yleisöpalsta
Laittoiko joku lehden artikkeleista ajatukset liikkeelle? Tai onko mielessäsi aihe, josta haluaisit herättää sivuilla
keskustelua? Kirjoita meille! Voit lähettää tekstisi joko osoitteella Kustannusyhtiö Visio Oy / Näky-lehti,
Lemminkäisenkuja 3, 00100 Helsinki, kuoreen tunnus ”Yleisöpalsta”, tai sähköpostilla osoitteeseen visio@co.inet.fi.

Pelon evankeliumi
Olen seurannut kirjoittelua hengellisessä lehdistössä ja pannut merkille, kuinka se noudattelee maailman trendejä. Mediassa liikkuu paljon kirjoituksia,
joissa kaikki vääristetään tai käännetään päälaelleen: esimerkistä käy vaikkapa Da Vinci -koodi ja Juudaksen evankeliumi.
Outoa on se, että uskovat ovat menneet mukaan tähän epävarmuuden ja
pelottelun evankeliumiin. Kun joku sanoo, että ilo ja riemu pelastuksesta, Jeesus-marssi, ylistäminen, kielillä puhuminen, hengen täyteys tai rukouspalvelu
on paholaisesta, jään miettimään, missä Jeesus on? Missä on se voimallinen
Kristus, josta puhumme?
Kun asiat, jotka eivät ainoastaan löydy Sanasta, vaan johon Sana jopa kehottaa tai käskee, asetetaan epäilyksen alle harhan pelossa, olemme oudolla
tiellä.
Onko uskovien ääni tänään pelon ääni? Kaikkialta kuuluu ”tuo on harhaa,
tämä on harhaa”. Se on kuin harhanpelon evankeliumia. ”Pelätkää, älkää tehkö
mitään, siinä voi olla harhaa”.
Siinä kun toinen näkee pelkoa ja vihollisen voittoja, itse näen kaikkialla
Jeesuksen ristin veren voiman ja voiton. Kun nuoret ja vanhat yhdessä ylistävät
Kristusta, kun masentuneet vahvistuvat ja epätoivoiset nousevat, näen Jeesuksen voiton. Kun luopuneet löytävät takaisin kotiin Kristuksen iloon ja voimaan,
ylistän Kristuksen voittoa.
On ahdistavaa seurata tätä pelottelun teologian kehitystä. Kuka uskaltaa
nykyään julistaa evankeliumia tai tehdä ylipäätään jotakin? Kaikesta kaivetaan
esiin harhaa ja epäilystä: äänen painoista, eleistä, kädenliikkeistä, istumaasennoista tai jopa ilmeistä. Armolahjojen käyttö kuten profetoiminen ja kätten päälle paneminen sairaiden puolesta onkin jo teilattu joidenkin mielestä
turhana ja epäilyttävänä.
Tuntuu kuin vaihtoehdoksi jäisi vain opetuslasten pelokas tunnelma lukittujen ovien takana. Seurakunta ei saa jäädä seinien sisään tai halvaantuneeksi
vain siksi, että jotkut pelkäävät pimeää ja mörköjä. Kristus minussa ja sinussa
on suurempi, kuin hän, joka on maailmassa.
Olen saanut oppini vanhoilta tulisilta helluntaiherätyksen perustajaveteraaneilta, joita kunnioitan syvästi. Heissä oli rohkeutta, paloa ja tulta. Kitarakuoro oli sen ajan ylistysbändi ja volyymissä löytyi. Herätyksen pioneerit luottivat Jumalan Pyhään Henkeen ja Kristuksen voimaan. Ihmeet ja merkit seurasivat Sanaa. Ihmisiä tuli uskoon ja syntyi herätys.
Nyt jotkut kyyristelevät opetuslasten tavoin ovien takana pelolla analysoimassa näytteitä ja levittämässä pelkoa. Olisikohan se pikemminkin Sanan
tuntemuksen, Jumalaan luottamisen ja Pyhän Hengen täyteyden puutetta kuin
oikeaoppisuuden puolustamista?
Laulan vieläkin 25 vuoden jälkeen palavasti ”tulta, tulta kaipaamme, tulta taivahan, sieluja me voitamme Hengen voimalla”. ”Älkää pelätkö, Minä se
olen” sanoi Jeesus!
Stefan Stockhus, Mikkelin Cityseurakunnan pastori
044 585 1891
Jokipolku 11, Mikkeli
www.kotkanpesa.fi
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Susanne Laitinen

Parantaminen on helppoa
Healing Roomissa rukoillaan sairaiden puolesta
yhdessä koulutetun tiimin kanssa.

R

aamattu sanoo, että Jumala ei asu käsin tehdyissä temppeleissä.
Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä. Se sama ylösnousemusvoima, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tänä päivänä kätkettynä Kristuksen seuraajiin. Meidän on aika nousta ja astua esiin niin, että tuo ylösnousemusvoima saa virrata kauttamme maailmaan.
Kun kolme Pyhällä Hengellä täyttynyttä kristittyä kokoontuu yhteen rukoilemaan sairaan puolesta, he saavat usein kokea todeksi Raamatun lupauksen: ”Missä kaksi tai kolme teistä on koolla minun nimessäni ja jotain
anoo, minä sen annan (kun anotte tahtoni mukaisesti)”.
Rukousta tarvitseva tuodaan Jumalan valtakunnan läsnäoloon kolmen
Jeesuksen todistajan kautta. Verenvuototautia sairastava nainen lähestyi
samalla tavoin Jeesusta ajatellen: ”Jos vain saisin koskettaa edes Hänen
vaatteitaan, tulisin terveeksi”. Jeesuksen viitan tupsua kosketettuaan nainen tunsi heti, että hän oli parantunut. Nainen kosketti fyy”Täydellinen riippuvuus sisesti Jumalan valtakuntaa
Kristuksessa ja tuli heti terParantajasta tekee
veeksi.
rukoilijan nöyräksi.”
Sairaan puolesta rukoilemisen avain on tietoisuus siitä, että me emme voi ketään
parantaa. Rukoilija on täysin kyvytön auttamaan sairasta, mutta tuntee
kyllä Hänet, joka voi auttaa. Siksi Healing Roomissa on oleellista ymmärtää oma avuttomuutensa ja kyvyttömyytensä parantaa ketään. Täydellinen
riippuvuus Parantajasta tekee rukoilijasta nöyrän. Niinpä hän voi vapaasti
riemuita parantumisista - ottamatta kunniaa niistä itselleen. Jeesus saa
kaiken kunnian. Rukoilija toteuttaa vain Jeesuksen käskyä palvelijan tavoin: ”Julistakaa evankeliumia ja parantakaa sairaat”.
Rukoilija seisoo kuin Mooses Punaisen meren edessä Israelin kansan kanssa faaraon sotajoukkojen lähestyessä. Jumala sanoi Moosekselle: ”Ojenna kätesi”. Mooses teki, mitä Herra sanoi ja Jumala teki ihmeen.
Punainen meri avautui ja israelilaiset kulkivat meren pohjaa pitkin turvaan.
Samalla tavoin rukoilija rukoilee ja Herra tekee loput.
Rukoukseen kouluttautuminen: Ensimmäinen Healing Roomin tiimikoulutus järjestetään 24.9.06 Helsingin Kristillisellä Opistolla klo 10-17. Tiedustelut: healingrooms@maxinetti.fi.

