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Herra, sinua minä kiitän kansojen joukossa, veisaan sinun
kiitostasi kansakuntien keskellä. Sillä suuri on sinun armosi ja
ulottuu hamaan taivaisiin, ja sinun totuutesi pilviin asti. Ps. 57:10-11

Minä Olen Sinun Parantajasi
Ulaanbaatar 4.7.2011
Jumalan voima on ollut hyvin voimakkaasti läsnä
kokouksissamme.

siunaus.
Elävän
vetten virrat ovat alkaneet virrata ihmisissä ja usko
Jumalaan on voimistunut.

Olemme saaneet kokea uutta Pyhän Hengen
virtausta ja avautumisia Pyhälle Hengelle.
Vapautumisia hengistä, henkivalloista, kirouksista
ja sairauksista. Rammat ovat lähteneet kävelemään
ja monia eri sairauksia ja kipuja ja on poistunut.

Kuvassamme oleva rouva on jättänyt
kävelykeppinsä ja näin hän kulki kevyesti uusilla
jaloillaan.
Näkö palautui toiseen silmään joka oli ollut
sokeana.

Uskon taso on noussut ja kaikki ovat olleet
innokkaita lähtemään kulkemaan tässä uudessa
voimassa.

Paljon ihmeitä, selkäkivut, vatsakivut, päänsäryt,
luut eheytyneet, sydän kivut parantuneet. Kädet ja
jalat ovat kasvaneet.

Kukaan ei ole jäänyt ilman Jumalan kosketusta.
Kaikille on tullut parannus.

Paljon ihmeitä Jeesuksen nimessä.

Jeesus Kristus ilmestyy kokouksiimme ja silloin
tiedän että parannus on tullut. Aivan uudenlainen

Tällaisen pitäisi olla meidän jokainen päivä!
Aamen !
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Parannus koulutukset ovat
antaneet uutta Uskoa ja
luottamusta.

läsnäolossaan. Ilon- ja vapautumisen kyyneleitä kun
Herran henki on kuljettanut meitä, kohti
vapautumista ja parantumista.
Mikä voisi olla parempaa kuin kasvaa Hänen
kanssaan.

Parantumisia on tapahtunut ja näin se on tuonut
uskoa ja luottamusta siihen että ” Jeesus on sama
eilen ja tänään ja ilkuisesti”, että Hänen nimessään
parantumisia tapahtuu. Uskon taso on noussut

Niin moni kansakunta on niin nälkäinen Jumalan
läsnäololle ja voimalle.

Iloiten olen saanut seurata kuinka Jumalan voima on
täyttänyt salin ja näin olemme saaneet levätä Hänen

Parantumisia

Koulutusta

Kotikäyntejä

Ihmeparantuminen! Kuvan rouva
kävelee kevyesti uusin jaloin ja
lonkin. Ilo on korkeimmillaan.

Tässä jalkojen kasvatusta

Siunauksia kodeille, perheille,
aviopareille ja lapsille.
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Keravuori
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Menkää kaikkeen maailmaan
Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.
Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla:
näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Ef.11:1-3

Opiskelua ja hengessä olemista
Pidimme parannus kokouksia kymmenellä eri paikkakunnalla.
Bulganin läänissä. Matka jatkuu nyt Itä- Mongoliaan ja MungulMorot nimiseen kylään.

Kirkkokokouksia
Iloisesti ylistäen ja rukoillen toimme iloa ja siunausta monella paikkakunnalla.

Kotikäyntejä
”Jeesus kulki läpi ”
Rukoilimme kuvan rouvalle ja silloi Jeesus tuli ja käveli hänen lävitseen. Autoimme hänen sänkyyn koska
hän ei pysynyt jaloillaan.
PARANTUMINEN

Kiitos Jeesus

Jumalan siunausta teille kaikille Kristiina
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