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Herää nukkuva jättiläinen !
aailmantalouden
savijalat
horjuvat, ilmasto muuttuu
yhä kiihtyvämmällä tahdilla ja
sen seurauksena yllättävät
ja vaaralliset luonnonilmiöt lisääntyvät.
Kokonaiset vakaat yhteiskunnat ovat
järkkymässä. Suomessakin kuulemme
uutisia lomautuksista ja irtisanomisista
päivittäin. Muutokset ovat tapahtuneet
muutamassa kuukaudessa, nopeammin
kuin kukaan on aavistanutkaan. Äkilliset
konﬂiktit ja sodat nostavat päätään ja
yhä nopeampaa reagointia vaaditaan.
Päivittäiset negatiiviset uutiset saattavat
lamaannuttaa myös kristityn. Raamatun
mukaan nämä tapahtumat ovat alkua
maailman loppunäytökselle.

M

ja kaipaa kipeästi liikuntaa. Kristuksen
seurakunnassa kourallinen tekee ja loput
nauttivat heidän tekojensa hedelmistä.
Jeesus sanoi: ”Kun Pyhä Henki tulee teihin,
te saatte voiman”(Apt.1:8). Jättiläisen tulee
herätä ja käyttää sitä voimaa, joka sillä
on. Yhteisen näyn puolesta työskentelevä
seurakunta on voimakas. Vielä on päivä
ja on tehtävä Jumalan valtakunnan työtä.
Vielä on miljoonia ihmisiä, jotka eivät
tunne Kristusta henkilökohtaisesti. Kun
koko maailma tuntuu vapisevan, Jumala
kutsuu enemmän kuin koskaan kansaansa
liikkeelle. Kuuletko sinä kutsun?
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Seurakunnan perustehtävä

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Olosuhteista riippumaton rauha
Jeesus sanoi, että kun nämä tapahtumat
alkavat,
nostakaa
päänne,
teidän
vapautuksenne on lähellä (Luuk. 21:25).
Jeesus haluaa nostaa katseemme
epävakaiden olosuhteiden yli Häneen. Mitä
enemmän maailmassa on epävarmuutta
ja epävakautta, sen enemmän meidän
tulee takertua iankaikkisiin arvoihin ja
tehdä kristittyinä työtä loppuun asti. Vaikka
huomenna tulisi maailmanloppu – tänään
istutan omenapuun (Luther).
Meidän
tulee kertoa ympäristöllemme sen toivon
perusta, jonka olemme saaneet.

Tässä
lehdessä
tarkastelemme
maailmanjärjestyksen
muutosta
ja
rohkaisemme
kristittyä
lähtemään
liikkeelle,
pitämään
esillä
Elämän
Sanaa ja tuomaan Kristuksen kirkkautta
ympäristöönsä. Ole rohkea Joosuan lailla.
Usko Jumalaan ja usko Sanaan. Jokaisen
panosta tarvitaan. Jumalan Sanassa on
tänäkin päivänä uutta luova voima!

Markku ja Susanne Laitinen

Tehtävä

Pirkon astma ja
selkäkipu paranivat
rukouksella
Pirkko Mäenpää joutui käyttämään säännöllisesti astmalääkkeitä vuodesta 1999
alkaen. Hänen puolestaan rukoiltiin Healing Roomissa Leppävaarassa kevättalvella
2008, eikä hän ole tarvinnut astmalääkitystä viime juhannuksen jälkeen.
ealing Roomissa käynnin
jälkeen rukoilin, että Herra
antaisi jonkin merkin siitä,
voinko jättää lääkkeet pois”,
Pirkko Mäenpää kertoo.

“H

”Kun sitten kerran lähdin lenkille, otin
normaalin astmalääkesuihkeen suuhuni.
Mutta lääke alkoikin ahdistaa minua, joten
se oli minulle se pyytämäni merkki parantumisesta. Viime juhannuksesta asti olen
pärjännyt ilman lääkitystä.”
Siihen asti Pirkko oli ollut riippuvainen astmalääkkeistä, joihin sai Kelalta korvausta.
”Ei sitä korvausta noin vaan saa, vaan
Kela-korvausta varten joutuu käymään läpi

kovat testaukset. Kun testien takia jouduin
olemaan jopa viikon ilman lääkkeitä, niin
tuntui todella helpotukselta palata taas
normaaliin lääkitykseen.”

Pirkko kertoo saaneensa
toisenkin merkin parantumisesta
Selkä parani rukouksella
”Noin puoli vuotta lääkkeiden jättämisen
jälkeen olimme luvanneet mennä tuttaviemme luo kotimiehiksi hoitamaan talon
isäntää, kun tämän vaimo lähti matkoille.
Tarkoitus oli asua heidän kodissaan neljä
vuorokautta. Mutta tuon kodin huoneilmastoinnissa oli joitain epäpuhtauksia, minkä

Suomen Healing Rooms -rukousklinikoilla eri seurakuntien kristityt
rukoilevat yhdessä fyysisen parantumisen ja sisäisen eheytymisen
puolesta Jeesuksen kehotuksen
mukaisesti Mark. 16:15–18.

Näky
Healing Rooms on kanava Jumalan
parantavan työn ja eheyttävän rakkauden virtaamiselle.

”Testattu on sekin, Pirkko naurahtaa. Teimme tänä talvena mökillä metsätöitä ja kannoimme tukkeja. Ei tullut selkä kipeäksi”,
Pirkko iloitsee.
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Unelmana on nähdä Jumalan
ihmeellisiä tekoja Suomessa niin, että
Jumala saa kaiken kunnian.

Teksti ja kuva: Else Leino

Rukousklinikoilla ihmiset voivat kohdata rakastavan Isän ja löytää
Kristuksen omaksi Vapahtajakseen.
Healing Roomissa eri seurakunnista
tulevat kristityt toimivat yhdessä.
Healing Rooms varustaa kristittyjä
olemaan Jeesuksen parantavan
rakkauden kanavina.

Astman parantuminen ei ollut ensimmäinen rukouksella parantuminen Pirkon
elämässä.
”Minua oli vaivannut aika ajoin toistuva
selkäkipu. Jos nostin jotakin etukumarassa, vyötärön kohdassa muljahti ja selkä
tuli kipeäksi. Parantuminen kesti kerrallaan
pari viikkoa. Sitten sama homma tapahtui
uudelleen ja uudelleen”, Pirkko kertoo.
”Joulunalusviikolla vuonna 2007 olin
viemässä joululahjoja tyttäreni perheeseen, ja selkä oli taas kipeä. Tyttäreni
on myös ollut rukoilijana Healing Roomissa sekä Leppävaarassa että Helsingissä,
joten pyysin häntä rukoilemaan selkäni
puolesta. Hän voiteli minut öljyllä ja pani
kätensä kipeän paikan päälle. Selässä
tuntui selvästi pieni liikahdus. Senkertainen selkäkipu kun parani, selkä ei ole
enää tullut kipeäksi.”

Herää nukkuva jättiläinen
Libyan presidentti Muammar Gaddaﬁ
totesi vuosia sitten, että niin kauan kuin
jättiläinen nukkuu ei ole mitään hätää.
Toimittaja kysyi: - Mikä on nukkuva
jättiläinen? Gaddaﬁ vastasi: - Länsimainen
kristillinen seurakunta.
Evankelista Kalevi Lehtinen on osuvasti
todennut, että seurakunta muistuttaa usein
paljolti jalkapallo-ottelua. Kentällä reilut
20 ihmistä pelaa kaikin voimin ja kaipaa
lepoa. Katsomossa 50.000 ihmistä istuu

huomasimme heti taloon tullessamme.
Mieheni, joka myös sairastaa astmaa, tuli
niin sairaaksi, että kahden päivän kuluttua jouduimme lähtemään asunnosta.
Talon isäntä vietiin pari päivää etuajassa
vanhainkotiin. Minulle sen sijaan ei tullut
mitään oireita”, Pirkko kertoo.

”Haluan antaa kiitoksen ja kunnian
Jumalalle. Hän tekee armotekojaan
omiensa kautta Healing Roomissa.

Toimituksen huomio:
Healing Roomin ohjeen mukaan lääkäri
toteaa sairauden parantuneen ja
päättää lääkityksestä. HR:ssa ei oteta
kantaa lääkityksiin.
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Rikkauden
Rikkaudenvahingollinen
vahingollinen puoli
puoli

Hengellinen ruoka ei ole vain Sanan
lukemista, vaan myös Sanan soveltamista
elämässä.
Hengellinen
ruoka
on
Isän tahdon tekemistä. Jeesus antoi
seurakunnalleen tehtäviä.

Seurakunnan tarkoitus
on julistaa evankeliumia
ja parantaa sairaat, tuoda
uudet uskovat seurakuntaan,
jossa kaikki saavat kasvaa.

Analyysia ajasta, jossa elämme

aamatun
mukaan
kristillisellä
seurakunnalla voidaan nähdä kaksi
päätehtävää: Ihmisten voittaminen
Kristukselle sekä kristittyjen kasvatustyö
hengellisestä lapseudesta hengelliseen
aikuisuuteen, johon olennaisesti kuuluu
varustaminen eri palvelutehtäviin. Jos näky
perustehtävästä hämärtyy, seurakunta on
taipuvainen käyttämään voimavarojaan
yleishyvään puuhasteluun, joka väsyttää
ja vie työajan tärkeämmiltä asioilta.

R
-Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma!
Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. “Sinä kerskut,
että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea
ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon: osta minulta tulessa puhdistettua
kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi
peittyy, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja
kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi!
Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen
luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. (Ilm. 3:15-20)
Vastaus on Jeesus Kristus
hminen ei ole muuttunut Johanneksen
ajoista. Nykyiset tutkimukset kertovat
samaa:
Taloudellisen
vaurauden
lisääntyessä
yhä
harvempi
pitää
uskonnollisuutta tärkeänä. Tutkimuksen
mukaan uskonnollisuudella on taipumus
vähetä, mitä enemmän yhteiskunta
rikastuu (Helsingin Sanomat 12.2.2009).
Tämä ilmapiirin sakeus sokeuttaa myös
kristittyjen ajattelua ja ohjaa yleisellä
tasolla
kohti
yleisuskonnollisuutta,
vääränlaista suvaitsevuutta ja näennäistä
laajakatseisuutta.
Yksilötasolla
kehitys on mennyt yhä enemmän
kohti yksilökeskeisyyttä ja itsekästä
menestyksen tavoittelua. Vaurauden
lisääntyessä
välinpitämättömyys
lisääntyy, rukousta ja paastoa ei pidetä
enää tärkeänä, seurakunnan kokoukset
jäävät ja sitoutuminen vähenee. Mikään
määrä rikkautta ei tunnu riittävän.
Hiljaisuudessa kuin hiipien on tapahtunut
myös asennemuutos suhteessa Sanaan
ja Sanan voimaan.

I

Pohjaton ahneus
Nyt tapahtuva maailmanlaajuisen talouden
rakenteiden horjuminen on seurausta
ihmisen
pohjattomasta
ahneudesta.
Ihminen kantaa tässäkin tekojensa
seurauksia. Mutta Jumala on armollinen
ja muistaa omiensa uskolliset rukoukset.
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Onko Herra antamassa herätystä, jota
pyhät ovat vuosikymmen toisensa jälkeen
maailmanlaajuisesti rukoilleet? Jospa se
tuleekin toisenlaisten tapahtumasarjojen
yhteydessä, kuin olemme osanneet
ajatellakaan?

”Minun ajatukseni eivät ole
teidän ajatuksianne, eivätkä
teidän tienne ole minun
teitäni, sanoo Herra.”
- Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin
korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä,
niin korkealla ovat minun tieni teidän
teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni
teidän ajatustenne yläpuolella.
(Jes. 55:8-9).

Valmistautumisen aika
Tuomio alkaa Jumalan huoneesta eli
Jumalan seurakunnasta (1 Piet 4:17).
Maailmanjärjestyksen
vapistessa
seulotaan myös Jeesuksen seurakunta ja
uskovat. Jumala tutkii sydämet. Missä on
todellinen turvasi, kun työpaikka menee
alta? Missä on turvasi, kun velat kaatuvat
niskaan? Missä on turvasi, kun vaikeudet
jatkuvat? Nyt on aika palata Sanaan,
tehdä parannus laiskuudesta, joka johtaa
mieluummin TV:n kuin Raamatun ääreen.
On aika tehdä parannus haluttomuudesta
olla Herran kanssa, haluttomuudesta, joka
johtaa rukoilemattomuuteen. Meidän tulee
lakata juoruamasta ja puhumasta pahaa
toisista ihmisistä. Meidän tulee luopua
itsekkyydestä ja itseriittoisuudesta, antaa
Sanan tulla lihaksi.
Käytännössä se tarkoittaa usein omasta
mukavuudesta luopumista ja toisen
edun
asettamisesta
oman
edelle.
Rakkaudella tulee olla ilmenemismuoto
meissä, muuten sanamme lisäävät vain
uskonnollisuutta, ilman Jumalan voimaa.
On aika laittaa perustukset kohdalleen,
niin että olemme valmiit kaiken horjuessa.
Perustukset asetetaan kuntoon vain
Sanan ja rukouksen kautta. Monet kristityt
näkevät tänään hengellistä nälkää omien
valintojensa tähden.

Maailmanjärjestyksen horjuessa meidän
ei tule vapista, vaan nousta esiin ja
loistaa kirkkaana. Meillä on vastaus
ihmisen hätään. Vaikka emme ehkä voi
tarjota toiselle työpaikkaa tai maksaa
velkoja, meillä on vastaus perimmäisiin
kysymyksiin ja hengelliseen hätään. Se
on Jeesus Kristus. Kun terveydenhuollon
rahoituskriisi paljastuu, eikä yhteiskunnalla
ole varaa tutkia ja hoitaa kaikkia sairauksia
ja lääketieteen mahdollisuudet sulavat
rahan puutteeseen, meillä on jälleen
olemassa vastaus: Se on Jeesus Kristus.
”Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon
hän luokseen seurakunnan vanhimmat.
Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran
nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja
rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa
sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja
jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen
anteeksi.
Tunnustakaa siis syntinne
toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta,
jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on
voimallinen ja saa paljon aikaan” (Jaak.
14-16).

Monet ovat istuneet kirkon penkissä
paikallaan
vuosikausia,
ja
monille
passiivisuudesta on tullut myös osa
seurakunnan kulttuuria. Seurakunnasta
on tullut kuin ohjelmatoimisto. Toisessa
ääripäässä on seurakunta työleirinä,
jossa palaa loppuun. Päämääränä ei ole
kumpikaan näistä, vaan jotain näiden
välissä. Seurakunnan tarkoitus on
julistaa evankeliumia ja parantaa sairaat,
tuoda uudet uskovat seurakuntaan,
jossa kaikki saavat kasvaa. Kasvua
tapahtuu seurakunnassa, jossa uusia
uskovia varustetaan ja opetetaan ja
heitä rohkaistaan lähtemään liikkeelle
julistamaan evankeliumia ja parantamaan
sairaita.

Seurakuntakeskeisen toiminnan sijasta
kirkon ja seurakuntien tulee nousta ja
lähteä liikkeelle missionaarisena kirkkona.
Kirkkona, joka ei vain hoida aitauksessa
olevia lampaitaan, vaan lähtee noutamaan
niitä, jotka ovat eksyneet ja kadonneet.
Kirkon tulee palata tekemään ensi ajan
tekoja.
Missionaarinen kirkko on apostolinen
kirkko, jonka toiminnan seurauksena syntyy
uutta: uusia uskovia tulee seurakuntaan,
sairaat paranevat ja ihmeet ja merkit
seuraavat sen toimintaa. Missionaarinen
kirkko on usein ulkoisesti ahtaalla oleva
kirkko, mutta sisäisesti yhtenäinen ja
vahva, täynnä Jumalan voimaa.
ämä ei tule ilmaiseksi. Jumalan
kirkkauden
ja
läsnäolon
vastaanottamisella
on
aina
hintansa, sillä Hän ei laske kirkkauttaan
mihin vain. Ei sinne, jossa odotetaan vain
Hänen siunauksiaan ja lahjojaan. Hän
laskee sen sinne, mistä kuuluvat sydämen
huudot, kaipaus Häntä itseään kohtaan
ja hellittämätön rukous. Meidän tulee
palata sekä Jeesuksen seurakuntana että
yksilöinä takaisin Raamattuun, kääntyä ja
palata tekemään niitä ensi ajan tekoja.

T

Voimallinen seurakunta
- Kestävyyttäkin sinulla on, olethan
joutunut moneen vaivaan minun nimeni
tunnustamisen tähden etkä ole antanut
periksi. Mutta sitä en sinussa hyväksy,
että olet luopunut ensi ajan rakkaudesta.
Muista siis, mistä olet langennut, käänny
ja palaa tekemään ensi ajan tekoja
(Ilm 2:3-5).

Teksti: Susanne ja Markku Laitinen
Kuvat: Matti Harinen sekä
ChristianPhoto.net

Näky perustehtävästä ei saa
hämärtyä
- Minun ruokani on se, että täytän
lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä
päätökseen. (Joh. 4:34).
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Elämä on
yliluonnollista

Fyysisiä paranemisia
Omakohtainen paraneminen selkäkivusta
tapahtui Itä-Lapissa, jossa lähin lääkäri
oli yli 150 kilometrin päässä. Heikki soitti
tutulle lääkärille, joka rukoili puhelimessa
selän puolesta ja
samassa Heikki
nousi sängystä ylös. Kaikki tapahtui
luonnollisesti, kipu vain lähti. Toinen
tapaus oli, kun nuorelle papille annettiin
höyhentyyny.
- Olin kuitenkin höyhenille allerginen ja
sain höyhenistä aina välittömän allergisen
reaktion, mutta en kehdannut pyytää
isänniltä uutta tyynyä.
Heikki rukoili lyhyesti ja nukkui sen jälkeen
yönsä hyvin, eikä tämän jälkeen ole
koskaan saanut oireita höyhenistä. Heikki
parani.

Maraton Jumalan
voimassa
Teologian maisteri, rovasti Heikki Hilvo työskentelee tällä hetkellä Suomen Lähetysseuran
aluekoordinaattorina vastuualueinaan Kiina, Viro ja Venäjä ja johtaa Itä-Helsingin Healing
Roomia. Heikki kokee elämänsä kulkeneen johdatuksen latuja eri puolilla maailmaa,
vaikkakaan kolhuilta hän ei ole säästynyt. Tänä päivänä yhä syvempi paluu evankeliumiin
on ajankohtainen. Hän haluaa oppia tuntemaan yhä enemmän Jumalaa, jolle mikään ei ole
mahdotonta.
aikka Heikki ei kasvanutkaan
uskovaisessa kodissa,
hän
oli pienestä pitäen mukana
seurakunnan
toiminnassa.
Syvempi
sitoutuminen
Kristukseen
nuorena oli jonkinlainen taitekohta
hänen elämässään. Tämä tapahtui 1960
–luvun viidesläisen nuorisoherätyksen
yhteydessä, jossa korostettiin uskoontuloa
ja Jeesuksesta todistamisen tärkeyttä.
- Vaikka olen ”aina ollut uskossa”, minäkin
tarvitsin taitekohdan elämässäni. Uskon,
että ihmisen psyyke on rakennettu niin,
että ihmisen on tehtävä tietoisia valintoja
elämässään.
- Toisaalta mietin silloin, mistä minun on
tehtävä parannus? Ei ole aina helppoa
tulla seurakuntanuorista uskoon. Sydämen
tietoinen sitoumus merkitsi minulle
syvempää
sitoutumista
Kristukseen,
tietoista valintaa ja halua elää Häntä
lähellä, Heikki summaa yhteen.

V

Aktiivinen ihminen
Raamattu käyttää ihmisen aktiivisuutta
osoittavia termejä suhteessa Jumalaan.
Esimerkiksi
Jeesuksen
kutsu
opetuslapsilleen -seuraa minua - tarkoitti
opetuslapsille konkreettisten askeleiden
ottamista Jeesuksen seuraamisessa.
Ihmisen on tehtävä tietoinen päätös
sitoutua Kristukseen, joka on sitoutunut
ihmiseen. Ilman tietoista ratkaisua usko jää
itsestäänselvyydeksi eikä johda aktiiviseen
sitoutumisen, joka ilmenee toimintana.
Silloin ihminen jää passiiviksi nauttimaan
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Jumalan hyvyyttä ilman, että tulee itse
aktiiviseksi Jumalan käsivarreksi tähän
maailmaan. - En halua jäädä lammikoksi
tai suonsilmäkkeeksi, jossa vesi seisoo
ja pahentuu. Haluan olla lähde tai virta,
jossa Elämän vesi menee eteenpäin ja
joka on raikas. Minun vastuuni on lähestyä
Jumalaa, niin Hän lähestyy minua. Jumala
on luonut ihmisen aktiiviseksi tekijäksi,
ei passiiviseksi olijaksi, Heikki kokoaa
ajatuksiaan.

Jatkuvia valintoja
Päivittäiset valinnat ohjaavat elämää
enemmän kuin usein tiedostamme.
Valitsen itse kuinka paljon aikaa annan
elämästäni Jeesukselle, kuinka paljon
käytän päivästäni aikaa puhuakseni
Hänen kanssaan. Jatkuvat valinnat
ohjaavat suuntaa hengelliseen kasvuun
tai hengelliseen kylmenemiseen.
- Suhde Jumalaan voi kylmetä. Se on
seurausta valinnoista, joita olen tehnyt
päivittäin: Rukoilenko, luenko Raamattua,
hakeudunko tietoisesti uskoa rakentavien
ihmisten seuraan ja millä ruokin hengellistä
ihmistäni? Uskoa vahvistavilla kirjoilla ja
puheilla vai uskoani tuhoavilla? Päivittäiset
pienet valinnat ovat tärkeitä. Ydinvalinta
ohjaa elämää, mutta päivittäiset valinnat
vahvistavat tai heikentävät tätä. Ovi
kaikkein pyhimpään on auki, kyse on
siitä, menemmekö sisään, Heikki jäsentää
asioita.

Yliluonnollinen Jumala
luonnollisessa
- Elämä on yliluonnollista. Kun katson
elämää taaksepäin, koen Jumalan
johdatusta ratkaisuissa, joita olen tehnyt.
Minulle yliluonnollinen asettuu luonnollisen
keskelle eikä se tarkoita salamointia ja
erityisiä latauksia. Yliluonnollinen asettuu
rauhan, hiljaisuuden ja luonnollisuuden
keskelle.
-En tiedä, montako kertaa minut on varjeltu
pahasta, Heikki pohtii.
Konkreettista
varjelusta
hän
koki
esimerkiksi Taiwanissa, jossa
edellä
menevästä tukkiautosta putosi tukki,
eikä osunut perässä ajavaan Heikkiin
tai lennolla Hongkongiin, kun lentokone
joutui taifuuniin. Yliluonnollisesta turvasta
Jumala puhui Heikin sydämelle: - Vaikka
lentäisit vanhalla katiskalla, minä vien
sinut perille.

Heikki oli kuullut vuonna 2007 Healing
Room työstä ja häntä kannustettiin
menemään
rukoiltavaksi
Espoon
rukousklinikalle.
– Olin menossa elämäni ensimmäiseen
maratoniin. Jalkani vaivasi ja koin myös
fyysisesti olevani heikossa kunnossa.
Rukousklinikassa koin vahvaa iloa ja
rukous oli hoitava kokemus. Polven osalta
en osaa sanoa, paraniko se vai ei, mutta
juoksin maratonin. –Maraton oli minulle
Jumalan lahja. En ollut missään vaiheessa
väsynyt, en edes siinä kuuluisassa 36
kilometrin kohdassa, josta kaikki kertovat,
että erämaa alkaa siitä. Maalissa olin virkeä
ja olisin jaksanut juosta pitempäänkin.
Jalkani oli lähtiessä kipeä, mutta se parani
alkuvaiheessa. Matkalla astuin koloon ja
nyrjäytin nilkan, mutta sekin oli oireeton.
Koin, että Jeesus antoi minulle hengellistä
dopingia juostessa, Heikki hymähtää.

”Minun tehtäväni on julistaa hyvää
sanomaa ja rukoilla parantumista.”
ole parantunut, vaikka rukoilen ja toivon.
Joudun käymään taisteluita erilaisten
kipujen ja heikkouksien kanssa ja menen
Parantajan luokse pitäen kiinni Sanan
lupauksista. Tällöin rukoilen: - Herra,
vahvista uskoani ja yhteyttäni sinuun.

Paluu evankeliumiin
Heikki on palannut evankeliumin ytimeen.
- En voi ohittaa sitä, että lähes jokaisessa
luvussa Jeesus Kristus parantaa ja on
ihmisen puolella. En voi sivuuttaa sitä, mitä
Jeesus on kehottanut meitä tekemään
sanoessaan: ” Antakaa te heille syödä”.
- Vaikka kukaan ei koskaan paranisi, se
ei estä minua rukoilemasta parantumista.
Minä en voi tietää kyseisen ihmisen
esteitä, miksi hän ei parane. Siksi minun
on turha spekuloida asioista, joka eivät
kuulu minulle. Minun tehtäväni on julistaa
hyvää sanomaa ja rukoilla parantumista.

Lääkärianalogiaa

Terveys
- Terveys ei ole itsestään selvä asia. Meillä
on oma vastuumme terveydestämme,
siitä miten syömme, juomme, liikumme
ja reagoimme. Silti käyn taistelua tässä,
miksi joku paranee rukouksella ja toinen
ei.
- Itsellänikin on edelleen asioita, joista en

Kun ihminen sairastaa, hän menee
lääkäriin, mikä on aivan luonnollista.
Kukaan lääkäri ei sano, että onpa hyvä,
että olet sairas. Päinvastoin, lääkäri tekee
kaikkensa, että löytää oikean diagnoosin
ja lääkityksen. Viisas ihminen taas tekee
kaikkensa noudattaakseen näitä neuvoja.
- Jos ihminen, joka on ammatiltaan lääkäri
sitoutuu tähän parantavaan työhön, eikö
sitten Jumala sitoutuisi siihen paljon
syvemmin, Heikki vertaa.
- Kun menen rukouksen kautta Jeesuksen
vastaanotolle,
ei
minun
tarvitse
spekuloida, mikä on Jumalan tahto.

Hänen tahtonsa on hyvä. Tämä kantaa –
rohkaisee rukoilemaan itselleen terveyttä
ja hakemaan apua.

Sanan voima
Ei ole sattumaa, että Raamattu käyttää
samaa verbiä puhuessaan pelastumisesta
ja paranemista. Mikään Raamatussa ei
ole sattumaa.
- Kun Jeesus sanoo ihmistä ystäväkseen,
se tarkoittaa, että voit keskustella Hänen
kanssaan kuin hyvän ystävän kanssa. Se
ei ole alamaisen vikinää, Heikki toteaa.
- Raamatussa toistuu ilmiö, että
Jumalan puhuessa profeetalle tämä
lankesi maahan, mutta Pyhä Henki nosti
profeetan ylös. Näin on tänä päivänäkin:
Ihmisen kohdatessa Elävän Jumalan
ihminen nöyrtyy, mutta Henki nostaa
ihmisen Jumalan työtoveruuteen. Rukous
on rukousmattona, ei kynnysmattona
olemista.
- Jeesus on tuonut uuden ulottuvuuden
Jumala-suhteeseen, ihmissuhteisiin ja
ihmisen suhteeseen omaan itseensä.
Ytimeltään on kyse siitä, mitä Jeesus Kristus
teki Golgatalla ja tätä pelastussanomaa
ihminen vie eteenpäin maailmassa, Heikki
päättää haastattelun.

Teksti:
Susanne Laitinen
Kuvat: Matti Harinen,
ChristianPhoto.net
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Keskinäinen yhteys
toimii Jämsä
Jämsässä
ssä

Paikalle saapui ennätyksellinen osanotto;
32 osanottajaa sekä 14 hengen tiimi.
Ilta oli koko tiimin yhteinen, kaikilla oli
joku tehtävä ja vastuu. Yksi juonsi, toinen
todisti, kolmas vastasi HR-toiminnan
esittelystä, neljäs saarnasi ja kaikki
rukoilivat osallistujien puolesta. Me
toimimme Sanan mukaisesti, julistimme
Sanaa ja rukoilimme niin, että Herra voi
vahvistaa Sanan tunnusmerkeillä.

Pyhä Henki kosketti

Jämsän Healing Room -tiimi vaalii keskinäistä
yhteyttä ja suuntaa askeleensa ihmisten pariin,
markkinoille ja lähikyliin.
ämsän Healing Rooms (HR) –
rukousklinikka aloitti toimintansa
viime
syyskuussa.
Klinikan
vetäjänä
on
alusta
lähtien
toiminut monessa mukana oleva Päivi
Ryhänen. Hänen rinnallaan aisaparina
toimii Heikki Maaranen. Päivi ja Heikki
ovat ylpeitä Jämsän HR-tiimistä, joka on
sulautunut yhteen ja muodostaa toisiaan
rakastavan, kannustavan ja aktiivisen
ryhmän. Joukkoon mahtuu nuoria aikuisia
ja eläkeikäisiä, perheellisiä ja sinkkuja,
miehiä ja naisia. Erilaisuus on rikkaus.

J

Kaduille ja messuille
Jämsän HR-tiimi on kokenut kutsua lähteä
yhdessä liikkeelle myös rukousklinikan
ulkopuolelle.
Evankelioiminen
ja
ilosanoman
vieminen
kaduille
ja
tapahtumiin on monen tiimiläisen sydäntä
lähellä. Jos tiimiläisiä on ollut HR-illassa
runsaasti, on kadulle lähtenyt yksi katutiimi,
joka on Pyhän Hengen johdatuksessa
käynyt rukouskävelyllä, vienyt esitteitä ja
HR-lehtiä ilmoitustauluille ja postilaatikoihin
sekä rukoillut mahdollisuuden tullen myös
kadulla kohdattujen ihmisten puolesta.
Onpa kadulta myös rohkaistu mukaan
rukousklinikalle. Myös kotikäyntejä on
tehty niiden luokse, jotka eivät ole itse
päässeet klinikalle rukoiltavaksi.
Helmikuun alussa lähes puolet Jämsän
HR-tiimistä lähti mukaan Espoossa
pidetyille new age - henkisille Minä Olen
-messuille palvelemaan sinne perustetulle
HR -rukousklinikalle.
- Koko lauantaipäivän reissu oli hyvä
kokemus kaikille. Päivä oli antoisa
ja innostava ja kannusti rukoilemaan
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vielä rohkeammin, Päivi kertoo. Pitkä
automatkakin Jämsästä Espooseen sujui
ylistäen ja rukoillen yhdessä.

Opetuslapset lähtivät
matkaan
Päivi kertoo etsineensä rukouksessa
Jumalan tahtoa HR- tiimille ja kokeneensa
vuoden alussa, että Herra rohkaisee heitä
vierailemaan seurakunnissa kertomassa
Healing
Roomsrukousklinikasta.
Lukiessaan
tuttua
lähetyskäskyä
Markuksesta (Mk.16:15-18) Päivi kertoo,
että oli erityisesti kiinnittänyt huomiota
Markuksen
evankeliumin
viimeiseen
jakeeseen (Mk 16:20): ”Opetuslapset
lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla.
Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti
sanan tunnusmerkeillä.”

Parantumisen illat
Jumala aukaisikin ovet nopeasti ja
sujuvasti koko tiimille Jämsän seurakuntiin.
Helmikuun lopulla Jämsän tiimi järjesti
Kuoreveden
seurakuntakeskuksessa
kaikille avoimen Parantumisen illan.
Tilaisuutta mainostettiin paikallislehdessä,
kirkollisissa uutisissa ja kauppojen seinillä.

Illan olennaisena osana oli rukouspalvelu.
- Noin 1,5 tunnin päätteeksi rukoilimme
neljässä tiimissä yhteensä 20 ihmisen
puolesta. Ihmisillä oli paljon fyysisiä
sairauksia, joista osaan Herra antoi meille
ennen tilaisuutta rukoushetkessä tiedon
sanoja. Kaikki rukoiltavat kokivat Pyhän
Hengen kosketuksen jollain tavalla.
Pitkään unettomuudesta kärsinyt kertoi
jälkeenpäin tiimille parantuneensa ja
nukkuneensa jälleen ilman unilääkkeitä.
Moni sairaus oli sellainen, että parantumista ei voi heti havaita, kuten kasvaimet,
migreeni, allergiat, Päivi toteaa.

Pitkään unettomuudesta
kärsinyt parani.
Nainen, jolla oli monenlaista fyysistä
vaivaa, ihmetteli, alkoiko hänellä yhtäkkiä
vaihdevuodet, kun oli kuin tulessa koko
rukouksen ajan. Monelle kokemus oli
ainutlaatuinen.

Vauhti kiihtyy kesää
kohti
Tiimiläiset
olivat
illan
palvelusta
todella rohkaistuneita ja innoissaan.
Halu lähteä liikkeelle on syttynyt, eikä
vauhtia haluta hidastaa, päinvastoin.
Seuraava Parantumisen ilta pidetään
Jämsän
Länkipohjassa
maaliskuun
lopulla. Seuraaville kuukausille on
tullut myös kutsuja eri seurakuntiin.
Toukokuussa tiimi lähtee mukaan Jämsän
Hyvän Tuulen messuille pitämään
omaa HR –rukousklinikkaa ja kesällä
haaveillaan
torikierroksesta
Jämsän
lähikylillä. Elokuussa on seurakuntien
yhteinen
kolmipäiväinen
Taivaasta
tuulee –tapahtuma, jolloin tiimi on taas
palvelutyössä. –Yhteinen innostus on
suuri ja sitä pitää myös vaalia, Päivi
toteaa.

Teksti: Paula Vilkama
Kuvat: Päivi Ryhänen

Espoossa evankelioitiin
henkisyyden etsijöitä
Healing Rooms Finland piti toista kertaa rukousklinikkaa
KehoMieliHenki -messuilla Espoossa. Vuosittain
järjestettävät viikonlopun mittaiset messut kokoavat
muutama tuhat henkisyydestä ja vaihtoehtoisesta tieteestä
ja terveydenhoidosta kiinnostunutta ihmistä Dipolin
kongressikeskukseen. Healing Rooms (HR) piti rukousklinikkaa
vuokraamassaan huoneessa keskellä kirjavaa henkisyyden
basaaria. Klinikalla rukoiltiin tuttuun tapaan Jeesuksen nimessä
luottamuksella ja yksityisesti.

okemus
vahvisti
rukouspalvelijoiden näkemystä
siitä, että new age –vaikutteisista
asioista
kiinnostuneet
ihmiset ovat hedelmällinen maaperä
evankeliumille. Rukouspalvelijat rukoilivat
viikonlopun aikana yhteensä noin 170
ihmisen puolesta. Rukoiltaville tarjottiin
myös evankeliumia ja mahdollisuutta ottaa
Jeesus henkilökohtaisesti elämäänsä.
Kutsuun vastasi tavalla tai toisella yli
kolmekymmentä asiakasta. Ensimmäistä
kertaa palvelemassa ollut Helsinki
Vineyard –seurakunnan pastori Ari Puonti
oli erittäin yllättynyt näin myönteisestä
vastaanotosta.
–
En ole missään nähnyt näin
hedelmällistä maaperää. Kokemus oli
minulle yksi merkittävimpiä moneen
vuoteen, Puonti kommentoi Ristin Voitto
-lehden haastattelussa 18.2.09.

K

Messuilla paljon etsijöitä
HR
on
pitänyt
Dipolin
lisäksi
rukousklinikkaa kaksi kertaa myös syksyllä
Helsingissä järjestettävillä Rajatiedon
messuilla. HRF:n hallintosihteeri Paula
Vilkama ja messutyöstä vastannut Juha
Kärnä arvioivat, että suuri osa ihmisistä
tällaisilla messuilla on ns. etsijöitä, jotka
hakevat kohennusta elämäänsä eri
vaihtoehdoista.
– Monille kelpaa kaikki messuilla tarjolla
oleva ”henkisyys”. Toisille juuri kristinuskon
sanoma on punainen vaate.

Kristityt eksyksissä
Myös kristittyjä messuilta löytyi heidän
mukaansa yllättävän paljon.
– En kyllä tiedä, mitä he täällä tekevät.
Luulen, että osalla heistä ei ole ainakaan
kunnon seurakuntayhteyttä. Osa on
saattanut kokea kolauksia uskonnon tai
jopa yksittäisten kristittyjen taholta, Kärnä
sanoo.

– Osa koki
Erään miehen
rukoushetkessä.

lämpöä kehossaan.
selkäkivut hävisivät

Vaikka
messuilla
oli
tarjolla
monenmoista kokemusta ja voimaa,
useat rukouspalveluun tulleet totesivat
kokeneensa
juuri
Rukousklinikassa
kaikista suurimman voiman. Rukoilijat
uskovatkin, että kohtaaminen elävän
Jumalan
kanssa
jää
asiakkaille
siemeneksi, jonka toivotaan itävän ja
tuottavan aikanaan uudestisyntymisen
hedelmää. Moni etsijä hakeutuikin Alfa –
kurssille rukousklinikalla vierailun jälkeen.

Teksti: Healing Rooms Finland ry
Kuvat: Niina Tuovinen

Messuja HRF:n puolesta koordinoinut
Juha Kärnä jututti rukousklinikan
kävijöitä.

Herkkyyttä
asioille

hengellisille

Hengellistä herkkyyttä messuvieraista
löytyi
reilusti
keskivertosuomalaista
enemmän. Monet rukouspalveluun tulleet
kokivat Jumalan voiman konkreettisesti.
– He kertoivat nähneensä valoa ja auroja
ja kokeneet energiavirtoja, Vilkama kertoi
hymyillen termeille.

Omaa rukousvuoroa odotellessa
kävijöille tarjottiin mahdollisuus
katsoa parantumisista kertovaa
ohjelmaa.
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Säryt lähtivät, uni tuli
Orvokki Salovaaran migreeni parani heti ensimmäisen
käyntikerran jälkeen Healing Roomissa. Kipeään polveen
ja unettomuuteen hän sai helpotusta pikku hiljaa parilla
seuraavalla käyntikerralla. Neljännellä kerralla oli jo
syytä tulla kiittämään uskomattoman hyvästä olosta.

UUTISIA:

aivot mahdollisen vakavamman sairauden
poissulkemiseksi.
Myös kipeä polvi rajoitti vapaaehtoistyötä
ahkerasti tekevän Orvokin liikkumista.
- Matalalattiabussiinkaan en meinannut
päästä, hän kertoi.
Orvokin tullessa helmikuun lopulla kolmatta
kertaa rukoiltavaksi Healing Roomiin,
kyselimme, oliko mikään muuttunut viime
käyntien jälkeen, miten oli esimerkiksi
migreenin laita?

”Eihän minulla
migreeniä.”

enää

Toukokuun 16. päivänä järjestetään Suomessa jo 20. HRperuskoulutus. Koulutus pidetään pääkaupunkiseudulla.
Tammi-maaliskuussa 2009 pidettiin HR-koulutukset Vantaalla,
Lappeenrannassa ja Alajärvellä. Koulutuksissa oli yhteensä 221
osallistujaa.

ole

- Ai migreenin, havahtui Orvokki
hämmästyneenä. Eihän minulla enää
ole migreeniä. Se parani jo joskus joulun
jälkeen. En ole enää edes muistanut
mokomaa, Orvokki naurahti.
Kipeän polven takia oli rukoiltu pariinkin
otteeseen, ja Orvokki kertoi polven olevan
jo huomattavasti parempi.
- Olen jo kävellyt kolmesti Kilosta
Leppävaaraan yli kilometrin matkan, ja
polvi kesti hyvin. Se oli minulle todella
iloinen asia.
Orvokki kuvailee, että hänelle tulee
rauhallinen olo, kun rukoilija koskettaa
hänen kipeisiin jäseniinsä.
- Rukoilijoiden käsistä virtaa lämpö, joka
vie kivun.

Unirytmi parantui
Maaliskuun loppupuolella kohtasimme
Orvokin
kanssa
Healing
Roomin
eteisessä.
- Tulin kiittämään, Orvokki heläytti ensi
töikseen.

- Nyt kun taas pääsen kävelemään, olen voinut aloittaa myös uintiharrastuksen,
Orvokki Salovaara kertoo kiitollisena.
rvokki
Salovaara
kävi
ensimmäistä kertaa Espoon
Healing
Roomissa
pari
viikkoa ennen joulua viime
vuonna. Hän oli listannut pitkän listan

O
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erilaisia vaivoja rukouspyyntökorttiinsa.
Päällimmäisenä huolena oli migreeni,
josta hän oli kärsinyt pitkin vuotta välillä
ankarastikin. Hän oli joutunut migreenin
takia jopa sairaalaan, jossa oli kuvattu

- Viime kerran jälkeen tuli valtavan hyvä olo.
Kotimatkalla ja illalla ei ollut enää mitään
särkyjä. Nukahdin jo puoli kymmeneltä,
kun tavallisesti onnistun siinä vasta
kello kolmen aikaan aamuyöstä. Nukuin
peräti puoli kahdeksaan asti aamulla.
Eikä noustessa jalat olleet kipeät eivätkä
jäykät. Oli uskomattoman levännyt ja hyvä
olo. Unirytmi näyttää nyt parantuneen
pysyvästi, Orvokki Salovaara kertoi.
- Säryt menivät, uni tuli! Jumala on kuullut
rukoukset. Tulen käymään Healing
Roomissa jatkossakin, hän iloitsi.
Teksti ja kuva: Else Leino

Koulutuksissa Markku ja Susanne Laitisen rinnalla palvelee aina eri HRrukousklinikoilla toimivia tiimiläisiä. Kuvassa Lappeenrannan koulutuksessa palvelleita
tiimiläisiä mm. Kouvolan ja Vääksyn HR-klinikoiden vetäjät sekä Lappeerannan
koulutuksen käytännön järjestelyistä vastannut tiimi.

HEALING ROOMS FINLAND RY:n v. 2008
TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ
• 13 toimivaa Healing Rooms -klinikkaa, joissa kävi eri puolilla
Suomea noin 2600 rukoiltavaa
• Uskoon tulleita lähes 100 henkilöä
• eri puolella Suomea järjestettiin 17 infotilaisuutta ja 7 Healing
Rooms -peruskoulutusta
• HR-peruskoulutuksiin osallistui 539 henkeä
• Paikallisjohtajien jatkokoulutus pidettiin 2 kertaa
• Healing Room –lehti ilmestyi 4 kertaa
• Healing Rooms Finland sai oman logon
• Alfa-yhteistyötä kehitettiin edelleen
• HR-tiimit mukana monissa tapahtumissa mm. Urbaanissa
Unelmassa, Rukouksen aika- ja Raamattu-seminaareissa
Vivamossa
• Healing Rooms järjesti Kutsumus vahvaksi –tapahtuman
Helsingissä
• Yhdistyksen toimistossa työskenteli 1 palkattu työntekijä ja
noin 10 vapaaehtoista, jotka työpanoksellaan mahdollistivat
yhdistyksen toiminnan.

TIESITKÖ, ETTÄ...
• Maailmassa on 969 HRrukousklinikkaa 45 eri maassa
• Intiassa oli vuoden 2008
lopussa 290 HR-rukousklinikkaa,
mikä on toiseksi eniten
maailmassa. (Eniten USA:ssa,
371 kpl)
• Suomessa on Euroopan
maista neljänneksi eniten HRrukousklinikoita Englannin,
Hollannin ja Skotlannin jälkeen.
• Kaikista Pohjoismaista
Suomessa on 15 HRrukousklinikkaa ja Tanskassa on
yksi.
• Ruotsissa on juuri perustettu
yhdistys käynnistämään HRrukousklinikkatoimintaa.
HRF:llä on oma lahjoituspuhelin
puh. 0600-97550
hinta 10,10 € + ppm

KEVÄÄN VIIMEINEN
HR-PERUSKOULUTUS
16.5.09 PK-SEUDULLA
Koulutus on tarkoitettu kaikille
parantavasta rukouksesta
kiinnostuneille henkilöille.
Koulutukseen osallistuminen
ei tarkoita sitoutumista Healing
Room -työhön, mutta koulutus
on osa Healing Room -työhön
halukkaan hakuprosessia
ja se antaa mahdollisuuden
hakeutua Healing Room palvelutehtäviin.
Varaa koko lauantaipäivä
tähän koulutukseen, olet
sydämellisesti tervetullut
mukaan!
Tarkempi ohjelma:
www.healingrooms.ﬁ
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Healing Rooms -klinikat
Tervetuloa tutustumaan ja rukoiltavaksi ilman
ajanvarausta! AUKIOLOAIKA 18.30-20.30 ja
HR-klinikoiden osoitteet voimassa kevätkauden 2009.
Healing Room Espoo

Healing Room Lapua

Healing Room Tampere

Sokerilinnantie 7B, TIISTAI

Kustaa Tiituntie 1,

Puutarhakatu 17,
PARITON TIISTAI

Healing Room Helsinki
Repovuorentie 12, TORSTAI

Healing Room Itä-Helsinki
Kontulan lähiöasema, KESKIVIIKKO

PARITON TORSTAI

Healing Room Lieto

Healing Room Turku

Hyvättyläntie 19,

PARITTOMAT VKOT
Puistokatu 6 b, KESKIVIIKKO
Sirkkalankatu 4, SUNNUNTAI

PARILLINEN TORSTAI

Healing Room Hämeenlinna

Healing Room Nurmijärvi

Parolannummentie 5,

Pappilantie 1,

PARITON PERJANTAI

PARITON MAANANTAI

Healing Room Jämsä

Healing Room Salo

Lindemaninkatu 1, MAANANTAI

Katrineholminkatu 9, TIISTAI

Healing Room Kouvola

Healing Room Seinäjoki

Marjoniementie 7,

Keskuskatu 17,

PARILLINEN TIISTAI

PARILLINEN TORSTAI

Healing Room Vääksy
Vääksyntie 4,
PARILLINEN PERJANTAI

Healing Rooms - tiedotuslehden tilaaminen

Yhteystiedot:

Healing Room -tiedotuslehden vapaaehtoinen tilausmaksu on 20 EUR vuodessa,
jonka maksamalla tuet toiminnan kehittymistä eri puolilla Suomea ja saat
ajankohtaista tietoa työn etenemisestä. Kiitos tuestasi!
Healing Rooms Finland ry:n - tili: OP 578010-220684 viitenumero 2008

Healing Rooms Finland
PL 86, 02601 Espoo
info@healingrooms.ﬁ
www.healingrooms.ﬁ

HEALING ROOMS FINLAND RY SUOSITTELEE:

Säiliöt ja
paineastiat
www.estanc.ﬁ

CHRISTINA
KRISTILLINEN NAISTENLEHTI

I

TILAA, LUE
JA IHASTUT!

TYYLIÄ, ROHKEUTTA JA ELÄMÄNILOA!
Lukupaketti vuodeksi 6 kertaa
28 € kestona, 32 € vuosikerta

www.christina-lehti.com tai (019)668 135

