinä et voi antaa sitä, mitä sinulla ei ole. 

Jos sinulla ei ole sisälläsi Jumalan Sanaa, et voi silloin puhua 
sitä ääneen. Sananlaskuissa 4:20-22 sanotaan, “Poikani, 
kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. 
Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään; 
sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen 
ruumiillensa.”

Anna Jumalan Sanan täyttää ajatuksesi ja mietiskelysi. Sen 
seurauksena sinun sanasi tulevat olemaan linjassa sen 
kanssa, mitä Jumalan Sana sanoo. Totuus on se, että sinä 
et voi mietiskellä Jumalan Sanaa tarpeeksi pitkään ilman, 
että se muuttaisi sitä, miten sinä puhut. Se tulee täyttämään 
sinun sydämesi uskolla ja poistamaan puheestasi kaiken 
ristiriitaisuuden. Jeesus sanoi, “...jos teillä olisi uskoa 
sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle 
vuorelle: ‘Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi 
teille mahdotonta” (Matteus 17:20).



ETELÄ-AFRIKKA
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 

INDIA
Christ Embassy Healing School
2nd floor,Florida Amenity,
Keshavnagar, 
Pune 411036
Maharashtra, India

Tel: +9177 9499 3762
       +9196 5009 6633

USA
Christ Embassy Healing School 
328 Changebridge Rd, Pine brook, 
NJ 07058
New Jersey
 
Tel: +1 832 724 9390
       +1 347 872 6811

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

Skannaa ja katso uskoa inspiroivia ja 
mielenkiintoisia 

Healing Streams -todistusvideoita. 
www.healingstreams.tv/hovideos


