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Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille kaiken, mikä elämään 
ja jumalisuuteen kuuluu, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut 

meidät kirkkauteen ja hyveellisyyteen (2. Pietari 1:3 KJV).

J
umalalla oli suunnitelma tehdä sinusta yhtä Kristuksen 
kanssa. Tämä suunnitelma on jo toteutunut. 1. Korinttolaiskirje 
sanoo, “Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen 

kanssaan.” Sinä olet yhtä Herran kanssa. Uudestisyntyminen 
on paljon enemmän kuin uskonnolliseksi alkamista; tämä ei 
ole mikään uskonto. Kristittynä oleminen tarkoittaa ykseyttä 
Kristuksen kanssa tai Häneen liittymistä. Sinulla on se sama 
elämä kuin Jeesuksella on. 1. Johannes 4:17 sanoo, “...sellainen 
kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.”

Mikäli edeltävä on totuus, silloin millään sairaudella, taudilla tai 
raihnaisuudella ei tulisi olla mitään sijaa kehossasi. Saatanan ei 
tulisi olla sinulle minkäänlainen tekijä, koska sinä istut Kristuksen 
kanssa taivaallisissa, paljon korkeammalla kaikkia valtoja ja 
voimia sekä mahteja ja hallitsijoita. Sinun allasi on myös jokainen 
nimi, joka on koskaan nimetty, eikä vain tässä maailmanajassa, 
vaan myös tulevassa.

Vuosien saatossa kristityt ovat saaneet vääränlaista opetusta 
siitä, kuinka monien heidän ongelmiensa taustasyynä olisi 
suvussa kulkevat kiroukset tai periytyvät tekijät; mutta tämä ei ole 
lainkaan totta. Tällaiset kiroukset ovat kyllä olemassa ja voivat 
vaikuttaa sellaisiin henkilöihin, jotka eivät ole uudestisyntyneitä, 
mutta niiden ei tulisi enää vaikuttaa kristittyihin. Jotkut Kristityt 
kylläkin ovat tällaisten niin kutsuttujen perinnöllisten tekijöiden tai 
suvussa kulkevien kirousten uhreja sen takia, että he eivät ole 
tarpeeksi tietoisia heidän  omasta identiteetistään Kristuksessa.

Raamattu sanoo, “Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi 
luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, kaikki on tullut 
uudeksi” (2. Korinttolaiskirje 5:17 KJV). Synnyttyäsi uudelleen 
Sanasta ja Jumalan Hengestä, et ole enää se sama henkilö, 
joka syntyi vanhemmistasi. Sen takia vaivoilla, jotka ovat voineet 
vaikuttaa sinuun tai mitkä olet saattanut periä jo esi-isiltäsi 
lähtien, ei tulisi enää olla mitään vaikutusta sinuun. Sinut on 
otettu erilleen uuteen perheeseen - Jumalan perheeseen - jossa 
sinä olet ikuisesti siunattu!

Efesolaiskirje 1:3 (KJV) sanoo, “Ylistetty olkoon meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on 

siunannut meitä taivaallisissa kaikilla hengellisillä siunauksilla 
Kristuksessa.” Ei ole olemassa mitään, mitä sinulla ei olisi. 
Kaikki, mitä sinä tarvitset täydelliseen elämään menestyksessä, 
voitossa, hallintavallassa, kirkkaudessa ja vanhurskaudessa, 
on jo annettuna sinulle Kristuksessa. Sinä olet Aabrahamin 
siementä. Sinut kutsuttiin elämään elämää kirkkaudessa ja 
erinomaisuudessa. Olet osanottajana Jumalan-kaltaisuudessa; 
Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen.

Sinut on kutsuttu perimään siunaus, “...tietäen, että siihen teidät 
on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen” (1. Pietari 3:9 KJV). 
Kirouksilla ei ole mitään valtaa sinun ylitsesi, sillä Raamattu 
sanoo, “Toden totta ei ole olemassa lumouksia Jaakobia vastaan  
tai mitään taikuuksia Israelia vastaan…” (4. Mooseksen kirja 
23:23 KJV.) Kuitenkaan tämän uskominen ei pelkästään yksinään 
riitä; sinun tulee toimia Sanassa tunnustamalla sitä, että sinut on 
otettu erilleen nyt siunauksiin, eikä kirouksiin, sen takia, koska 
sinä olet nyt uudestisyntynyt.

Roomalaiskirje 10:10 sanoo, “...suun tunnustuksella pelastutaan.” 
Tunnusta siis päivittäin sitä, että olet Herran siunaama, sillä 
silloin sinä voit nauttia siitä siunauksien elämästä, mihin sinut on 
kutsuttu ilman, että kirouksilla olisi enää sinuun mitään vaikutusta. 
Tee tästä oma jatkuva suuntunnustuksesi jokaiseen päivääsi. 
Kieltäydy elämästä tavallista elämää. Pysy tietoisena siitä, 
että Kristus on sinussa, ja että sinä olet Hänessä. Tämä antaa 
sinulle kokonaan uuden mielenlaadun ja varmuuden elämääsi; 
vakuutuksen siitä, että sinä olet aina terve, yltäkylläisesti elävä, 
menestyvä ja voitokas omassa elämässäsi!

Muistele sitä, että kun Hänet haudattiin, sinut haudattiin Hänen 
kanssaan; ja kun Jumala nosti Hänet kuolleista, sinut nostettiin 
yhdessä Hänen kanssaan kuolleista. Sinut on nyt siis nostettu 
yhdessä Hänen kanssaan ja asetettu istumaan korkeuksiin 
yhdessä Hänen kanssaan. Ei ole olemassa enää mitään 
kuolemaa, ei tappiota eikä sairautta. Päätä tänään, että sinä tulet 
nauttimaan kaikista tämän kauniin elämän siunauksista, johon 
sinut on kutsuttu. Ja se tulee olemaan yhtä kirkkautta kaiken 
matkaa! Halleluja!
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Jos tahdot vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen 
oman elämäsi Herraksi, rukoile tämä rukous 

nyt ääneen koko sydämestäsi uskoen:

“Hyvä Jumala, tulen luoksesi Jeesuksen Nimessä. 
Uskon, että Jeesus Kristus on elävän Jumalan 

poika. Uskon, että Jumala herätti Hänet kuolleista. 
Julistan suullani, että Jeesus Kristus on elämäni 

Herra tästä päivästä eteenpäin. Vastaanotan 
uskon kautta anteeksiannon sielulleni kaikista 
tekemistäni synneistä. Vastaanotan juuri nyt 

ikuisen elämän henkeeni Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä.  Olen nyt uudestisyntynyt!”

Mikäli rukoilit juuri tämän rukouksen, ole 
hyvä ja lähetä meille ystävällisesti tieto siitä 

osoitteeseen  
feedback@enterthehealingschool.org. 

Jumala siunatkoon sinua! 
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K
esällä 2019 järjestetty Parantumiskoulun toinen parantumistilaisuus  
Pastori Chrisin kanssa Kanadassa oli poikkeuksellinen ihmeiden 
päivä. Monet ympäri maailmaa paikalle saapuneista ihmisistä 

odottivat haltioituneen innostuneina Jumalan voiman häikäisevän 
yliluonnollisuuden esille tuloa; että yksi kosketus ja yksi sana saisivat 
aikaan parantumisen. Tilaisuudessa oli läsnä myös Parantumiskoulun 
yhteistyökumppaneita ja Evankeliumin palvelutyöntekijöitä, jotka olivat 
tulleet todistamaan Jumalan Hengen palvelutyötä Jumalan miehen, 
Pastori Chris Oyakhilomen, kautta.

Loistokkaan Parantumiskoulun täydellisenä huipennuksena toimi 
parantumistilaisuus, joka alkoi palavalla rukouksella, ylistyksellä ja 
Kaikkivaltiaan Jumalan kiittämisellä Hänen ihmeellisistä teoistaan ja 
rakkaudenilmaisuistaan. Kaikki ilmaisivat arvostuksensa Herralle Hänen 
hyvyytensä ja loppumattomien ihmeidensä tähden aina ylös korkeuksiin 
saakka nousevalla ylistyksellään.

Tämä parantumistilaisuus oli aivan ihmeellistä aikaa inspiroivien hetkien 
seuratessa toinen toistaan. Osallistujilla oli ainutlaatuinen tilaisuus kuulla 
mahtavia todistuksia henkilöiltä, jotka olivat jo tulleet parannetuiksi 
Parantumiskoulun aikaisemmissa parantumistilaisuuksissa. Nämä olivat 
todellakin uskon todistuksia siitä, miten kaikenlaiset haastavat olosuhteet 
olivat tulleet uskon kautta voitetuiksi.

Pheon Andrewsin elämä muuttui synkäksi, kun hänellä diagnosoitiin 
haavauma jalassa. Tämä haavauma johti lopulta siihen, että hän pystyi 
tuskin enää kävelemään ja näin ollen se rajoitti hänen elämäänsä todella 
suuresti. Pheon saapui Parantumiskouluun uskoen sydämessään 
ihmeeseen. Ja hänen jumalallinen kohtaaminen Jumalan miehen kanssa 
muutti hänen tilanteensa ja itse asiassa koko hänen elämänsä mitä 
merkittävimmällä tavalla. Nyt täysin kivuttomana Pheon todisti kuinka 
hänen elämänsä on palannut takaisin normaaliksi terveyden osalta ja 
kuinka kaikki hänen päivänsä ovat nyt täynnä suurta iloa ja onnellisuutta 
Jumalan kunniaksi.

Monien muiden yhtä ällistyttävien todistusten seurauksena rivissä 
parantumistaan odottavien odotukset ihmeistä nousivat vain entisestään. 
He olivat luottavaisina sen suhteen, että Jumala kääntäisi varmasti myös 
heidän koettelemuksensa todistuksiksi parantumisista. Tämä pitkään 
odotettu hetki koitti lopulta, kun Jumalan mies, Pastori Chris, saapui 
paikanpäälle auditorioon. Jumalan mies palveli sairaita kaikessa Hengen 
täyteydessä komentaen heikkouksia lähtemään niiden kehoista, joita ne 
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olivat vaivanneet.

Riemu oli suuri, kun paljon erilaisia ihmeitä alkoi tapahtumaan toinen 
toisensa perään. Rammat kävelivät, sokeiden silmät avautuivat, 
kuurot korvat alkoivat kuulemaan ja kaikenlaiset sairaudet ja 
taudit lähtivät pois ihmisten kehoista. Kaikki iloitsivat ja ylistivät 
Herraa, kunnioittaen ja ihmetellen Hänen kaikkivoipaa voimaansa 
toiminnassa niissä, jotka olivat juuri tulleet parannetuiksi. Tämä 
päivä tulee olemaan niin merkittävässä osassa niin monien ihmisten 
elämissä; toivottomat tilanteet ja vastoinkäymiset olivat nyt tulleet 
tiensä päähän.

46-vuotias Anita Jefrey kärsi silmäongelmista, kohonneesta 
verenpaineesta ja kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Tähän kun 
lisätään vielä jatkuvat demoniset hyökkäykset, niin kaikki nämä 
vaivat yhdessä olivat jättäneet hänet hyvin heikkoon kuntoon 
niin fyysisesti kuin myös mentaalisesti. Etsiessään vapautumista 
kaikesta tästä hän löysi lopulta tiensä Parantumiskouluun ja 
ratkaisun ongelmiinsa Jumalan miehen palveltua häntä.

Diabetes mellitus, kilpirauhasongelmat, korkea verenpaine sekä 
useat muut vaivat olivat Donald Benjaminin kiusana yli seitsemän 
vuoden ajan. Huolimatta kaikista lääkityksistä ja hoidoista 
nämä vaivat pysyivät vaan edelleenkin aiheuttaen Donaldille 
suurta kipua ja murhetta. Apu saapui hänen kuullessaan uutisia 
Parantumiskoulusta. Kun Pastori Chris laski kätensä Donaldin 
päälle, hän vastaanotti parantumisen. Sen jälkeen hän alkoi 
tekemään kaikkia niitä asioita, joita hänen ei ollut mahdollista tehdä 
aikaisemmin.

Felicia Oibohin elämä oli yhtä pitkää kamppailua 18 vuoden ajan 

hänen yrittäessään selviytyä parhaansa mukaan niveltulehduksesta, 
astmasta, iskiaksesta, kohonneesta verenpaineesta ja 
silmäongelmista. Päivittäiset kivut ja epämukavuudet pilasivat 
hänen elämänlaatunsa. Hän osallistui Parantumiskouluun 
muutoksen toivossa, jotta yksi sana Jumalalta voisi muuttaa hänen 
elämänsä lopullisesti. Nyt Felicia on täysin parannettu eikä hänellä 
ole enää lainkaan kipuja tai vaivoja. Kunnia Jumalalle.

Palveltuaan sairaat Pastori Chris kiitti erityisesti vierailevia 
palvelutyöntekijöitä ja osoitti syvimmän kiitollisuutensa 
Parantumiskoulun yhteistyökumppaneille heidän sitoumuksestaan 
muuttaa ihmisten elämiä ympäri maailmaa. Jumalan miehen 
esittäessä alttarikutsun monet julistivat Jeesuksen Herruuden 
oman elämänsä ylle suurella riemulla ja uskolla. 

Pastori Chris siunasi kaikki paikallaolijat lisääntyneellä armolla 
ja uudistetulla voimalla. Kaikki olivat aivan hämmästyksissään 
kaikesta tästä ihmeiden paljoudesta, kun tämä häikäisevä 
ihmeparantumistapahtuma tuli lopulta päätökseensä laulun 
ja tanssin siivittelemänä. Mikä upea päätös vuoden 2019 
Parantumiskoulun kesäjaksolle.

Ilmoittautuminen kevään 2020 Parantumiskouluun Etelä-
Afrikkaan on alkanut! Tämä maalis-huhtikuussa pidettävä jakso 
tulee olemaan aivan ennennäkemätön episodi ihmeitä. Älä jätä 
väliin tätä mahdollisuutta olla itsekin osana tätä. Vaan ole sinäkin 
parantumisen, toivon ja eheytymisen jakaja: 

Kutsu sairaita| Rukoile | Anna 

Saadaksesi lisätietoa vieraile kotisivuillamme www.
enterthehealingschool.org.
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O
len tehnyt palvelutyötä Evankeliumin parissa vuosikausia, 
mutta Jumalan miehen, Pastori Chrisin, tapaaminen nosti 
minut seuraavalle tasolle vaelluksessani Jumalan kanssa. 

Kaikki tämä alkoi siitä, kun näin internetissä videon Pastori 
Chrisistä palvelemassa sairaita Parantumiskoulussa. Kaikki 
tämä oli minusta hyvin inspiroivaa, joten olin hyvin innoissani, kun 
vaimoni sai kutsun vierailla samaisessa Parantumiskoulussa.

Siitä huolimatta, että vaikka olinkin jo nähnyt näitä ihmeitä videolta 
aikaisemmin, olin silti shokissa, kun näin niin monen ihmeen 
tapahtuvan aivan suoraan omien silmieni edessä. Kyse ei ollut 
todellakaan vain yhdestä tai kahdesta ihmeestä, vaan todella 
suuresta määrästä ihmeitä, jotka tapahtuivat samanaikaisesti. Oli 
todellinen siunaus saada katsoa, kun Jumala käytti Pastori Chrisiä 
parantamaan ihmisiä ja nostamaan heitä ylös pyörätuoleistaan. 
Tämä oli todellakin sellainen kokemus, jota tulen aina vaalimaan 
sydämelläni.

Pastori Chrisin opetuksesta vastaanottamani Sana oli todella 
syvällistä. Jumalan mies opetti meille siitä, kuinka Kristus on 
meissä, ja meidän ja Pyhän Hengen välisen suhteen tärkeydestä 
- eikä vain palvelutyön vaan myös henkilökohtaisten elämiemme 
vuoksi. Hän kertoi myös omasta uskonvaelluksestaan Herran 
kanssa sekä siitä, kuinka hänen uskonsa on kasvanut. Tämän 
tapaamisen aikana todellakin ymmärsin sen, että Pastori Chris 
ei vain opeta Jumalan Sanaa, vaan todella elää itse sitä todeksi. 
Tämä oli minulle henkilökohtaisesti todella tärkeää, sillä haluan 
palvella Jumalaa paremmin ja tehokkaammin myös omassa 
palvelutyössäni.

Tilaisuuden lopussa Pastori Chris tervehti minua ja profetoi minulle. 
Puhuessaan Hengestä Pastori Chris sanoi, “Jumalan rakkauden 
ja armon todellisuus ja esiintyminen tulevat olemaan elämässäsi 
konkreettisempia kuin koskaan aikaisemmin. Sinussa oleva armo 
on lisääntynyt. Herra on nostanut jopa kommunikointisi, ja koko 
palvelutyösi, voimaa.”

Saatuani tämän profetian lisääntyneestä armosta tulin 
nöyremmäksi. Olin kiitollinen siitä, että Jumala oli valinnut minut 
suuremman vaikutuksen tekemisen tasolle. Kun lähdimme 
kotimatkalle takaisin Unkariin, tiesin, että minusta oli tullut 
vaikutusvaltaisempi ja tiesin, että tulisin tekemään enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin. Tiesin, että Unkari ei tulisi olemaan 
sama enää koskaan. Parantumiskoulussa viettämäni aika 
toi tullessaan uuden aikakauden minulle ja aloin toimimaan 
voitelussa, joka sai aikaan parantumisia uudella tasolla. Tästä 
ensimmäisestä vierailusta lähtien olemme nähneet Jumalan 
tekevän suurenmoisia ihmeitä ja parantumisia meidän kauttamme 
Unkarissa.

Unkariin paluutamme seuranneessa sunnuntain 
Jumalanpalveluksessa esitin kutsun ihmisille, joilla oli sairauksia. 
Rukoilin ja puhalsin heitä kohti. Rukoilin neljän ihmisen puolesta ja 
heistä jokainen parani tuona päivänä. Yksi heistä oli nainen, joka 
ei pystynyt lainkaan kävelemään. Hän joutui käyttämään erityisiä 
apu- ja tukikeinoja kävelemiseen, sillä hän oli myös murtanut 
kaulansa luut. Huomasin hänet jo saarnatessani, ja kutsuttuani 
sairaita hän tuli myös esiin. Rukoilin hänen puolestaan ja hän 
tuli täysin parannetuksi. Hän alkoi nauramaan ja hymyilemään. 
Tämä oli suuri ihme seurakunnassamme.

Järjestimme seurakunnassamme myös konferenssin, jossa 
opetin ja kerroin veljilleni kaikesta siitä, mitä olin oppinut 
Parantumiskoulussa. Paikalla oli yli 500 osanottajaa ja Jumalan 
voima oli voimallisesti läsnä. Se oli todella loistokasta aikaa 
yhdessä Sanan parissa ja Pyhän Hengen läsnäolossa. Esittelin 
seurakunnalle myös Pastori Chrisin kirjoja ja materiaaleja, 
joiden käytön aloitimme osana jumalanpalveluksia ja johtajien 
koulutusohjelmia. Seurakuntani johtajat ja veljet kasvavat 
päivittäin tarkempaan Sanan tuntemiseen ja palvelutyömme 
vaikutus leviää nopeammin kuin koskaan aiemmin.
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Unkari ja koko Eurooppa tarvitsevat myös kokemuksen tästä 
Jumalan parantavan voiman välittymisestä Jumalan miehen, 
Pastori Chrisin, kautta. Nähtyämme Pastori Chrisin rukoilevan 
sairaiden puolesta Parantumiskoulussa, ymmärsin sen, että 
mikäli tahdot saavuttaa ihmisiä Kristuksen Evankeliumilla, 
sinun on julistettava sitä sekä sanoin että merkein. Joten 
palattuani Unkariin toinen asia minkä tein, oli se, että jaoin 
tämän kokemukseni ja ne tulokset, mitkä me näimme omassa 
seurakunnassamme, myös muille uskon palvelutyöntekijöille.

Olemme pitäneet myös konferensseja ja foorumeita 
palvelutyöntekijöille. Niihin on saapunut Jumalan miehiä 
ja naisia ympäri Unkaria sekä monista muistakin maista 
viettämään aikaa yhdessä ja rukoilemaan. Minun viestini 
heille on yhä se sama, minkä vastaanotin itse Pastori Chrisiltä 
Parantumiskoulussa: Jumalan Sana on Tie, Totuus ja Elämä. 
Se on palvelutyössä menestymisen salaisuus. On meidän 
vastuullamme palvelutyöntekijöinä todistaa tästä Sanasta 
täysillä, joten kuljemme siinä jatkuvasti vaan eteenpäin niin kauan 
että voitamme. Heidän elämänsä eivät enää ole samanlaisia 
kuin mitä heidän tänne tullessaan, vaan he lähtevät uudelleen 
ladattuina, muutettuina ja vahvistettuina yhä suurempiin tekoihin 
Jumalan Hengen ansiosta.

Nämä kyseiset palvelutyöntekijät ovat aina hyvin innoissaan 
todistuksestani ja kiinnostuneita tulemaan kanssani 
Parantumiskouluun. Kolme heistä tuli mukaani ensimmäisellä 
vierailullani Parantumiskouluun ja seitsemän toisella kerralla. 
Tämä on ollut todistuksemme vuosien ajan: mitä useammalle 
ihmiselle kerromme Pastori Chrisin tekemästä palvelutyöstä, sitä 
useampi haluaa tulla mukaamme kokemaan tämän loistokkaan 
elämyksen.

Parantumiskoulussa vierailemisella oli myös erityinen vaikutus 
perheeseeni. Koin erityisen voiman välittämisen hetken 
perheeni kanssa, kun palasin sieltä takaisin. Palvelin poikaani 
ja tytärtäni ja he tulivat täysin muutetuiksi. Heistä tuli aktiivisia 
palvelutyöntekijöitä nuorten pariin ja he palavat intoa Jumalan 
asioiden hyväksi. Vierailtuani Parantumiskoulussa sitä 
seuraavana vuotena he tulivat myös mukaani ja osallistuivat 
yhdessä Pastori Chrisin kanssa järjestettävälle Kansainväliselle 
Nuorten Pääsiäisleirille. Myös isäni muuttui; hän otti kasteen ja 
tukee nyt palvelutyötäni auttaen niin töissä kuin julistamisessakin. 
Koko perheeni palvelee Jumalaa.

Parantumiskoulu muutti elämäni ja palvelutyöni. Kiitos sinulle 
Pastori Chris tästä mahdollisuudesta saada olla osana 
tätä järjestämääsi elämiä muuttavaa Palvelutyöntekijöiden 
Vierailuohjelmaa. Tunnen rakkautesi meitä ja kaikkia ympäri 
maailmaa olevia Jumalan ihmisiä kohtaan. Jatkan rukouksiani 
sinun puolestasi, että Jumala siunaa sinua enemmän ja 
enemmän. 

Piispa Tamas Raki New Covenant Seurakunnasta, 

Unkarista.

Oletko Evankeliumin palvelutyöntekijä? Haluatko lisää 
inspiraatiota päästäksesi elämässäsi ja palvelutyössäsi 
seuraavalle tasolle? Tule siinä tapauksessa kokemaan 

äärimmäistä kirkkautta ja armoa. Osallistuaksesi 
Parantumiskoulun seuraavaan palvelutyöntekijöille 

järjestettävään vierailuohjelmaan vieraile nettisivuillamme  
www.enterthehealingschool.org.
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S
inun yhteistyökumppanuutesi Parantumiskoulun kanssa tarkoittaa sitä, että sinä toimit Jumalan ojennettuna kätenä 
sairauksista ja vaivoista kärsivälle maailmalle. Niin monet maailmankolkat tulivat kosketetuiksi Jumalan loppumattoman 
armon ja myötätunnon voimalla vuonna 2019. Sinä teit ihmeistä totta heidän elämissään rakkaudesta käsin antamiesi 

lahjojen kautta. 

Kiitos teille rakkaat yhteistyökumppanit siitä, että täytitte vuoden 2019 huomionarvoisilla onnistumisilla ja yliluonnollisilla 
saavutuksilla. Rakastamme ja arvostamme teitä! Olemme todellakin kiitollisia ja rukoilemme, että tulette yhä vaan kokemaan 
enemmän suosiota, kasvua, jumalallista terveyttä ja muita erityisiä siunauksia jatkaessanne Jumalan Valtakunnan levittämistä 
uusilla aluevaltauksilla.

KIITOS LOISTOKKAASTA VUODESTA 2019
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 OSALLISTU VUODEN 2020 JAKSOIHIMME

• PARANTUMISKOULUN KEVÄTJAKSO
• PARANTUMISKOULUN KESÄJAKSO
• PARANTUMISKOULUN JAKSO KESÄKUUSSA
• PALVELUTYÖNTEKIJÖIDEN VIERAILUOHJELMA YHDESSÄ PASTORI CHRISIN KANSSA
• PARANTUMISKOULUN ONLINE RUKOUSKONFERENSSI
• KANSAINVÄLINEN IHMEELLISEN USKON SEMINAARI

KUINKA JUURI SINÄ VOIT OSALLISTUA OHJELMIIMME:
• Levitä sanaa ohjelmista kaikille Sinun omassa maailmassasi

•	 Kutsu	henkilöitä	ja	auta	heitä	rekisteröimään	osallistumisensa
•	 Rukoile	ohjelmien	puolesta
•	 Lahjoita		ohjelmien	toteuttamiseen
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E
rikoislaatuisesta maustaan ja terveysvaikutuksistaan 
tunnettu valkosipuli on sipuliperheeseen kuuluva kasvi. 
Se sisältää rikkiyhdistelmiä, joiden uskotaan olevan 

vastuussa sen joistain terveyshyödyistä ja parantavista  
ominaisuuksista. Tässä joitain merkittäviä faktoja valkosipulista 
ja syitä, miksi sinun kannattaisi sisällyttää hieman valkosipulia 
aterioihisi:

•	 PIENI ENERGIAMÄÄRÄ: Valkosipuli sisältää vain 
vähän energiaa, mutta suuren määrän C-vitamiinia, 
B6-vitamiinia ja mangaania. Se sisältää myös pienen 
määrän monia muita ravintoaineita. Valkosipulista löytyy 
itse asiassa hieman melkein jokaista tarvitsemaasi 
ravintoainetta.

•	 VAHVISTAA KEHON IMMUNITEETTIA JA 
KOHENTAA KOLESTEROLITASOJA: Valkosipulista 
saatavien lisäravinteiden tiedetään vahvistavan kehon 
immuunijärjestelmän toimintaa. Valkosipuli auttaa 
torjumaan ja vähentämään tautien, kuten esimerkiksi 
lunssan ja vilustumisen, oireiden vakavuutta. Valkosipuli 
voi vähentää myös kokonais- ja matalatiheyksistä 
lipoproteiinia (LDL) kolesterolissa, kansanomaisemmin 
ilmaistuna kehon “huonoa” kolesterolia.

•	 EHKÄISEE IKÄÄNTYMISEN MERKKEJÄ: Valkosipuli 
sisältää paljon kehon oksidatiivista vauriota ehkäiseviä 
antioksidantteja. Tämä oksidatiivinen vaurio tarkoittaa 
kehossa olevaa vapaiden radikaalien ja antioksidanttien 
välistä epätasapainoa. Yhdistettynä kolesterolia ja 
korkeaa verenpainetta vähentäviin vaikutuksiin kuten 
myöskin antioksidatiivisiin ominaisuuksiin valkosipuli 
voi vähentää monesti ikääntymiseen liitettyjen 
aivosairauksien, kuten esimerkiksi Alzheimerin taudin ja 
dementian, riskiä. Valkosipulilla on myös soluvaurioilta 
ja ikääntymiseltä suojaavia ominaisuuksia ja se auttaa 
erityisesti vanhempia ihmisiä ja epänormaalisti toimivan 
immuunijärjestelmän omaavia henkilöitä taistelemaan 
infektiosairauksia vastaan.

•	 PARANTAA SUORITUSKYKYÄ URHEILUSSA: 
Valkosipuli oli yksi ensimmäisistä “suorituskykyä 
parantavista” aineista. Sitä käytettiin jo muinaisissa 
kulttuureissa väsymyksen vähentäjänä ja parantamaan 

työntekijöiden työskentelykapasiteettia. Myös 
muinaisen Kreikan olympiaurheilijoiden on tiedetty 
käyttäneen valkosipulia.

•	 NEUTRALISOI KEHOON PÄÄSSEITÄ 
RASKASMETALLEJA: Valkosipulin sisältämien 
rikkiyhdisteiden on todettu suojaavan raskametallien 
myrkyllisyydestä aiheutuvilta elinvaurioilta erityisesti 
suurina määrinä käytettynä.

•	 KOHENTAA LUIDEN TERVEYTTÄ: Valkosipuli 
on tunnettu nivelrikkoa sekä nivelruston ja sen 
alaisen luun rappeutumista vastaankamppailevista 
ominaisuuksistaan. Valkosipulin sisältämät 
rikkiyhdisteet, jotka pääsevät kehoon 
ruuansulatuskanavasta, matkaavat ympäri kehoa 
vahvistaen sitä biologisilla vaikutuksillaan.

•	 VOI VÄHENTÄÄ VERENPAINETTA: Suuret määrät 
valkosipulia näyttävät parantavan verenpainetta, koska 
se saa kehon tuottamaan enemmän rikkioksidia, mikä 
taas auttaa sileitä lihaksia rentoutumaan ja veressä 
olevia pitoisuuksia tasaantumaan. Tämä muutos voi 
vähentää verenpainetta.

Valkosipulin käyttäminen

Valkosipulin lisääminen ruokavalioosi on todella helppoa. 
Se täydentää useimpia suolaisia ruokia, erityisesti keittoja ja 
kastikkeita. Valkosipulin vahva maku voi tuoda myös hyvän 
lisän mietoihin resepteihin. Valkosipulia käytetään yleensä 
lisäämällä muutama valkosipulipuristimella puristettu kynsi 
oliiviöljyn ja suolahyppysellisen sekaan. Tämä on terveellinen 
ja oiva salaatinkastike. Valkosipulin antiseptiset ominaisuudet 
tekevät siitä myös tehokkaan aknen oireita vastaan. Leikkaa 
vain yksi tuore valkosipulin kynsi auki, aseta se suoraan 
ihollesi ja sinulla on hoito. Voit myös leikata valkosipulinkynnen 
puoliksi ja asettaa sen kymmeneksi minuutiksi herpeksen 
päälle useita kertoja päivässä. Kynnen sisältämä hapokkuus 
voi tuntua ensialkuun ikävältä, mutta juuri tämä hapokkuus 
on avainasemassa hoidettaessa herpestä. Tiesitkö, että 
valkosipuli toimii myös luonnollisena liimana? Sitä voi käyttää 
esimerkiksi lasin hiusnaarmujen paikkaamiseen. Purista vain 
sen mehua naarmuihin ja pyyhkäise ylimääräinen pois.



The Healing School Magazine | 11

“Therefore I say unto you, What things soever ye desire, 

when ye pray, believe that ye receive them, and ye 

shall have them” (Mark 11:24).

I
t’s the Father’s delight to answer your 
prayers; it’s His good pleasure to give you 
the wonderful treasures of His Kingdom 

(Luke 12:32). Therefore, never doubt His 
willingness to answer you speedily when 
you pray. The Bible lets us know that He 
has ordained you to receive answers to 
prayers (John 15:16). Jesus said, when 
you pray, believe that you receive, and you 
shall have! It’s that simple – pray, believe, 
and receive. The word ‘receive’ in the 
Greek is ‘lambano’ and it’s an active word. 
It means to take hold of something; to seize 
it and make it yours. So when you pray with 
your spirit, take hold of that which you’ve 
asked for! Seize it and make it yours! 

Jesus made it clear that it’s the Father’s 
desire for you to boldly and conidently 
talk directly to Him in prayers and receive 
answers: “And in that day ye shall ask 
me nothing. Verily, verily, I say unto you, 
Whatsoever ye shall ask the Father 
in my name, he will give it you” (John 
16:23). Thanks be unto God! This is that 
set time! We’ve come into that day that 
Jesus was referring to. There’s no need to 
look for someone to pray to God for you; 
there’s no need to cry and keep reminding 
God of your troubles: just ask, believe, and 
receive!

CONFESSIONS

The life and nature of God is at work in me, in every iber of my being, in every 
cell of my blood and in every bone of my body. I’m thus an overcomer, victorious 
and triumphant over sickness, disease and circumstances. I’m superior to the 
devil and the negative systems of this world. Hallelujah!

I declare that I am a victor in this life. I refuse to be dominated by the forces of 
darkness or the forces of this world. Rather, I dominate my environment and I 
reign over sickness and disease, over demons of darkness, over death!

I am more than a conqueror through Christ Jesus! The life of God is in me; 
therefore, all fear is gone! My success, health, prosperity and long life are 
assured. I declare that I am complete in Christ! Nothing is lacking in my body, 
soul or spirit! Everything that is supposed to be in me is there, and nothing needs 
to be added or taken out!

The Word of God is working in me; it’s working in my body, in my mind and in my 
spirit. The law of the Spirit of life is working in me; therefore, everything about 
me receives life! There is no death in any area of my life or in my body; by God’s 
Word, I am living the good life God has planned ahead of time for me to live: a 
life of divine health, success and victory.

I live in absolute victory over sickness, disease and poverty today and always! 
No weapon of darkness fashioned against me shall prosper, because I live in the 
Name of Jesus! I’ve been delivered from sin, sickness and death, and catapulted 
into God’s realm of abundant life where I reign victoriously with Christ, every day.

God’s Word is at work in me, producing results of what it talks about in my body. 
The Word of God is life and health to my body. Its transforming power is changing 
the circumstances of my life and causing my health to spring forth. Hallelujah!
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...Totisesti minä sanon teille: 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).

Herra Jeesus teki selväksi, että sinä 
voit saavuttaa mitä tahansa uskosi 
avulla. Voit muuttaa kurssin elämässäsi 
vallitsevien olosuhteiden ja koko 
elämäsi osalta. Sinä voit muuttaa kaikki 
epäedulliset tilanteet, mitä sinulla saattaa 
olla kotonasi, töissäsi, taloudessasi 
tai fyysisessä kehossasi. Voit saada 
aikaan muutoksia jopa muiden ihmisten 
elämissä koulussasi, kaupungissasi, 
maassasi ja koko maailmassa! Meillä 
ei ole voimaa muuttaaksemme vain 
toivottomia tilanteita ja kääntääksemme 
Saatanan pahuuden työt takaisin oikealle 
kurssille, vaan meillä on myös Jumalan 
kanssa auktoriteetti muuttaa kokonaisia 
ihmisten kohtaloita.

Joten mitä sinulta vaaditaan, jotta saat 
aikaan positiivisia ja pysyviä muutoksia 
elämäsi olosuhteisiin? Uskoa! Jeesus 
sanoi, että mikäli teillä olisi uskoa 
sinapinsiemenenkään verran, mitä 
tahansa, mitä sanotte, tulisi tapahtumaan 
eikä mikään olisi teille mahdotonta. 
Sanojesi avulla sinä voit siis olla sitä, 
mitä haluat olla, muuttaa sen, mitä haluat 
muuttaa ja saavuttaa sen, mitä haluat 
saavuttaa!

TUNNUSTUKSET

Tunnustan, että elän täydellisessä voitossa jokaisena elämäni päivänä. Hallitsen ja 
liikun tämän maailman pimeyden voimien yläpuolella. Hallitsen omaa ympäristöäni 
ja hallitsen yli jokaisen sairauden ja taudin, yli jokaisen pimeyden demonin ja yli 
kuoleman! Jumalan elämä ja luonto on toiminnassa minussa, jokaisessa olemukseni 
säikeessä, jokaisessa vereni solussa ja jokaisessa kehoni luussa.

Olen voittaja, voitonriemuinen ja voitokas yli jokaisen demonin ja maailman 
negatiivisten järjestelmien. Minun uskoni on elossa. Jumalan Sana tuottaa elämässäni 
tuloksia. En liiku sen mukaan, mitä näen tai mitä tunnen, sillä vaellan uskossa, 
en näkemisessä. Sen tähden minä elän täydellisessä rauhassa, terveydessä ja 
yltäkylläisyydessä. Julistan, että olen vapaa jokaisesta taudista ja kaikenlaisista 
kivuista.

Minä elän jumalallisessa terveydessä, koska Suurempi elää minussa. Suurempi on 
Hän, joka on minussa kuin hän, joka on maailmassa! Olen täynnä elämää aina pääni 
laelta jalkojeni pohjiin saakka eikä mikään sairaus, tauti tai vaiva voi pysyä minun 
kehossani! Kristus minussa on kirkkauden toivo, voima ja voitto! Koska Jumalan 
Sana on elämäni, kaikki minussa oleva on Kristuksessa; Hänessä elän, liikun ja 
olen.

Kaikkialle minne käännyn ja kaikessa, mitä teen, asiat taipuvat minulle suosiolliseen 
linjaan. Kyllä! Minulla on hyvä jumalallinen perintö. Ilo, terveys, rauha, yltäkylläisyys 
ja hyvä elämä ovat syntymäoikeuksiani Kristuksessa! Herra on suojani ja osuuteni 
elävien maassa. Hänessä minulla on jumalallinen elämä - ikuinen elämä täynnä 
jumalallista terveyttä, sekä kehon ja mielen oikeanlaista hallintaa.

Minun elämäni on täynnä Jumalan hyvyyttä ja siunausta. Sairauksilla, taudeilla tai 
millään vaivoilla ei ole paikkaa elämässäni. Huonossa terveydessä ei ole mitään 
hyvää; joten sellaista ei voi enää löytyä miltään elämäni osa-alueelta. Minun 
syntyperäni - perintöni ja syntymäoikeuteni - on hyvä. En voi tulla koskaan muutetuksi 
siitä pois.

Minä todistan Herran hyvyydestä ja niistä voitoista, jotka Hän on aikaansaanut 
elämääni Kristuksen Jeesuksen kautta. Todistan, että Hänen pettämätön Sanansa 
on vienyt minut vahvuuden, voiman, levon ja hallintavallan paikkaan. Todistan, että 
pelastumisen ihmeitä tapahtuu juuri minun kauttani; koen päivittäin yliluonnollisia 
siunauksia jumalallisessa terveydessä ja yltäkylläisyydessä.
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