
Meille tulleita paranemistodistuksia kokouksista ja suorista esirukousohjelmista 

loka-joulukuussa 2019 
 

”Paranin autoimmunitäärisestä sidekudossairaudesta Jyväskylän kokouksessa. Tämä 
sairaus tekee patteja ympäri kehoa, joita täytyy käydä leikkauttamassa. Kokoukseen 
tullessa minulla oli patti ruokatorven päällä, joka haittasi hengitystä, mutta kokouksen 
aikana patti vain suli pois.” 
 
”Rukoiltu vasemman lonkan syöpäpesäkkeen puolesta, tänään otettiin kuvat sairaalassa, 
syöpäpesäke oli muuttanut muotoaan ja kalkkeutunut! Nyt voidaan vasen lonkka leikata.” 
 
”Herra teki sydämen pallolaajennuksen Tampereen kokouksessa, seuraavana aamuna olisi 
ollut toimenpide sairaalassa, mutta sitä ei tarvittu!” 
 
”Sain kokea Jeesuksen veren parantavan voiman Jyväskylän kokouksessa, kokouksen jälkeen 
munuaisarvot normaalit ei tarvinnut toimenpiteitä enää.” 
 
”Välilevyn pullistuma parani kokouksen aikana – jumalaton aviomies parani saman aikaan 
kotona virtsakivivaivoista” 
 
”Jalassa ollut syöpäkasvain tippui ja tänäkin päivän olen täysin terve.” 
 
”Oltiin Varkaudessa kokouksessa, siellä oli yleinen rukoustuokio, jossa jokainen sai laittaa 
käden sairaan kohdan päälle. Laitoin käteni nenän päälle, hajuaistini ei ole toiminut 12 
vuoteen normaalisti, aivot tutkittiin magneettikuvauksilla, syytä ei löydetty. Nyt kokouksen 
jälkeen olen haistanut normaalisti kaikki tuoksut ja hajut!” 
 
”Veijon tiedon sanojen kautta paranin suolistohiivasta, ei ole turvottanut sen jälkeen” 
  
”Tiedon sanat Aulikilta; Sinulla on kotkan silmät miehelle, jolla oli aivokasvain ja lääkärit 
sanoivat, että tulet menettämään näkösi kummastakin silmästä. Kymmenen vuoden jälkeen 
näkö on edelleen normaali.” 
  
”Rukoiltu epilepsian puolesta, nyt ei ole ollut vuoteen kohtauksia!” 
  
”Oli Jumalan johdatusta, että tulin rättiväsyneenä teidän rukousiltaanne Mikkelin 
Vaakunahotelliin joskus n. lokakuussa. Heti, kun istahdin kokoussalin penkkiin, minua 
alettiin hoitaa. Selästäni kuului rusahduksia, aiemmin ei edes hieronnassa ole sellaisia 
pahemmin kuulunut. Minua venyteltiin ja vatvottiin, vaikka olin silmät kiinni, enkä vielä ollut 
rukoillut aloitusrukousta ym. Sitten jossain vaiheessa Veijo sanoi, että täällä jonkin selkää ja 
lihaksia hoidetaan ja parannellaan, ihmettelin ja uskoinkin, että se olin minä ja olin 
tyytyväinen tiedonsanoihin. Häpesin, kun nukahtelin ja olin silmät kiinni, mutta annoin 
hoitaa itseäni.” 



”Olimme Lappeenrannassa kokouksessanne Herran johdattamana. Jumalan Henki puhui: 
’Menkää.’ Ja me tulimme. Siinä oli sellainen tilanne, että kehotitte laittamaan sairaan 
paikan päälle käden. Niin, minäkin pään päälle käteni laitoin. Mutta sitä ennen ennenkuin 
laskin käteni pääni päälle näin kuinka sellainen valkoinen ikään kuin pehmeä pussukka 
laskettiin pääni päälle. Siinä sitten oma käsi päällä. En tuntenut mitään. Vasta päivien 
saatossa huomasin: ei enää koske takaraivoa eikä hartioita. Näin sain todeta, se on 
Golgatalla tehty työ ja Hänen hartioillaan lepää Herraus. Kiitos Jeesus!” 
 
”Mieheni sai tiedon sanat Aulikilta lähettämäänsä rukouspyyntöön; Vaimosi paranee 
keuhkokuumeesta nyt, vaimoni oli ollut 2 kk kuumeen takia sairaalassa, parani ja nyt 
terveenä kotona” 
 
”Jumala parantanut useita kertoja Veijon ja Aulikin rukousohjelmien kautta; mummon 
silmät paranivat, polvet ja yskäkin parantunut” 
 
”Lähetin rukouspyynnön aikaisempaan Rakkauden kosketus ohjelmaan liittyen 
silmänpainetaudin johdosta. Ohjelman jälkeen silmänpaineet olivat tulleet normaaliksi, joka 
todettiin tarkastuksessa.” 
  
”Halusin kirjoittaa kiitoksen sekä todistuksen Jumalan voimasta. Aiemmin kerroin, että 
erosimme mieheni kanssa, joka ei ollut uskossa. Asuimme kuitenkin tässä samassa talossa 
vielä ja tämä oli jo myynnissä. Tilanne oli monin tavoin haastava, lasten ja asunnon 
menetyksen uhka oli jatkuvasti päällä. Jumalan tähden voin luopua tästä ja monesta 
maallisesta asiasta, mutta tiesin että talo ja perhe oli Jumalan lupaus minulle ja 
luonnollisessa elämässä näytti kaikki aivan päinvastaiselta, asiat menivät jatkuvasti 
väärään suuntaan.  
Näin unen, missä olin sodassa ja jossain vaiheessa unta presidentti Niinistö lähetti 
apujoukkoja puolustamaan. Kun Aulikki kertoi, että otatte tuon rukousaiheen suoraan 
lähetykseen, tiesin että tätä se uni tarkoitti. Niin kuin lähetyksessä sanoitte, yksi ajaa 
pakoon tuhatta, mutta kaksi kymmentä tuhatta ja kävi kuin puhuitte. Tuon rukousavun 
jälkeen tänne tuli pieni mylläkkä ja riita, niin kuin usein aina ennen ihmettä. Mutta eilen 
illalla tuo mies itsekseen rukoili uskoontulorukouksen. Ikään kuin aivan pienen pieni vauva 
olisi syntynyt, joka ei vielä kävele eikä näe, mutta se on kuitenkin syntynyt. Emme ole 
naimisissa emmekä suhteessa muutenkaan, mutta Jumalan lupaus toteutui ja sain kodin 
takaisin, eli aikalisän ja asunnon pois myynnistä aivan viime hetkillä. Asiat meidän välillä on 
palasina kaiken sodan jälkeen, takana on pitkä taistelu ja ympäristö on kuin pommin 
runtelema, mutta tähän asiaan tuli voitto.” 

 
 


