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Pääkirjoitus

Uskon kautta

S

uomen ensimmäinen Healing Rooms –konferenssin
pääpuhujana lokakuussa oli Cal Pierce. Hänen viestinsä Suomelle oli se, että meidän tulee elää uskosta
käsin maailman tosiasioiden keskellä. Ilman uskoa on
mahdoton olla otollinen Jumalalle. Jumala näki satojen konferenssiosallistujien hengellisen nälän ja vastasi voimallisesti
tuohon kaipaukseen. Jumalan voima tuntui keskellämme ja
ajoittain Hänen pyhyytensä laskeutui käsin kosketeltavalla
tavalla. Taivaallinen todellisuus ilmeni esimerkiksi siinä, että
moni sairas sai parantua konferenssin aikana. Parantumisen
sai kokea myös Healing Roomin hallituksen puheenjohtaja (s.
11). Hän laittoi puhujan kehotuksesta oman kätensä kipeän
olkapäänsä ylle ja kipu lähti. Konferensissa myös muutama
ihminen tuli uskoon.
Kun rukoilemme sairaan puolesta, vapautamme hänen ylleen
Jumalan Sanan voiman. Raamattu kehottaa meitä kristittyjä
toimimaan. Voima ei ole meidän sanoissamme, vaan Jumalan
Sanassa, jonka kautta Pyhä Henki vaikuttaa rukoiltavassa.
Jumala on aina luonnehtinut itseään myös Parantajana (2
Moos. 15:26). Parantuminen voi olla hengellistä, fyysistä tai
psyykkistä. Hengellinen parantuminen tuo ihmisen Kristuksen
kautta uudelleen Jumalan yhteyteen. Fyysinen parantuminen
tarkoittaa, että yliluonnollinen voima aiheuttaa kehossa
muutoksen, jota lääketiede ei pysty
selittämään. Psyykkinen parantuminen on ihmisen mielen ja sielun eheytymistä, joka vie kohti
tasapainoa ja sisäistä rauhaa.
Konferenssi rohkaisi ja vahvisti
suuresti myös Healing Roomin
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rukoilijoita. Tarvitsemme kaikki aika ajoin rohkaisua tässä
palvelutyössä – etenkin silloin, jos emme saa rukousvastauksia
ja näe tuloksia.
Konferenssissa ylistys raivasi tietä Herralle. Hän asuu kansansa ylistyksen keskellä. Mahtavaa oli saada olla mukana Jumalan kansan juhlassa. Uskomme, että konferenssi oli osaltaan
mahdollistamassa uutta Pyhän Hengen voiman vapautumista
maassamme. On aika rukoilla rohkeasti ja julistaa Jumalan
valtakunnan todellisuutta. Ihmiset Suomessa ovat väsyneitä
uskonnollisiin muotomenoihin. Kaipaamme elävää Jumalaa.
Pierce korosti myös, että Jeesus ei tule enää maan päälle parantamaan sairaita vaan Pyhä Henki tarvitsee siihen meitä,
Jeesuksen omia. Pyhä Henki on Jumalan voima, Persoona,
joka toimii meidän rajallisten ja vajavaisten ihmisten kautta.
Hänen toimintansa ei riipu taidoistamme, koulutuksesta, ominaisuuksistamme tai älykkyysosamäärästämme. Se riippuu
halustamme ja kuuliaisuudestamme antaa elämämme Hänelle
kokonaan. Se riippuu nälästämme Jumalan puoleen, rakkaudestamme Jeesukseen ja ihmiseen.
Uskon kautta on mahdollista nähdä se, mikä vielä on näkymättömissä ja ojentautua sen mukaan, mikä
vielä ei näy. Koko maailma on kerran luotu
Sanan voimalla ja luominen jatkuu yhä.
Jumalan Sana on yhä voimakas ja uutta
luova. Siksi ojennamme kätemme sairaan puoleen ja sanomme: ”Parane
Jeesuksen nimessä!”

Susanne ja Markku Laitinen

Ajankohtaista
Healing Rooms –konferenssi
onnistui yli odotusten

Suomen ensimmäinen Healing
Rooms –parantumiskonferenssi
(14.-16.10.) varusti uskovia
astumaan rohkeasti eteenpäin.
Usko parantavaan rukoukseen
vahvistui monen mielessä.
Konferenssista lisää sivuilla 4-5 ja
12-13.

Koulutukset jatkuvat
Healing Rooms –peruskoulutukset
jatkuvat eri puolella Suomea. Niissä
voi oppia rukousta parantumisen
puolesta. Osa koulutuksista on
yksipäiväisiä, osa kaksipäiväisiä.
Molemmissa opetuksen sisältö on
sama, mutta yksipäiväinen koulutus
on hieman tiiviimpi. Lisätietoa
koulutuksista löytyy sivulta 15.
Koulutuksiin voi ilmoittautua
nettisivun kautta
www.healingrooms.fi.

Healing Rooms –näky syttyi
virolaisiin

Opi kuuntelemaan Pyhää
Henkeä
Kun rukoilemme sairaiden puolesta,
tärkeää on kuunnella Pyhää Henkeä,
mitä Hän haluaa sanoa tai tehdä
rukoiltavan elämässä. Pyhä Henki
tuntee ihmisen ja tietää, mikä
on avain parantumiseen. Emme
saa antaa rukouksen muodostua
rutiiniksi ja opituksi toimintatavaksi.
Rukoilijan on tärkeää pysyä koko
ajan lähellä Jeesusta ja etsiä Hänen
kasvojaan. Rukouksessa on aina
kyse Jeesuksen työstä, rukoilija on
vain kanava. Meidän ei tule katsoa
itseemme vaan Jeesukseen.

Anton ja Merle Tuul kokivat Jumalan voimallista
kosketusta parantumiskonferenssissa.

Anton ja Merle Tuul Tallinnasta
osallistuivat Healing Roomsin
vastuunkantajaviikonloppuun
10.-12.9. Pariskunta oli mukana
myös parantumiskonferenssissa.
”Konferenssi oli mahtava. Jumala
kosketti meitä tosi voimallisesti
konferenssissa ja vieläkin Jumalan
läsnäolo tuntuu vahvasti”, Anton Tuul
kertaa konferenssin jälkeisiä tuntoja
kotoaan Tallinnasta. Anton uskoo,
että puolisonsa Merlen kanssa hänen

tehtävä on aloittaa Healing Rooms
toiminta Virossa.

Rukousklinikoita jo 24

Joensuun klinikkaa vetävät Eeva Niemeläinen
ja Leo Ahti.

Healing Rooms -rukousklinikalla
rukoillaan parantumista kaikille sitä
haluaville, mutta siellä rukoillaan
myös muiden asioiden puolesta.
Toiset toivovat parantumista
fyysisestä sairaudesta, toiset
toivovat helpotusta masennukseen
tai uupumukseen. Joillakin
rukousaihe liittyy ihmissuhteisiin tai
talouskysymyksiin. Neljän vuoden
aikana Suomen Healing Rooms –
rukousklinikoilla on rukoiltu lähes
10 000 ihmisen puolesta; satoja
ihmisiä on tullut uskoon ja lukuisat
ihmiset ovat saaneet vastauksia
kysymyksiinsä, avun vaivoihinsa ja
parantuneet sairauksistaan.
Viimeisin rukousklinikka
avattiin Joensuussa 5.10.2010.
Takakannessa on tarkemmat tiedot
rukousklinikoista. Huom! Paloheinän
klinikka on muuttanut Länsi-Pasilaan.
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Healing Rooms Nordic –konferenssi

innosti ja sytytti

H

e a l i n g R o o m s N o rd i c –
konferenssiin Helsingissä
14.-16.10. 2010 osallistui
yli 200 ihmistä eri puolilta
Suomea. Lisäksi avoimissa iltatilaisuuksissa oli lähes kaksinkertainen määrä ihmisiä. Konferenssissa
opettivat kansainvälisen Healing

Rooms –työn johtaja Cal Pierce
ja hänen vaimonsa Michelle sekä
kansainvälisen työn johtoryhmään
kuuluva Elaine Perkins. Opetus
vahvisti kuulijoiden uskoa parantumiseen, antoi ilmestystä Jumalan valtakunnan todellisuudesta ja
rohkaisi osallistujia monella tavalla

(opetuksesta lisää sivulla 12). Konferenssin ilmapiiri oli innostunut ja
suorastaan riemullinen. Moni parani
kivuistaan ja sairauksistaan. Ihmisiä
vapautui riippuvuuksista ja erilaisista sidoksista. Innoittavasta ylistyksestä vastasi ylistysryhmä Worship
UNLtd Terhi Harperin johdolla.

Markku ja Susanne Laitinen
juonsivat tapahtuman.

Michelle Pierce puhui koskettavasti elämästään.

Cal Pierce opetti Jumalan valtakunnan todellisuudesta.

Järjestysmies Matti Markkanen
toivotti osallistujat tervetulleeksi.

Tapahtumassa koettua

Vapaaehtoiset ottivat vastaan
ilmoittautumisia.

”Pyhä Henki on puhunut mulle ihan koko ajan.”

”Tämä päivä on kuin minulle tehty. Kaikki puheet ovat kolahtaneet.”
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Ariel Ahopalo, 20, Espoo

Päivi Ryhänen, Jämsä

Terhi Harper, 38, Vantaa

”Kuulin tästä konferenssista omassa
seurakunnassani. Tämä on tuntunut
ihan hyvältä. Tulin mukaan, koska
olen kiinnostunut armolahjoista. Olen
ollut vajaa kaksi vuotta uskossa ja
ennen uskoon tuloa en voinut nukkua
enkä syödä. Jumala on vähitellen
parantanut mua siitä.”

”Olen saanut paljon rohkaisua. Entistä paremmin tiedän oman asemani, paikkani ja tehtäväni. On sellainen eteenpäin menemisen tuntu.
Toisaalta olen tyytyväinen, mutta
toisaalta tyytymätön, sillä tiedän,
että Jumala voi antaa enemmän.
Olen viime vuosina oppinut luottamaan yhä enemmän Jumalaan, vaikka on kaikenlaisia vaikeita asioita
elämässä. Vaikeuksista selviäminen
on vahvistanut uskoani, tiedän, että
Jumala on. Konferenssi on tuonut
mulle uutta uskoa ja toivoa.”

”Konferenssi on ollut tosi rohkaiseva.
Se on tuntunut hyvältä, että ihmisiä
on eri seurakunnista, että tehdään
yhteistyötä yli rajojen. Täällä on ollut
käsin kosketeltava nälkä ja jano Jumalan puoleen. Ylistyksenjohtajana
olen huomannut, että ilmapiiri on ollut
avoin ja on ollut helppo johdattaa
ihmisiä ylistykseen. Parantumistodistukset ovat olleet tosi rohkaisevia.
Jumala todella toimii tänä päivänä.
Ensimmäisenä iltana, kun Cal Pierce
rukoili ja pyysi laittamaan käden siihen paikkaan, joka on kipeä, laitoin
käteni alaselän päälle. Mulla on ollut
alaselkä pitkään tosi kipeä. Täällä en
heti tuntenut mitään, mutta seuraavana aamuna huomasin kumartuessani,
että selkään ei sattunut lainkaan. Selkäni oli parantunut.”

S ARI S AV EL A
Ja rkko Ve rtanen

Worship UNLtd -yhtye johti ylistystä.

Markku ja Susanne Laitinen,
sekä Christoffer Perret

”Ihana konferenssi! Olen saanut olla Herran hoidossa.”
”Rohkaisevaa opetusta Jumalan valtakunnasta.”

Juhani Aaltonen taituroi huilullaan.

”Täällä henki lepää. Olen nauttinut siitä,
että täällä on viipyilty Jumalan läsnäolossa.”
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Merenheimojen

muutosten vuosi
Suomen ensimmäistä rukousklinikkaa johtaa tuore aviopari, Anna ja Mika Merenheimo. He ovat tutustuneet
toisiinsa, avioituneet, muuttaneet yhteen ja ryhtyneet vetämään rukousklinikkaa - kaikki saman vuoden sisällä.

S

uomen ensimmäinen Healing
– Siitä meni vielä pitkä aika ennen
Rooms –rukousklinikka avat- kuin pääsin kestävämmälle pohjalle.
tiin neljä vuotta sitten Espoon Vasta kymmenen vuotta sitten vapauLeppävaarassa. Tämä Albergan duin päihteistä ja näiden kymmenen
kartanossa toimiva klinikka sai viime vuoden aikana elämässäni on tapahkeväänä uuden isäntäparin, kun tuore tunut paljon. Koko ajan olen rukoillut,
aviopari Anna, 49, ja Mika, 50, Meren- että Jumala tekisi minulle eläväksi tahheimo ryhtyivät luotsaamaan klinikkaa. tonsa tien, sen tien, jonka vain JeeRukousklinikan edellinen johtajapari, sus tuntee, Mika kertoo rauhallisella
Sanna ja Jouni Siltala, siirtyi muihin äänellä.
palvelutehtäviin.
Mika oli jo pidempään rukoillut ja
Merenheimoilla on ollut tapahtumari- kysellyt omaa paikkaansa hengelliseskas vuosi. He tutustuivat toisiinsa kris- sä työssä. Healing Roomsin toimintaan
tillisen deittipalvelun kautta reilu vuosi hän tutustui Annan kautta. Marrassitten. Avioliiton he solmivat huhti- kuussa 2009 hän osallistui koulutukkuussa 2010. Liitto on ollut molemseen, minkä jälkeen hän meni
mille eräänlainen kaipauksen
mukaan klinikkatoimintaan.
ja toiveiden täyttymys.
Mika kokee, että hänen
Kumpikin oli tahoillaan
sisimmässään on olrukoillut itselleen uslut aina kutsumus
evankeliumin jukovaa aviopuolisoa.
– Olin rukoillut
listamiseen, sen
Sen verra
elämääni kumplisäksi rukous ihn
o
le
nk
peruutus
pania ja puolisoa,
misten puolesta
peiliin, e atsonut
ttä tiedän
menneisy
jonka kanssa voion hänelle tärkeasioita, joydessä olevan
sin tehdä Jumalan
ää ja rakasta.
ita olisi v
– Rukous edelvaltakunnan työtä.
oinut
te
h
d
ä
to
Olin kaivannut sitä,
tää aina tapahtuisin.
mia. Raamattukin
että joskus voisin vielä iloita siitä, että minä
kehottaa, että rukoilja minun perheeni palvek a a l a k k a a m a t t a . R ulemme Herraa, Mika pohtii.
kous on Kuninkaan edessä
Avioliiton kautta Mika onkin saanut vastaanotolla olemista, jossa usein
kokonaisen perheen, sillä Annan kaksi saadaan myös rukousvastauksia. Aina
nuoruusikäistä lasta asuvat yhdessä rukousvastaukset eivät ole sellaisia
heidän kanssaan.
kuin on itse ajatellut, mutta Jumalan
rukousvastaukset ovat täydellisiä. Ne
Kuninkaan vastaanotolla
ovat sieltä yläkerran kansliasta ohjattuja, Mika muotoilee.
Mika Merenheimo työskentelee so– Klinikan johtaminen tuli vähän
siaalialalla päihde- ja mielenterveys- niin kuin puun takaa. Yhtäkkiä löysin
ongelmista kärsivien parissa. Hän on itseni Laitisten taivaallisen rekrytointityön ohella kouluttautunut lisää ja val- pöydän takaa. Pastoritkin suosittelivat
mistuu loppuvuodesta 2010 tervey- minua tähän työhön, jossa voin kasvaa
denhuollon ammattilaiseksi. Uskoon opetuslapsena ja palvelijana. Hienolta
Mika tuli vuonna 1982.
tuntuu, että saan keskeneräisenä pal-
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vella. Olen kiitollinen, että Jumala on
antanut minulle tämän tehtävän, jota
ilman Jeesusta en edes haluaisi tehdä,
Mika pohtii.

Riittävän ehjä palvelemaan
Anna on kasvanut kristityssä kodissa.
Oman henkilökohtaisen uskonratkaisun hän teki rippikoululeirillä Vivamossa ja opiskeluaikana hän osallistui kristillisen opiskelijajärjestön toimintaan.
– Sittemmin elämässä on ollut myös
monenlaista vaikeutta, kuten avioero
reilu kuusi vuotta sitten.
Healing Rooms –työhön Anna lähti mukaan erään ystävänsä rohkaisemana
kolme ja puoli vuotta sitten.
– Kävin koulutuksen ja melko pian
huomasin, että Healing Rooms –työ
vastasi odotuksiani hengellisestä palvelutyöstä ja halusin olla siinä mukana.
Olin vuositolkulla käynyt omia sisäisen
eheytymisen prosesseja läpi ja osallistunut monenlaisiin ryhmiin ja seminaareihin. Healing Rooms –työssä niistä
on ollut paljon hyötyä. Enää ei tarvitse
keskittyä katsomaan omiin haavoihinsa vaan voi katsoa Jeesukseen, Anna
miettii.
Anna on iloinnut myös siitä, että
Healing Rooms –työ pohjautuu niin
vahvasti Raamattuun ja on kristittyjen
yhteistä toimintaa.
– Se on rikkautta, että ihmiset tulevat eri seurakunnissa yhdessä palvelemaan. Voi olla, että ajattelemme
opillisista asioista eri tavalla, mutta
yhdessä voimme kokea aitoa yhteyttä keskenämme. Sydäntä lämmittää
myös, kun klinikalla on ollut paljon
aviopareja yhdessä palvelemassa. Minusta tuntuu, että siinä on erityinen
siunaus, kun voi palvella avioparina,
Anna toteaa kiitollisena.
Jatkuu sivulla 8.

– Jumala on se, joka koskettaa
ihmisiä suvereenisti. Rukoilija on
vain kanava, Anna ja Mika Merenheimo toteavat.

S A RI S AV ELA
S A RI S AV ELA
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Jatkuu sivulta 6.

Saattohoidosta

takaisin elämään
Isoja muutoksia
Anna ja Mika Merenheimon elämässä on tapahtunut samanaikaisesti
monia isoja muutoksia, kuten Mikalla opintojen loppuun saattaminen,
avioliiton solmiminen, muutto yhteiseen kotiin ja yhteisen palvelutyön
aloittaminen.
Molemmat myöntävät, että monenlaisia hankaluuksia on ollut, niin teknisiä ongelmia kuin klinikan johtamiseen liittyvien käytännön asioiden
oppimista. Yhteiselämän opettelu ja
toiseen tutustuminen on myös vienyt aikaa ja voimavaroja.
– Rukousklinikan vetämiseen liittyy erilaisia tehtäviä ja vastuita. Samanaikaisesti meidän elämässä on
ollut isoja muutoksia lyhyen ajanjakson sisällä. Täytin tänä vuonna
50 vuotta ja tunnustan, että siinäkin
on oma kriisinsä. Sen verran olen
katsonut peruutuspeiliin, että tiedän
menneisyydessä olevan asioita, joita
olisi voinut tehdä toisin. Kuitenkin
tiedän Jumalan lapsena, että paras
on vielä edessä, Mika kertaa kuluneen vuoden tuntoja.
Merenheimoja rohkaisee klinikkatyössä Jumalan Hengen vahva
läsnäolo Healing Rooms -illoissa.
Klinikkatyö on ollut itsensä likoon
laittamista ja toisten rohkaisemista.
– Välillä on tuntunut, että on tullut
iltaan takki tyhjänä, kuitenkin joka
illan jälkeen on saanut lähteä kotiin
siunattuna ja virvoittuneena, Mika
kertoo, – Muutenkin Jumalan huolenpito on hyvin todellista kaikilla
elämän osa-alueilla.
Hyvin erilaiset ihmiset tulevat
hakemaan apua Jumalalta. Monesti
Anna ja Mika ovat saaneet todistaa
ja kuulla todistuksia siitä, kuinka
Jumala on koskettanut rukoiltavia.
– Jumala on se, joka koskettaa ihmisiä suvereenisti. Rukoilija on vain
kanava, Merenheimot toteavat. .
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Helinä Vuorion taistelu syöpää vastaan näytti päättyvän tappioon, kun
yksitoista vuotta aiemmin tehdyn rintasyöpäleikkauksen etäpesäkkeitä löytyi
hänen selkäytimestään. Lääketiede ei tunne sairauteen parannuskeinoa. Niinpä
Helinä toimitettiin saattohoitokotiin elokuun lopulla vuonna 2008. Hänelle
annettiin elinaikaa enintään kolme kuukautta. Esirukoukset kuitenkin palauttivat
hänet takaisin elämään ja omaan asuntoon Lopelle.

H

elinä kertoo uusiutuneen syövän
ensi oireista:
– Kun täytin 50 vuotta vuonna
2007 aloin kärsiä jalkasäryistä. Ihmettelin, kun en kesällä meinannut päästä ylös kasvimaalta. Syksyllä minulla
oli vaikeuksia nousta linja-autoon tavanomaisten kantamusteni kanssa,
ja tietokoneella kirjoittamisesta tuli
sietämättömiä niska ja hartiakipuja.
– Lääkärin mielestä niska-hartiaoireet ja liikkumisvaikeudet eivät liittyneet yhteen. Sain jatkuvaa lääkitystä
kipuihin, välillä kipupiikkejäkin, ja hartiahierontaa. Silti syvällä sisälläni kipu
jatkui. Kanta-Hämeen sairaalassa otetuista kuvista ei kuitenkaan löytynyt
mitään ongelmia.

Syöpä selkäytimessä
Neurologisissa tutkimuksissa Helinältä löydettiin selkäydinnesteestä
poikkeavia valkuaisia ja muuta poikkeavuutta. Sen vuoksi hänelle tehtiin ns.
shunttileikkaus, jossa hänen päähänsä
asetettiin eräänlainen suodatin. Selkäytimestä otetusta koepalasta ilmeni,
että hänen selkäytimessään oli syöpä,
joka oli 11 vuotta aiemmin tehdyn rintasyöpäleikkauksen etäpesäke. Siihen
ei ole olemassa parannuskeinoa.
Helinälle aloitettiin sytostaattihoito.
Hoitokerta kuitenkin heikensi Helinän
liikuntakykyä ja vei hänet rollaattorin
varaan. Heinä–elokuu 2008 on Helinälle osin pimennossa. Hän muistaa,
että elokuussa shuntti vaihdettiin yksinkertaisemmaksi. Mutta kun hän sai
toisen sytostaattihoitonsa, hän vaipui
tajuttomaksi – Helinä ei tiedä, kuinka
pitkäksi aikaa. Kun hän heräsi Lopen
terveyskeskuksessa, hänen jalkansa

ja kätensä eivät enää toimineet. Puhekyky oli tallella, mutta hän ei puhunut
pitkään aikaan mitään.

Saattohoitokotiin
Lääkärien mukaan mitään ei ollut tehtävissä, joten Helinä lähetettiin elokuun 2008 lopussa saattohoitokotiin.
Helinän äiti ja täti olivat rukoilleet hänen puolestaan, ja äiti oli vakuuttunut,
että Helinä paranee. Vaikka voima vähitellen palasi Helinän käsiin niin, että
hän pystyi itse syömään, hän kuitenkin
uskoi kuolevansa viimeistään marraskuun loppuun mennessä.
Jonkin ajan kuluttua saattohoitokotiin tuli vapaaehtoistyöhön Hämeenlinnan Healing Roomissa palveleva
Eira Pispa.
– Pyhä Henki antoi sanat kohtaamisessamme, ja sain varmuuden, että
Healing Roomin kautta paranen, Helinä kertoo.

HR-tiimi rukoilee
Loppusyksystä HR-tiimi kävi pari
kertaa rukoilemassa Helinän puolesta. Paraneminen edistyi pikku hiljaa.
Heinäkuun puolivälissä 2009 Helinä
todettiin liian terveeksi saattohoitokotiin, ja hänet palautettiin Lopen terveyskeskuksen vuodeosastolle. Makuullaan kauan pidettyä Helinää opetettiin siellä uudestaan istumaan. Vielä
tarvittiin kuitenkin nosturia pyörätuoliin siirtymisessä. Hoitohenkilökunnan
ehdotuksesta Helinä siirrettiin kahden
ja puolen kuukauden kuluttua tehokkaampaan kuntoutukseen Riihimäelle.
– Kuntoutus oli kivuliasta ja niin
rankkaa, että olin aivan poikki. Tajusin,

että omin voimin en selviä, tarvitsen
Taivaan Isän apua, Helinä muistelee.
HR-tiimi jatkoi rukoilemista.
On hyvin poikkeuksellista, että saattohoitokotiin – kuolemaan – lähetettyä
henkilöä aletaan kuntouttaa. Helinä
uskookin, että hänen paranemisensa tarkoitus on vakuuttaa lääkärit ja
hoitohenkilökunta yliluonnollisesta
väliintulosta.
Paraneminen edistyi koko ajan ja
syöpäsolut vähenivät, vaikka Helinälle
ei ole voitu antaa sytostaattihoitoja
vuoden 2008 huonojen kokemusten
jälkeen. Vihdoin vuoden 2010 alussa
hänet siirrettiin lomakoti Ilonpisaraan
siksi aikaa, kun hänen palvelutaloasuntonsa Lopella remontoitiin pyö-

rätuolipotilaalle sopivammaksi. Maaliskuusta 2010 alkaen hän on asunut
itsenäisesti yksiössä. Vaikka Helinä
toistaiseksi istuu rullatuolissa ja tarvitsee Kotipalvelun apua, hän uskoo
vielä kävelevänsä.

– Taivaan Isä antaa jatkuvasti ideoita, mitä voisi tehdä. Toivon, että
toisin ”arkienkelinä” rakkautta ja iloa
lähimmäisteni elämään. Lempivirteni
517 mukaan ”tahdon kertoa Hänen
teoistaan”.

Mukaan elämän sykkeeseen
Nykyään Helinä kokee Lopen kirkon
omaksi paikakseen. Hän suunnittelee
käyvänsä jossakin välissä rippikoulun
ja menevänsä kasteelle.
Nähtyään monia hoitoyksiköitä
potilaan näkökulmasta Helinä haluaisi vaikuttaa potilaiden olojen
kohentamiseen.

Paranem
ajan ja s inen edistyi kok
yö
o
vaikka H päsolut vähenivä
elinälle e
t,
io
antaa sy
tostaattih le voitu
vuoden 2
o
008 huo itoja
no
kokemus
ten jälke jen
en.

els e leino
riitta suon urmi

Helinä (oik.) on innokas ruoanlaittaja,
ja hänen naapurinsa Saara (vas.) on
opettanut hänelle kaiken mm. sienistä.
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Huumevankeudesta

todelliseen vapauteen

S A R I SAV ELA
S A R I SAV ELA

Mikko löysi vapauden kolme vuotta sitten. Edeltäneet kymmenen vuotta kuluivat huumevankilassa.

V

antaalainen Mikko Tampio, 33, on
kasvanut kristityssä perheessä.
Hän on seitsemästä lapsesta toiseksi vanhin. Lapsuudessa uskonasiat
olivat osa perheen ja myös Mikon arkea. Nuoruusiässä tilanne muuttui.
– Nuoruudessani en halunnut olla
missään tekemisissä uskovaisten kanssa. En pitänyt uskovaisten elämää todellisena. Se vaan ei millään lailla koskettanut mun elämää, Mikko kertoo.
Hän kertoo aikaisemmin ajatelleensa,
että kaikkien uskontojen kautta voi elää
hyvää elämää. Mikko Tampio muutti
pois kotoaan jo 17-vuotiaana. Yksi syy
oli opiskelemaan lähtö, mutta halusi
Mikko muutenkin päästä kotoa pois.
Pian tämän jälkeen Mikon elämään tuli
päihdekokeilut ja vähitellen säännöllinen alkoholin käyttö. Parikymppisenä
Mikko opiskeli ammattikoulussa, jossa eräs kaveri kysyi häneltä, haluisiko
hän polttaa pilveä. Kyllä, Mikko halusi
kokeilla, eikä aikaakaan kun hän oli jo
siirtynyt koviin huumeisiin.
– Siinä meni kymmenen vuotta. Mulla
oli pitkiä kausia, jolloin en ollut päivääkään selvin päin. Välillä tein töitä, mutta
aina jossain vaiheessa työpaikka meni
alta, kun en pystynyt hommaa hoita-

maan. Asunnoista sain häätöjä ja moni
ihmissuhde kariutui, Mikko muistelee
sekavia vuosiaan.
Mikko Tampion ratkaisu ongelmiin oli
vaihtaa kaupunkia ja jatkaa samaan
malliin pää sekaisin.
– Käytin ihan kaikenlaisia huumeita,
eniten amfetamiinia. Rahoitin käytön
myymällä huumeita, Mikko toteaa.
Vuoden 2006 lopussa Mikon elämä oli
jälleen siinä tilanteessa, että työpaikasta oli tullut lopputili ja asunto oli mennyt
alta ja tärkeä ihmissuhde oli kariutunut.
Vuodenvaihde kului juhlien, mutta vuoden 2007 alussa kaikki muuttui. Yksi
tuttu tyttö soitti Mikolle ja kysyi, josko
tämä voisi leikata tytön hiukset, Mikko
kun oli yhdeltä ammatiltaan parturikampaaja. Mikko lupautui, sillä saihan
siitä rahaa, jota hän tarvitsi. Tyttö olikin
uskossa ja jutteli Mikolla Jumalan rakkaudesta. Se kosketti nuorta miestä.
Enää uskovan puhe ei kuulostanutkaan säännöiltä ja kielloilta niin kuin
aikaisemmin, vaan jotenkin Jumalan
rakkaus alkoi tuntua todelliselta. Mikko
liikuttui syvästi, kun tyttö puhui Jumalan rakkaudesta, vaikka sisimmässään
hänestä tuntuikin, ettei kukaan voi häntä rakastaa.

Vielä samana iltana Mikko meni tytön
kutsusta mukaan seurakuntaan. Puheista hän ei ymmärtänyt mitään, mutta
ylistys kosketti häntä. Hän näki, että
ihmisillä oli vapaus, mitä hänkin kaipasi. Siinä hetkessä hän päätteli, että
jos Jeesus voi antaa muille ihmisille
vapauden, niin ehkä sama Jeesus voi
ratkaista hänenkin ongelmansa.
Seuraavana perjantaina Mikko meni
uudestaan seurakuntaan ja silloin hän
kohtasi Jumalan Pyhän Hengen voiman
niin väkevästi, että hän vapautui kertaheitolla kaikista päihteistä.
Nykyään Mikko on hyvin kiitollinen Jumalalle siitä, miten Hän on rakkaudessaan Mikkoa eheyttänyt ja parantanut.
Heti uskoontulonsa jälkeen Mikko meni
seurakuntaan, alkoi tutkia Raamattua,
sai uskovia ystäviä ja löysi läheisen
rukousyhteyden Jumalaan. Hän on kiitollinen myös siitä, että välit vanhempiin
ovat korjautuneet ja hän on saanut pyytää vanhemmiltaan anteeksi tekojaan ja
aiheuttamaansa kärsimystä.
Mikko Tampio palvelee ahkerasti
omassa seurakunnassaan, missä hän
tekee muun muassa lapsi- ja nuorisotyötä. Lisäksi hän opiskelee oppisopimuksella iltapäiväkerhon ohjaajaksi.

Enää u
kuulosta skovan puhe ei
nutka
ja kielloil an säännöiltä
ta niin ku
aikaisem
m
in, vaan in
Jumalan
jotenkin
rakkaus
alkoi tun
tua
todelliselt
a.
– Nuoruudessani en halunnut
olla missään tekemisissä
uskovaisten kanssa, Mikko
Tampio kertoo.

10

Kuva Jani Laukkanen

Kolumni
ari Puonti
Kirjoittaja on Healing Rooms Finland ry:n
hallituksen puheenjohtaja ja Helsingin Vineyard seurakunnan pastori.

Elämä on nyt!

T

apaan silloin tällöin uskovia, jotka eivät varsinaisesti vastusta sairaiden puolesta rukoilemista, mutta he muistuttavat, että tärkeintä
on ”sielun pelastus”. Ikään kuin kehon tai mielen
hyvinvointi olisi vähempiarvoista. Nämä kristityt
käyttävät kuitenkin psykoterapeutin ja lääkärin
palveluja parantuakseen, mikä osoittaa, etteivät he
väheksy parantumista, mutta sitä ei haluta tuoda
kristillisen toiminnan piiriin.
Olen samaa mieltä siinä, että tärkeintä elämässä
on löytää pelastus Jeesuksen ristin kautta,
siirtyä saatanan valtakunnasta Jumalan
valtakuntaan. Jumala ei kuitenkaan
väheksy ihmisen ruumiillista tai
maallista hyvinvointia.
Ensinnäkin Vanhan testamentin
heprealainen ihmiskuva ei pitänyt sielua ruumiin vastakohtana vaan ihminen nähtiin kokonaisuutena: ihmiseen kuuluu
sekä sielu että keho.

Paavalin mukaan ruumiimme on Pyhän Hengen
temppeli (1 Kor.6:19), siksi kristitty ei saa käyttää
ruumistaan siveettömyyteen, vaan hänen on tuotettava kunniaa Jumalalle kehollaan (1 Kor.6:20).
Aikojen lopussa kehomme ei häviä emmekä me
muutu aineettomiksi haamuiksi vaan saamme ylösnousemusruumiin (1 Kor.15:51-54).
Jumala on siis kiinnostunut koko ihmisen hyvinvoinnista. Siksi Jeesus paransi fyysisesti sairaita ja sielultaan rikkinäisiä ihmisiä (Luuk.4:18;
Joh.4:5-19).

Parantum
in
tulevasta en on esimakua
Jumalan maailmanajasta
v
,
on jo etu altakunnasta, jok
ajassa m
a
maailma ur tautunut
an.

”Ja Herra Jumala muovasi maan
tomusta ihmisen ja puhalsi hänen
sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin
ihmisestä tuli elävä olento (hepr. nefesh).”
(1 Moos.2:7)

Nefesh tarkoittaa sielua, olentoa, elämää, joka on
myös eläimillä (1 Moos.1:21; 9:4). Kuitenkin vain
ihmiseen Jumala puhalsi oman henkäyksensä.
Toiseksi, kun Pietari toteaa uskon päämääränä olevan ”sielun pelastus” (1 Piet.1:9), sillä tarkoitetaan
koko ihmisen pelastusta. Kun alkuseurakunnan
joukko lisääntyi helluntaipäivänä 3000 ”sielulla”
(Apt.2:41) se tarkoitti, että koko ihminen oli paikalla!

Kolmanneksi Jeesuksen pääsanoma ei ollut: ”Usko minuun niin
pääset kuolemasi jälkeen taivaaseen ja saat iankaikkisen
elämän.” Jeesus julisti, että
Jumalan valtakunta, taivas ja
iankaikkisen elämän todellisuus on jo saapunut maailmaan (Mark.1:15). Pelastus
ei merkinnyt poistumista tästä
todellisuudesta vaan sitä, että
Jumala on tullut tähän maailmaan.

Johanneksen evankeliumi käyttää
usein ilmaisua ”iankaikkinen elämä”, mutta
sillä ei tarkoiteta elämää kuoleman jälkeen. Sitä
vastoin ”ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka sinä
olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen” (Joh.17:3).
Iankaikkinen elämä alkaa siis jo nyt eikä vasta kuoleman jälkeen! Se on siis Jeesuksen tuntemista,
sitä, että on suhde Hänen kanssaan. Parantuminen
on esimakua tulevasta maailmanajasta, Jumalan
valtakunnasta, joka on jo etuajassa murtautunut
maailmaan (Luuk.10:9).
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Miten taivas

tulee maan päälle?
O

letko sinä kaivannut sitä, että
aikamme seurakunnan — ehkä
oman seurakuntasi —elämä
vastaisi nykyistä paljon enemmän Raamatun kuvausta Jeesuksen ja alkuseurakunnan elämästä ja toiminnasta?
Ehkä sinustakin tuntuu samalta kuin
Cal Pierce muotoilee: ”Olemmeko seurakunta, joka pyrkii ulos takaovesta,
kun paholainen rynnii sisään etuovesta.” Asetamme toivomme Herran pikaiseen paluuseen, jolloin pääsemme
tästä kaikesta, kun tehtävämme olisi
korjata satoa taivasten valtakuntaan.
Tiedämme, että langenneiden enkeleiden ruhtinas, paholainen, vastustaa
Hengen voitelua ja pyrkii häiritsemään
Kristuksen seurakuntaa, ettei se kykenisi täyttämään tehtäväänsä. Tässä
hengellisessä sodassa sillä on joitakin
olennaisia aseita, mutta Jumalan omilleen antamat aseet ovat aina monin
verroin paremmat ja tehokkaammat.
Kun vain rohkenemme käyttää niitä!
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Totuudellinen kuva itsestämme
Vaikka elämme maailmassa, sisimmässämme asuu Jumalan valtakunta ja sen todellisuus. Tätä ei ole aina
helppo ymmärtää, saati sitten soveltaa
jokapäiväiseen elämään. On jotenkin
luontevampaa korostaa huonoutta ja
syntisyyttä, vaikka olemme Jumalan
suuren armon ja oman uskomme kautta saaneet syntyä uudesti. Olemme
taivaan kansalaisia maailmassa, ja samalla taivaan ”suurlähettiläitä”. Meille on uskottu arvovaltaa, mutta sen
käyttö on mahdollista vain siinä määrin kuin olemme antautuneet Jumalan
alaisuuteen ja kuuliaisuuteen Hänen
Sanalleen ja Pyhälle Hengelle.
Tässä asemassa on hyvä muistaa
perustotuus: suurlähettiläs on ensisijaisesti sen valtakunnan alamainen,
josta hänet on lähetetty, ja hän saa
huolenpitonsa sieltä. Kuvaava esimerkki tästä on Jeesuksen ruokki-

misihme. Kun ympärillä oli tuhansiin
noussut nälkäinen ihmisjoukko, heidän
ruokkimiseensa riitti viisi leipää ja kaksi kalaa. Taivas piti huolen.
Meitä koskee myös ”diplomaattinen
koskemattomuus”; paholaisella ei ole
valtaa Kuningasten Kuninkaan omaisuuteen. Monenlaisten huolien alla
eläessämme emme aina muista tätä.
Pelko ja itsensä vähättely saa helposti
sijaa, vaikka niin ei tarvitsisi käydä.
”On hyvä muistaa, että vihollinen kohtelee sinua sen mukaan, millaisena
näet itsesi”, Cal Pierce toteaa. Näe itsesi Kuninkaan lapsena, jolle on uskottu arvovalta! Kaikki tässä maailmassa
on alistettu Kristuksen ja seurakunnan
alle. Jumala tietää sen, samoin paholainen, mutta tiedämmekö me? Jeesus
sanoi: ”...minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa ja minkä sinä
päästät maan päällä, se on päästetty
taivaissa” (Matt. 16:19).
Jumala oli antanut maan Aadamin ja

Eevan hallintaan, mutta kun he lankesivat, he eivät suinkaan menettäneet
taivasta, vaan hallintavaltansa maahan. Hallinta joutui paholaiselle, joka
voitti ihmisen valtaansa. Mutta kun
”toinen Aadam”, Jeesus Kristus, sovitti
ihmiskunnan synnit, hän voitti samalla
paholaisen oikeuden maailman hallintaan. Jeesus sanoi ylösnousemuksensa jälkeen: ”Minulle on annettu kaikki
valta taivaassa ja maan päällä”, ja lähetyskäsky perustuu tähän totuuteen.
Kristuksen seurakunnan kutsumus on
tuoda tämä voitto todellisuuteen.

Uskonnollisuudesta elävään
suhteeseen
Avain Kuningas Jeesuksen kuningaskunnan tuomiseen maan päälle on
suhde Isään.
Jeesus avasi ristinkuolemallaan ja
ylösnousemuksellaan meille jälleen
mahdollisuuden syntiinlankeemuksessa menetettyyn elävään ja palavaan
yhteyteen Isän Jumalan kanssa. Ilman
tätä suhdetta jäämme uskonnollisiksi,
eikä uskonnolla ole voimaa pelastaa
ainuttakaan ihmistä. Uskonto on sitä,
että yritämme rakentaa elämää tai järjestelmää, joka avaisi Jumalan suosion. Jumala on kätkenyt kaiken suosion
yksin Jeesukseen Kristukseen.
Uskonnollinen ajattelu jää kuolleeksi
järjestelmäksi ja jättää nälkäiset nälkäisiksi. Jumalan armo on sitä, että
Jumalan Hengen mahtava voima voittaa kaikki paholaisen teot, niin synnin kuin sairaudenkin ja kaikki niiden
seuraukset.
Uskonnollisuus keksii asioille uusia
merkityksiä, myös sairauksille. Sairastaminen ei tuo kunniaa Jumalalle, vaan
se, että sairas paranee Jeesuksen nimessä. Jos sairaus toisi Hänelle kunniaan, voidaan kysyä, missä se kunnia
on? Kuinka moni intoutui ylistämään
Jumalaa kaikkina niinä vuosina siitä,
että rampa mies istui Kauniin portin
pielessä kerjäämässä? Mutta kun Jumalan voima ilmestyi ja mies parani,
Jumala sai kunnian.
Sanoiko Jeesus koskaan sokealle:
”Isä Jumala kasvattaa luonnettasi tämän kautta, ole kärsivällinen. Pääasia
on, että uskot häneen.” Mitä tällainen

kohtelu olisi kertonut
meidän ei tule eikä
ihmisille Jumalasta?
tarvitse antaa
Uskonto
periksi, vaikka
Raamatun mukaan
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ä
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m
paranemista ei
Jeesus tuli maailä
me
tai järjes rakentaa elämä
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heti tapahtuisi.
ä
te
Jumalan lmää, joka avais
tyhjäksi kaikki perOn kyse uskossuosio
i ta, ei näkemikeleen teot, kaik- kätke
nyt kaike n. Jumala on
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en Kristu
kseen.
suorat ja epäsuorat.
uskossa, emme aiPaholainen pyrkii sumutnoastaan toivo paratamaan tämän tarkoituksen
nemista. Kun uskomme,
täyttämällä ihmisten mielet usettä sairaudet on jo kannettu,
konnollisuudella. Maailmankaikkeu- emme anna periksi, ja ennemmin tai
dessa ei ole uskonnollisempaa olentoa myöhemmin Jeesuksen ristin voima
kuin paholainen.
saa tulla esiin.
Uskonnollisuus ei tee ihmisistä Ju- Jos parantumista ei tapahdu nopeasti,
malan lapsia ja ystäviä, vaan parhaim- meillä on kiusaus selittää asia oman
millaankin jonkinlaisia kannattajia tai ymmärryksemme mukaan. Emme hapalvelijoita, joita ei ohjaa lapseuden luaisi taistella emmekä jaksa uskoa,
henki, ennemminkin orpouden hen- joten tyydymme vain toivomaan paraski. Vain poikina ja tyttärinä, palavas- ta. ”Usein siirrämme paranemisen tusa suhteessa Jumalaan, voimme elää levaisuuteen, mutta Jeesus siirtää sen
Jeesuksen opetuslapsina ja lähetys- menneisyyteen”, Cal Pierce toteaa.
käskyn mukaisesti tehdä hänelle lisää
Kaiken ydin on Jeesuksen risti ja sen
opetuslapsia.
seuraus: Kuningaskunnan murtautuminen maan päälle. Juuri tätä Jeesus
Hengessä vaeltaminen on suuri
käski rukoilla: ”Tulkoon sinun valtaseikkailu
kuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa”
Kaikki parantuminen on Jumalas- (Matt. 6:9). Uskossa on kysymys Henta, myös asteittainen, prosessinomai- gessä vaeltamisesta ja tämän päänen parantuminen ja ”luonnollisena” määrän edistämisestä. Se on suurin
pidettävä hidas toipuminen sairauk- ilo ja mahtavin seikkailu, mitä voimme
sista, vaivoista ja vammoista. Jumala- kokea. Saamme olla Jumalan ystäviä,
han on luonut ihmiseen myös luontai- ja kuuliaisuus Häntä kohtaan täyttää
sen kyvyn taistella sairauksia vastaan. sisimpämme jatkuvasti ilolla.
Jos emme tunne Jumalaa läheisesti,
Usein tämä kyky ei kuitenkaan riitä,
näkymme
voi jäädä liian pieneksi, omija silloin ihminen joutuu luonnostaan
epätoivon ja pelon valtaan. Tilanne ei en ajatustemme kokoiseksi. ”Suureen
kuitenkaan ole Jumalalle millään ta- näkyyn tarvitaan vain suuri Jumala”,
valla vaikea, eikä Hän ole haluton aut- Cal Pierce muistuttaa.
tamaan kärsivää ihmistä, päinvastoin.
Ihmeet ja tunnusteot ovat merkki
Jeesuksen ristinkuolema merkit- siitä, että Jumalan valtakunta on tullut
si kaikkien sairauksien paranemista. keskellemme. Sanojemme ja palvelumSamalla tavoin kuin risti toi sovituk- me kautta se koskettaa muita ihmisiä.
sen synneistä, ja mahdollisuuden tulla Jeesus haluaa antaa sisimpäämme sauskon kautta Jumalan lapseksi, se toi man rakkauden kuin hänellä on sairaita
myös jokaiselle ihmiselle mahdolli- ja kärsiviä kohtaan.
suuden parantumiseen. Sairaudet tulivat maailmaan syntiinlankeemuksen
Tämän opetuksen teemat
seurauksensa, ja Raamatun mukaan
pohjautuvat joihinkin
Jeesus kantoi nekin ristille. ”...meidän
Cal Piercen puheisiin
sairautemme hän kantoi, meidän kiHealing Rooms Nordic –
pumme sälytti päällensä” (Jes. 53:4).
konferenssissa Helsingissä
Cal Pierce
Parantuminen on osa sovitusta, ja siksi
14.–16.10.2010.
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Healing rooms finland ry
PL 86, 02601 Espoo

Maan päällä niin kuin taivaassa -kirja

Tue Healing Room -työtä Suomessa

Tämä kirja on
rohkaissut monia
lähtemään
Maan päällä liikkeelle uuteen
niin kuin
todellisuuteen.
TAIVAASSA Meidän kristittyjen
Käytännön opas ihmeiden täyttämään elämään
tulee nousta ja
lähteä liikkeelle.
Tilaa kirja hintaan
22 e/kpl + toimituskulut 3.50 e/
kirja osoitteesta tilaukset@
healingrooms.fi tai toimistosta.
Kimppatilauksissa toimituskulut
kustannusten mukaan.

Mahdollista rukouspalvelutyö
Suomessa ja Suomen rajojen
ulkopuolella:
Tukipuhelin 0600-97550, puhelun
hinta 10,10 eur + ppm

Bill Johnson

Tilinumero: 578010-220684
Viite: 110 Suomen työ
Viite: 1708 Viron työ
Viite 55 kannatusjäsenyys
OKU 524A/16.6.2009
Keräysaika 1.7.2009–30.6.2011

Healing Roomin sähköpostilistalle.
Näin pysyt ajan tasalla parantumispalvelun leviämisestä Suomessa.

Tilaa tämä lehti omaan kotiisi
Voit tilata Healing Rooms -tiedotuslehden omaan kotiisi osoitteesta www.
healingrooms.fi/tilaukset/ Healing
Rooms -lehti tai postitse toimistosta.
Vapaaehtoinen maksu on 20 euroa
vuodessa. Lehti tiedottaa työstä ja tarjoaa opetusta parantumisesta ja kertoo
Jumalan työstä ihmisten elämässä.

Laitisten kannatustili OP 5780072366280, viite 770
OKU 828A/26.8.2009
Keräysaika 26.8.2009–30.6.2011

Liity kannatusjäseneksi
Kannatusjäsenenä osoitat konkreettisen tukesi rukoustyölle parantumisen
puolesta Suomessa. Liity netin kautta www.healingrooms.fi/tilaukset ja
maksa 30 euroa tilille 578010-220684
(viite 55). Voit myös laittaa postikortin
toimistoon.

Susanne ja Markku Laitisen
kannatuspiiriin voit liittyä
laittamalla sähköpostia Sanna
ja Poutsalolle osoitteella

Tilaa ilmainen sähköpostitiedote
Tiedotamme kuukausittain Healing
Room -työn etenemisestä sähköisellä
tiedotteella, jonka voit sitoumuksetta
tilata omaan sähköpostiisi osoitteesta
www.healingrooms.fi/tilaukset/ liity

kannatus.laitinen@healingrooms.fi

Healing Room -toiminnan arvot
®

Näky Jumalan valtakunnasta

Näky Jumalan valtakunnasta   Healing
Room –toiminta perustuu näkyyn
Jumalan
valtakunnasta,
jossa
Kristus on jakamaton (1.Kor 1:1213). Healing Room on yksi työmuoto
Kristuksen
maailman
laajuisessa
seurakunnassa. Iloitsemme kaikkien
kristillisten seurakuntien ja järjestöjen
työn etenemisestä ja menestyksestä
ympäri maailmaa (Mark. 16: 15-18).

®

Yhteistyön rakentaminen

Rakennamme
omalta
osaltamme
seurakuntien
välistä
yhteistyötä.
Jeesus
Kristus
on
seurakunnan pää ja seurakunta on
ruumis.
Rukoilemme
Jeesuksen
esimerkin
mukaan
yhteyden
puolesta (Joh. 17:21). Seurakunnan
ja
yksittäisten
kristittyjen
tulee
vaeltaa keskinäisessä rakkaudessa
ja anteeksiannossa, jotta Kristuksen
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seurakunta voi täyttää tehtävänsä
maailmassa.
Healing
Room
on
paikka rukoukselle ja yhteistyölle.
Siellä
ei
kiistellä
teologisista
kysymyksistä. Yhteys ei ole sitä,
että olemme jokaisesta teologisesta
yksityiskohdasta samaa mieltä vaan
paljon syvällisempi asia. Jokainen
tiimiläinen ymmärtää myös oman
vastuunsa yhteyden rakentajana ja
vaalijana.

®

Luottamuksellisuus

Ehdoton
luottamuksellisuus
on
yksi toimintamme keskeinen arvo.
Jokainen
palvelutyössä
mukana
on
vaitiolovelvollinen.
Healing
Room on turvallinen paikka tulla
rukousaiheineen Jumalan ja ihmisten
eteen.

®

Paikallisseurakunnan merkitys

Healing Room –työssä edellytämme,

että jokainen tiimiläinen kuuluu
paikalliseurakuntaan.
Tiimiläisiä
rohkaistaan myös mahdollisuuksien
mukaan
palvelemaan
omassa
kotiseurakunnassaan.
Mikäli
toimintaan mukaan hakeutuva henkilö
ilmoittaa, että hänellä ei ole mitään
seurakuntayhteyttä,
rohkaissemme
häntä etsimään sellaisen ennen tiimiin
hakeutumista. Healing Room ei ole
seurakunta.

®

Raamatullisuus

Pyrimme siihen, että Suomen Healing
Roomilla on hyvä ja arvostettu
maine
seurakuntien
yhteisenä
palvelutyönä – turvallisena ja raittiina
toimintamuotona.
Toiminta
on
läpinäkyvää ja sen raamatullisuutta
seuraa Healing Room Finland Ry:n
hallitus, joka koostuu eri seurakuntien
pastoreista. Varustamme tavallisia
kristittyjä rukoilemaan parantumista
yhdessä muiden kristittyjen kanssa.
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20.11.2010
Jämsä,
Rukouksen talo
Osoite: Säterintie 2
Aika: la klo 9-21

HEALING ROOMS -

KOULUTUKSET
Hinta: 45 eur/hlö, opiskelijat,
eläkeläiset ja työttömät 25 eur/hlö
Ilmoittautuminen: www.healingrooms.fi
tai postitse yhdistyksen toimistoon osoitteella
Healing Rooms Finland ry, PL 86, 02601 Espoo

4.12.2010
Hämeenlinnan
vapaaseurakunta

Osoite: Sibeliuksenkatu 17
Aika: la klo 9-21

22.1.2011
Vaasan suomalainen
ev.lut seurakunta, Iso
seurakuntasali
Osoite: Koulukatu 28
Aika: la klo 9-21

11.-12.2.2011
Espoo, Albergan kartano
Leppävaara
Osoite: Sokerilinnantie 7
Aika: pe klo 18-21 ja la klo 9-18

Elämänläheinen
kristillinen
naistenlehti

Worship UNLtd

Ainoa laatuaan

Hinta 20 eur +
3.50 eur toimituskulut

Tilaa puh. (019) 668 135

Ylistystä johtaa
Terhi Harper, mukana
mm. Junnu Aaltonen

tai
www.christina-lehti.com
Ilmestyy 6 x vuodessa

Ylistyslevy

Breathe

Tilaukset@healingrooms.fi
tai toimistosta postitse
tai p. 045-312 5001

Healing Room Finland ry:n tiedotuslehti
Päätoimittaja Susanne Laitinen Toimittaja Sari Savela/Lähdemedia Oy Avustajat PT Juntumaa, Else-Maj Leino ja Ari Puonti Taitto
Daniel Närhi/ Dandelion design Kannen kuva Sari Savela Kustantaja: Healing Rooms Finland r y, PL 86, 02601 Espoo Tilaukset
tilaukset@healingrooms.fi lehden Vapaaehtoinen vuosimaksu 20 eur OP 578010-220684 viite 2008 (lehti) www.healingrooms.fi
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H EAL ING ROOMS –RUKOUSKLI N IKAT TA LVI 2010–2011
a u k i o l o a j a t klo 18.30-20.30
Espoo
Albergan kartano,
Sokerilinnantie 7 B
Tiistait
Helsinki - Itä
Kontulan lähiöasema, Kontulan
ostoskeskus
Keskiviikot

lisätiedot www.healingrooms.fi
Kerava
Eeronkulma, Eerontie 1 A
Joka toinen maanantai, parilliset viikot
Kotka
Hovinsaaren-srk-talo
Ruununmaankatu 3
Joka toinen tiistai, parittomat viikot

Helsinki – Pasila
Päiväkoti Agape, Palkkatilankatu
1 L, Länsi-Pasila, Torstait

Kouvola
Mielakan seurakuntakoti,
Mielakanrinteentie 1
Joka toinen tiistai, parilliset viikot

Hämeenlinna
Läntinen lähiökeskus
Sammontie 4 Joka toinen perjantai,
parittomat viikot

Lappeenranta
Sammontorin asukastila,
Sammontori 2
Joka toinen keskiviikko, parilliset viikot

Joensuu
NMKY:n tilat, Malmikatu 2
Joka toinen tiistai, parilliset viikot

Lapua
Sävelsiivet,
Kustaa Tiituntie 1
Joka toinen torstai, parittomat viikot

Jyväskylä
Café Agapé, Sammonkatu 5
Joka toinen torstai, parittomat viikot
Jämsä
Rukouksen talo, Säterintie 2, 2. krs
Maanantait
Järvenpää
Kristillinen koulu
Sibeliuksenväylä 42
Joka toinen torstai, parittomat viikot

Lieto
Liedon seurakuntatalo,
Hyvättyläntie 19
Joka toinen maanantai, parilliset viikot
Lohja
Karstuntie 2 A 4
Joka toinen torstai, parilliset viikot
Nurmijärvi
Vanha Pappila, Pappilantie 1
Joka toinen maanantai, parittomat viikot

Oulu
Kirkkokatu 34
Joka toinen maanantai,
parittomat viikot
Salo
Katrineholminkatu 9
Tiistait
Seinäjoki
Keskuskatu 17
Joka toinen torstai, parilliset viikot
Tampere
Puutarhakatu 17
Joka toinen tiistai, parittomat viikot
Turku -Puistokatu
Puistokatu 6 B
Joka toinen keskiviikko, parilliset viikot
Turku - Sirkkalankatu
Kupittaan seurakuntakoti,
Sirkkalankatu 4
Joka toinen sunnuntai, parittomat viikot
Vantaa-Tikkurila
Vapaaehtoistalo Viola,
Orvokkirinne 4
Joka toinen perjantai,
parittomat viikot
Vääksy
Varustamo, Vääksyntie 4
Joka toinen perjantai,
Joka neljäs perjantai, alk. 10.9.

Tehtävä

Healing
Rooms
rukousklin i k k a

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

Näky

Healing Room on kanava Jumalan parantavan työn ja eheyttävän rakkauden
virtaamiselle. Unelmana on nähdä Jumalan ihmeellisiä tekoja Suomessa niin,
että Jumala saa kaiken kunnian. Rukousklinikalla voi kohdata rakastavan
Isän ja löytää Kristuksen omaksi Vapahtajakseen. Healing Roomissa eri
seurakunnista tulevat kristityt toimivat yhdessä. Healing Room varustaa
kristittyjä olemaan Jeesuksen parantavan rakkauden kanavana.

