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ltapahtumat 
seuraavat toisi-
aan ennen näke-
mättömällä vauhdil-
la. Yllättäviä, tuhoavia 
luonnonmullistuksia eri 
puolella maailmaa, laa-
joja kansannousuja, joihin 
kytkeytyy kuolemaa ja tuhoa. 
Kristittyjä vainotaan monissa 

maissa kiihtyvällä tahdilla. tuo-
reeltaan ammuttiin erään musli-

mimaan hallituksen ainoa kristitty 
ministeri, joka oli vaatinut muutoksia 

kiisteltyyn jumalanpilkkalakiin. 
Miten me reagoimme kuulemaam-

me? Ymmärrämmekö ajan merkit? onko 
raamattu meille oikeasti totta vai teoriaa? 

Mikä on lopulta tärkeää? on syytä pysähtyä 
ja kuunnella, mitä aikaa elämme. Jokapäiväi-

set valinnat arjessa kertovat elämän arvois-
ta ja paljastavat todellisen tärkeysjärjestyksen. 

tärkeitä ovat ne asiat, joille annat aikaasi.
onko Jeesus tärkeä? onko hän niin tärkeä, et-

tä hän saa aikaasi ja haluat nähdä vaivaa hänen 
vuokseen?

Jeesus on vedenjakaja, joka pakottaa ihmisen 
valitsemaan puolensa. Moni uskoo Jumalaan, 

mutta ei ymmärrä Jeesuksen merkitystä. Jeesus-
nimi jakaa rintamat. on niitä, joille Jeesus on totta 

tänä päivänä ja niitä, joille hän on enemmän histo-
rian henkilö. 

healing roomin rukouspalvelijoille, lähes nel-
jällesadalle kristitylle eri seurakunnista, Jeesus on 

elävää todellisuutta. olemme lähteneet liikkeelle 
tullaksemme ilta toisensa jälkeen palvelemaan 

lähimmäisiämme ja kertomaan heille evankeli-
umia. laitamme likoon elämäämme. tämä lehti 

kertoo, että vielä on toivoa yhä lisääntyvän pi-
meyden keskellä.

”te olette maailman valo. ei lamppua sy-
tytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjal-
kaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa 
oleville” 2) . 

sekasorron keskellä on olemassa ih-
misiä, joista loistaa Kristuksen valo. on 
vielä ihmisiä, jotka rakastavat lähim-
mäistään. on ihmisiä, joille nykyiset 
tapahtumat eivät lopulta tule yllä-
tyksenä, vaan osana kirjoitettua 
loppunäytöstä. anna siis valo-
si loistaa. niin kauan kun ai-
kaa on.

SuSanne ja Markku Laitinen

 

”Ja te saatte kuulla sotien 
melskettä ja sanomia sodis-
ta; katsokaa, ettette peljästy. 
Sillä näin täytyy tapahtua, 
mutta tämä ei ole vielä lop-
pu. Kansa nousee kansaa 
vastaan ja valtakunta val-
takuntaa vastaan, ja nälän-
hätää ja maanjäristyksiä 
tulee monin paikoin.”

”Mutta oppikaa viiku-
napuusta vertaus: kun 
sen oksa jo on tuore 
ja lehdet puhkeavat, 
niin te tiedätte, että 
kesä on lähellä. Sa-
moin te myös, kun 
näette tämän kai-
ken, tietäkää, että 
se on lähellä, oven 
edessä. Kuiten-
kin, kun Ihmisen 
Poika tulee, löy-
täneekö hän 
uskoa maan 
päältä?” 1)

Pääkirjoitus
Näky JumalaN 

valtakuNNasta
Healing Room -toiminta perustuu 

näkyyn Jumalan valtakunnasta, jos-
sa Kristus on jakamaton (1. Kor 1:12–

13). Healing Room on yksi työmuoto 
Kristuksen maailmanlaajuisessa seura-

kunnassa. Iloitsemme kaikkien kristillis-
ten seurakuntien ja järjestöjen työn etene-

misestä ja menestyksestä ympäri maailmaa 
(Mark. 16: 15–18). 

yhteistyöN rakeNtamiNeN
Rakennamme omalta osaltamme seurakuntien vä-

listä yhteistyötä. Jeesus Kristus on seurakunnan pää 
ja seurakunta on ruumis. Rukoilemme Jeesuksen esi-

merkin mukaan yhteyden puolesta (Joh. 17:21). Seu-
rakunnan ja yksittäisten kristittyjen tulee vaeltaa kes-

kinäisessä rakkaudessa ja anteeksiannossa, jotta Kris-
tuksen seurakunta voi täyttää tehtävänsä maailmassa. 
Healing Room on paikka rukoukselle ja yhteistyölle. Siel-
lä ei kiistellä teologisista kysymyksistä. Yhteys ei ole si-
tä, että olemme jokaisesta teologisesta yksityiskohdasta 
samaa mieltä vaan paljon syvällisempi asia. Jokainen tii-
miläinen ymmärtää myös oman vastuunsa yhteyden ra-
kentajana ja vaalijana. 

luottamuksellisuus
Ehdoton luottamuksellisuus on yksi toimintamme keskei-
nen arvo. Jokainen palvelutyössä mukana on vaitiolovel-
vollinen. Healing Room on turvallinen paikka tulla rukous-
aiheineen Jumalan ja ihmisten eteen. 

PaikallisseurakuNNaN merkitys
Healing Room -työssä edellytämme, että jokainen tiimiläi-
nen kuuluu paikalliseurakuntaan. Tiimiläisiä rohkaistaan 
myös mahdollisuuksien mukaan palvelemaan omassa ko-
tiseurakunnassaan. Mikäli toimintaan mukaan hakeutuva 
henkilö ilmoittaa, että hänellä ei ole mitään seurakuntayh-
teyttä, rohkaissemme häntä etsimään sellaisen ennen tii-
miin 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 lä-
pinäkyvää ja sen raamatullisuutta seuraa Healing Room 
Finland Ry:n hallitus, joka koostuu eri seurakuntien pas-
toreista. Varustamme tavallisia kristittyjä rukoilemaan pa-
rantumista yhdessä muiden kristittyjen kanssa.

arvot

 1) Matt. 24:6–7 
ja 24:32–33, 

Luuk. 18:8 
2) Matt. 5:14 
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Healing Room -toiminnan

tehtävä
Suomen Healing Rooms -rukousklinikoil-
la eri seurakuntiin kuuluvat kristityt ru-
koilevat yhdessä parantumisen ja sisäi-
sen eheytymisen puolesta Jeesuksen ke-
hotuksen mukaisesti (Mark. 16:15–18).

Healing
Rooms

Näky
Healing Room on kanava, jota kautta Ju-
malan parantava rakkaus voi koskettaa 
tavallisia ihmisiä. Unelmana on nähdä Ju-
malan ihmeellisiä tekoja Suomessa ja an-
taa niistä täysi kunnia Jumalalle. Rukous-
klinikalla voi kohdata rakastavan Isän ja 
löytää Jeesuksen Kristuksen omaksi Va-
pahtajakseen. Healing Roomissa eri seu-
rakunnista tuleva kristityt toimivat yh-
dessä. Healing Room varustaa kristittyjä 
olemaan Jeesuksen parantavan rakkau-
den kanavina.
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➼ Kaliforniassa San-
ta Mariassa käynnistyi 

Healing Room -rukousklinikka 
elokuussa 2000. Toiminta aloitet-
tiin paikallisen Vineyard-seura-
kunnan yhteydessä 12 rukoilijan 
voimin. Jo ensimmäisten kuukau-
sien aikana rukoustiimiläiset sai-
vat olla todistamassa, kuinka rin-
tasyöpä parantui. Tällä hetkellä 
mukana on noin 80 rukoilijaa ja 
paikkakin on vaihtunut suurem-
paan. Ihmisiä tulee jopa eri puo-
lilta maailmaa saamaan rukous-
ta sairauksiinsa. Santa Marian 
Healing Room on avoinna nel-
jänä päivänä viikossa. Moni ih-
minen on kokenut parantumisen 
tuon rukousklinikan kautta. Hea-
ling Roomia johtavat Lori ja Rick 
Taylor kertovat, että he näkevät 
Healing Roomissa kaikenlaisia 
parantumisia.

– Monenlaisia kipuja on hävin-
nyt. Ihmisiä on parantunut esi-
merkiksi erilaisista syövistä, dia-
beteksia on parantunut, samoin 
c-hepatiittia. Joillakin on palau-
tunut kuulo tai näkö, Lori ja Rick 
Taylor luettelevat muutamia esi-
merkkejä parantumisista.

Näky Healing Room palvelu-
työhön syntyi, kun Rick ja Lori 
tutustuivat vasta käynnistynee-
seen työmuotoon Spokanessa Wa-
shingtonin osavaltiossa. Heihin 
teki suuren vaikutuksen Spoka-
nen rukoilijatiimien työskentelyn 

seuraaminen, myös keskustelut 
palvelutyönjohtajan Cal Piercen 
kanssa sytyttivät heitä. Innostu-
neina he palasivat takaisin Santa 
Mariaan ja halusivat saman tien 

käynnistää Healing Roomin ko-
tikaupungissaan. Mutta Herra 
pysäytti heidät ja kehotti rukoi-
lemaan Häneltä ensin neuvoja, 
miten toimia. 

– Tärkeää onkin aina kysyä 
Herralta, mikä Hänen ajatuksen-
sa ja suunnitelmansa on kunkin 
paikkakunnan kohdalla. Mitään 
toimintaa ei pitäisi vain suoraan 
kopioida, Taylorit toteavat. 

Seitsemän viikon ajan Lori ja 
Rick Taylor rukoilivat ja tänä ai-
kana Herra antoi heille selvät oh-
jeet, miten edetä Santa Marian 
alueella. 
1) Rukoilijoiden tulee uskoa kai-
kesta sydämestään ja mielestään, 
että Jeesus parantaa yhä tänä päi-
vänä. Hän on sama eilen, tänään 
ja iankaikkisesti.
2) Rukoilijoiden tulee etsiä ja kai-
vata Jumalan läsnäoloa enemmän 
kuin mitään muuta.
3) Rukoilijoiden tulee toimia nöy-
ryydessä: ”Pukeutukaa kaikki kes-
kinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala 
on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille 
hän antaa armon.” 1. Piet. 5:5
4) Rukoilijoiden tulee lisätä hen-
kilökohtaista ja yhteistä rukousta. 
Se tarkoittaa rukoilemista henges-
sä ja totuudessa ja elämistä Her-
ran läsnäolossa.
5) Rukoilijoiden tulee elää keski-
näisessä yhteydessä, sillä Healing 
Room on tarkoitettu koko Kris-
tuksen seurakunnalle.
6) Healing Room on työkalu Ju-
malan rakkauden välittämisek-
si tälle maailmalle: ”Kaikki, mitä 
teette, tapahtukoon rakkaudessa.” 
1. Kor.16:14

– Me uskomme, että Heprealais-
kirjeen jae:” Jeesus Kristus on sa-
ma eilen ja tänään ja iankaikkises-
ti” (Hepr. 13:8), on syvästi totta. 
Jeesus paransi 2000 vuotta sitten 
sairaita, heitti ulos riivaajia ja teki 
monia ihmeitä. Hän on sama tänä 
päivänä ja tekee edelleen samoja 
tekoja. Siksi me rukoilemme tältä 
pohjalta voimallisessa Jeesuksen 
nimessä, Rick ja Lori toteavat.

– Me rakastamme tätä palve-
lutyötä, sillä tässä nousee esiin 
vain yksi henkilö – Hän on Jeesus 
Kristus, he sanovat.

arvotHealing Room -toiminnan

➼ healing rooms 
mukana suomen 
vapaakirkon kesäjuhlilla

healing room on mukana Suo-
men Vapaakirkon kesäjuhlil-
la Jyväskylässä 1.–3.7. Juhlien 
teemana on ”tulkoon valtakun-
tasi”. Juhlat järjestetään hippok-
sen urheilualueella ja päätilai-
suudet pidetään hipposhallissa. 
Kesäjuhlien yhteydessä pide-
tään healing roomin tapahtu-
ma lauantaina 2.7 klo 13.00. en-
nen konferenssia (tiistaina, kes-
kiviikkona ja perjantaina 1.7.) 
järjestetään kaupungin kävely-
kadulla kesäjuhliin liittyvä tem-
paus, jossa myös healing room 
on mukana. healing room vas-
taa tempauksessa rukouspalve-
lusta. Kaupunkilaisten on mah-
dollista saada tempauksen yhte-
ydessä esirukousta toivomilleen 
asioille rukousteltassa. 

➼ Näky-illat alkoivat 
espoossa 

Kerran kuussa healing 
room järjestää Näky-illan 
espoossa leppävaaran kar-
tanossa. iltojen on tarkoitus 
rohkaista ja innostaa kristit-
tyjä rukoilemaan parantumis-
ta, vahvistumaan uskossaan ja 
astumaan kutsuunsa. ensimmäi-
sessä näky-illassa tammikuus-
sa Majakka-seurakunnan pasto-
ri Antero Laukkanen kannusti 
ennen kaikkea pitämään kiinni 
henkilökohtaisesta rukouksesta 
ja raamatun lukemisesta. 

– ei vain silloin tällöin, vaan 
päivittäin ja paljon. 

lisäksi laukkanen muistutti, 
kuinka maailma vaikuttaa kristi-
tyn mielen alueelle. 

– tämän vuoksi tarvitsemme 
kiinnityskohtaa, johon ankkuroi-
tua tiukasti kiinni. tämä ankku-
ri on Jumalan sana, laukkanen 
painotti. 

SEuRaaVaT näKYIllaT: 
l ke 13.4 klo 18.30 Markku ja Su-
sanne laitinen
l to 12.5 klo 18.30 Pasi Turunen 
l ke 8.6 klo 18.30 Jan Cedercreutz 
l Tilaisuudet pidetään Espoon al-
bergan kartanossa, Sokerilinnan-
tie 7.

➼ healing room 
-koulutukset

lahdessa pidetään 2.4. Healing 
Room -peruskoulutus. lahden 
koulutustilaisuus on syntynyt 
yhteistyössä paikallisten pas-
toreiden kanssa. healing room 
-koulutus on nähty hyvänä työ-
kaluna varustaa seurakuntalaisia 
rukouspalvelutyöhön. rukous-
klinikka taas nähdään käytän-
nöllisenä seurakuntien välisenä 
yhteistyömuotona, jossa seura-
kunnan johto ja seurakuntalaiset 
toimivat yhdessä kotikaupun-
kinsa parhaaksi. 

ahvenanmaalla pidetään kak-
sikielinen koulutus 15.–16. 4. ja 
kevään viimeinen koulutustilai-
suus on Jyväskylässä 14.5. lisä-
tietoa koulutuksista sivulla 11.

Pastori antero laukkanen 
painotti Healing Roomin 
näky-illassa säännöllisen 
Raamatun lukemisen 
tärkeyttä. 

Maailmalta

Taylorit uskovat ihmeisiin

Rick ja lori Taylor johtavat rukousklinikkaa Kalifornian Santa Mariassa. 
Tämän lisäksi he toimivat aluejohtajina vajaalle 50 Healing Roomille Yh-
dysvaltojen länsiosassa. 
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➼ rick ja lori taylor  
suomeen

Healing Room Nordic 
-konferenssi pidetään 
30.9–2.10.2011 
pääkaupunkiseudulla.

Pääpuhujina ovat Rick ja 
Lori Taylor Yhdysvalloista. 
Taylorit toimivat Healing 
Roomin aluejohtajina 
Yhdysvalloissa. Lisäksi he 
johtavat Healing Rooms 
-rukousklinikkaa Kaliforni-
an Santa Mariassa. Varaa 
aika jo kalenteriisi!

Lisätietoa www.healing-
rooms.fi

www.healingrooms.fi
www.healingrooms.fi
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lakeuksillaTuuli puhaltaa

seinäjoen healing room -klinikan 
vetäjät arja ja timo saloranta 
kiinnostuivat healing rooms 
-toiminnasta johtajuusseminaarissa 
helsingissä kolmisen vuotta 
sitten. 

Rukous tuntuu heistä omalta tehtä-
vältä. Arja on kasvanut uskoon lap-
suudestaan asti. Timo on ollut us-

kossa 16-vuotiaasta lähtien. 
– Olemme tehneet yhdessä rukoustyöstä 

myös omassa seurakunnassamme. Lisäksi 
olemme käyneet NMKY:n sisäisen para-

nemisen kursseja sekä osallistuneet avio-
liittoleireille ja alfa-kurssien pitoon. Timo 
on myös ollut toisena vetäjänä Elävät vedet 
-miestenryhmässä parina talvena, Arja ja 
Timo Saloranta kertovat.

– Healing Roomissa Jumala tuntuu ole-
van lähellä. Kun esirukoilemme rukoilta-
van puolesta juuri ennen kun hän astuu 
tiimin eteen, Pyhä Henki antaa monesti 
sanoja tai kuvia eri tiimiläisille evästyksek-
si varsinaista rukoustilannetta varten. Se 
rohkaisee koko tiimiä ja lisää myös rukoil-
tavan luottamusta siihen, että Jumala tun-
tee hänen tilanteensa, Timo kertoo.

Timoa ilahduttaa se, että jotkut ihmiset 
tulevat klinikalle varta vasten siksi, että he 
haluavat tulla tuntemaan Jeesuksen.

– Tietysti meitä kannus-
taa se, että ihmiset tuntevat 
saavansa apua. Toivomme, 
että Pyhä Henki alkaisi toi-
mia yhä voimallisemmin, 
että tulisi enemmän konk-
reettisia parantumisia. 

vuoroviikoin 
seinäjoella 
ja lapualla 
Seinäjokelaiset Timo Sa-
loranta ja Heikki Niemelä 
kokevat HR-työn niin mie-
lekkäänä, että he palvele-
vat parillisina viikkoina 
Seinäjoen HR-klinikalla ja 

ajavat parittomina viikkoina miehiseksi 
vahvistukseksi Lapuan klinikalle. Matkaa 
tulee noin 30 kilometriä suuntaansa. 

Seinäjoen ja Lapuan klinikoiden perus-
tamisen aikoihin vuonna 2008 myös asi-

akkaat kulkivat ristiin paikkakunnalta 
toiselle, sillä kynnys mennä oman alueen 
klinikalle pienellä paikkakunnalla oli aluk-
si korkea. Nyt tällaista ilmiötä ei enää niin 
paljon esiinny.

Seinäjoella on kaikkiaan 17 rukoilijaa, 
joista kunakin iltana palvelee keskimäärin 
10‒12 henkeä. Oletuksena on, että kaikki 
palvelevat, mutta joka ei pääse tulemaan, 
ilmoittaa sähköpostilla etukäteen poissa-
olostaan. Seinäjoen HR-klinikka on au-
ki parillisten viikkojen torstai-iltoina klo 
18.30–20.30 aivan kaupungin keskustassa, 
osoitteessa Keskuskatu 17.

Teksti: eLSe Leino 
Kuvat: tiMo SaLoranta 

Heikki niemelä (vas.) ja Timo Saloranta palvelevat vuorovii-
koin Seinäjoen ja lapuan HR-klinikalla. arja Saloranta käy 
lapualla satunnaisesti.

healing roomissa 

Jumala tuntuu 

olevan lähellä.”

Seinäjoella HR:n käytössä on työväenyhdis-
tyksen kerhotila, joka täytyy joka kerta ra-
kentaa rukousiltaa varten uudelleen.

Arja ja Timo Saloranta 
johtavat Seinäjoen 
rukousklinikkaa.
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Pasilan tiimiläisiä valmistautumassa iltaan.

Pasilan tiimiläiset rukoilevat tiimiin kuuluvan Seijan puolesta, joka on lähdössä nepaliin. auli ja Jaakko Happonen ovat jo useita vuosia palvelleet rukouspalveli-
joina Healing Roomissa. Tällä hetkellä he palvelevat Pasilan rukousklini-
kalla.

lakeuksillaTuuli puhaltaa
Tärkeintä 

ei ole 
parantuminen

helsingin Pasilan healing 
room -klinikan vetäjät 
raija ja kimmo veijonen 
ovat olleet mukana hr-
toiminnassa alusta asti eli 
viisi vuotta. helsingin 
klinikan vetäjinä he ovat 
toimineet syksystä 2008.

Raija ja Kimmo Veijonen pi-
tävät myös Healing Roo-
min tiedotustilaisuuksia 

ja rukousiltoja ympäri Suomea, 
lisäksi he ovat yhteyksissä uusiin 
paikkakuntiin, jotka suunnittele-
vat Healing Roomin perustamis-
ta. Kimmon vastuulla on myös 
Healing Roomin tietotekniikka ja 
nettisivujen päivitys.
Miksi koette Healing Room 
-palvelutyön omaksenne? 
– Jeesus on sama eilen, tänään ja 
ikuisesti. Hän tekee tänään samo-
ja tekoja kuin 2000 vuotta sitten. 
On ihmeellistä saada nähdä aivan 
silmiemme edessä, kuinka Jeesus 
parantaa, Veijoset toteavat.

– Viimeksi eräällä naisella oli 
selkä niin kipeä, ettei hän voinut 
selkää taivuttaa. Aivan normaa-
lin rukouksen jälkeen pyysimme 
häntä kokeeksi kumartumaan, ja 
hän veti kädet lähes lattiaan – sel-
kä ei ollut enää ollenkaan kipeä! 
Eniten Kimmoa ja Raijaa innos-

taa se, että rukouspalvelun ja 
Jeesuksen tekojen avulla pääs-
tään ihmisten kanssa yhteyteen 
ja voidaan johdattaa heitä Jeesuk-
sen luokse. Healing Room -työn 
kautta sadat ihmiset ovat tulleet 
uskoon.

uusi sijainti muutti 
kävijöiden profiilin
Helsingin ensimmäinen HR-
klinikka avautui syksyllä 2007. 
Aluksi Paloheinässä toiminut kli-
nikka muutti Länsi-Pasilaaan syk-
syllä 2010. 
Miten muutto näkyy toimin-
nassanne?
– Palvelijat ovat pysyneet samoi-
na, meillä on yli 20 aktiivista tii-
miläistä. Samoin kävijöiden mää-
rä on pysynyt entisellään, mutta 
kävijärakenne on selkeästi muut-
tunut. Aiemmin ihmisiä tuli pit-
kienkin matkojen takaa. Nyt lä-
hes kaikki ovat helsinkiläisiä, ja 
lisäksi maahanmuuttajia on ollut 
enemmän. 

– Klinikallamme on käynyt 
säännöllisesti muiden uskontojen 
piiristä henkilö, joka tulee hake-
maan Jeesuksen suojaa kirouksia 
vastaan. Nyt tammikuussa tämä 
henkilö tuli uskoon ja antoi elä-
mänsä Jeesukselle, Veijoset iloit-
sevat.

Veijosten mukaan yksi Pasilan 
klinikan erikoispiirre ja rukous-
vastauskin on se, että klinikal-

la käy paljon miehiä. Joinakin il-
toina jopa 80 prosenttia kävijöistä 
on ollut miehiä. Tiimiläisistä-
kin noin kolmasosa on miehiä ja 
avioparejakin viisi. Rukoilijakin 
virkistyy

Kimmo ja Raija kertovat, että 
rukoilija saa aina osansa Pyhästä 
Hengestä, joka kohtaa rukoilta-
vaa. Vaikka jonakin iltana ei mil-
lään jaksaisi mennä rukoilemaan, 
koska on pimeää, sataa ja väsyt-
tää, niin HR-illan päättyessä voi 
melkein hypätä ilmaan, koska on 
niin virkistynyt illasta.

Anneli Johansson löysi paik-
kansa Pasilan HR-tiimissä vuosi 
sitten.

– Koen, että yksi armolahja-
ni on esirukous. Itselläni on ollut 
useita esirukoilijoita ja ymmärsin, 
että nyt on minun vuoroni, kun 
kaikki sukuni esirukoilijat ovat jo 
perillä, Anneli kertoo. 

– Olen todella iloinnut, että ru-
koiltavat ovat niin avoimia kerto-
maan kipeistä asioistaan. Vaikka 
vastausta esitettyyn pyyntöön ei 
olisi heti tullut, he ovat kuiten-
kin tunteneet saaneensa klinikal-
ta apua ja helpotusta. 

Anneli pitää myös henkilökoh-
taista siunausta ja öljyllä voitelua 
hyvin hoitava Jumalan rakkauden 
kosketuksena.

Teksti: eLSe Leino
Kuvat: Sari SaveLa, 

kiMMo veijonen (ulkokuva)

anneli Johansson 
kokee hyväksi, et-
tä HR:ssä annetaan 
kaikki kunnia Jee-
sukselle. Hyvää on 
myös se, että rukoi-
lijat toimivat joka 
kerta eri tiimissä, 
niin ettei voi kiin-
nittyä kehenkään 
ihmiseen, vaan yk-
sin Jumalaan.

Pasilan 
HR-klinikka 
toimii kävely-
matkan päässä 
Pasilan asemalta, 
osoitteessa 
Palkkatilantori 
1 l. Klinikka on 
auki torstaisin 
klo 18.30–20.30.
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Koulutus 
ylitti odotukset

Rauni Virtanen 
sai Healing Room 
-koulutuksesta 
työkaluja ja roh-
keutta toisten 
puolesta rukoile-
miseen.

”Tulin Healing Roomin koulutukseen ensisijaises-
ti saamaan Hengen ravintoa. Mutta tulin myös ha-
kemaan valmiuksia, rohkeutta ja varmuutta rukoilla 
toisten puolesta, kertoo Rauni Virtanen osallistumi-
sestaan helmikuun koulutustilaisuuteen Espoossa.

Rauni Virtanen kiinnostui HR-työstä jo kolmisen 
vuotta sitten, kun hän sai tietää siitä uskovalta siskol-
taan, myös Alfa-kurssin yhteydessä hän kuuli 
tästä työstä. 

– Tutustuin työhön nettisivujen 
kautta sekä lukemalla Healing 
Rooms -lehteä. Viime vuon-
na liityin kannatusjäseneksi, 
joten olen saanut lehden ja 
sähköpostia säännöllisesti. 

Omakohtainen kokemus 
Healing Room -rukous-
palvelusta puuttui Raunil-
ta vielä tuossa vaiheessa. 
– Olin aikeissa useaan ker-
taan mennä rukousiltaan tu-
tustumaan. Eräänä päivänä ke-
väällä 2010 sitten päätin mennä 
rukousklinikalle. Koko päivän 
mietin rukousaiheita, joita ker-
tyikin useita. Paikan päällä nousi 
erityisesti kaksi asiaa, joiden puo-
lesta pyysin rukousta. 

– Rukoustilanteessa minua kui-
tenkin ”luettiin kuin avointa kir-
jaa”, ja kaikki päivällä miettimä-
ni asiat tulivat hoidetuiksi. Se oli 
ihmeellinen, uskoa lisäävä koke-
mus. Lisäksi koin saaneeni profe-
tian, joka on toteutunut ja toteu-
tumassa, Rauni kuvailee.

Pyhän läsnäolo tuntui koulutuksessa
Koulutuksessa Rauni odotti saavansa olla Herran läs-
näolossa. Lisäksi hän toivoi saavansa konkreettisia, 
Sanan mukaisia työkaluja ääneen rukoilemiseen ja 
rohkeutta rukoilla toisten puolesta.

Koulutus oli Raunin mielestä perusteellisempaa 
kuin hän oli etukäteen kuvitellut. 

– Sain varmuuden, ettei tarvitse osata koko Raa-
mattua voidakseen rohkeasti rukoilla toisten puo-
lesta. Sain lisävalaistusta niinkin perusasioista kuin 
syntiinlankeemuksesta sekä Jumalan tahdon ja sal-
limuksen erosta. Lisäksi moni muukin asia syveni, 
Rauni Virtanen kertaa koulutuksen antia.

– Erityisesti koskettivat Pyhän Hengen läsnäolo, 
ylistys ja hiljentyminen rukoustilanteessa, samoin 
yhteys toisiin uskoviin. Elävän seurakuntayhteyden, 
hiljentymisen ja pysähtymisen tärkeys jäivät jälleen 
kerran puhuttelemaan.

Tilaisuus oli Raunin mukaan kokonaisuudessaan 
myönteinen kokemus. Hän kiittelee luentojen hyvää 
ja monipuolista sisältöä. Ylistystä johtivat taitavat 
soittajat ja esilaulajat. 

– Ehkä jäin kaipaamaan enemmän rukousharjoit-
telua, missä kokeneet rukoilijat olisivat olleet ohjaa-
massa vasta-alkajia, Rauni miettii.

Hän uskoo saaneensa koulutuksesta lisää rohkeut-
ta rukoilla toisten puolesta ääneen, vaikka HR:n pal-
velutiimiin liittyminen ei vielä tunnukaan todennä-
köiseltä.

– Aion kuitenkin rohkaista ihmisiä yhä enemmän 
menemään sekä koulutukseen että rukoiltavaksi Hea-
ling Roomiin. Olen saanut paljon rukousvastauksia, 
ja nykyinen terveydentilanikin on rukousvastaus 
muutaman vuoden takaa!

Teksti ja kuva: eLSe Leino



Healing Rooms 7

Te saatte

opetuslapset olivat 
jättäneet kaiken; luopuneet 
ammateistaan ja urastaan 
seuratakseen Jeesusta. he 
olivat tehneet merkittäviä 
ihmeitä ja nähneet 
suurempia tapahtumia 
kuin he olisivat koskaan 
villeimmissä ajatuksissaan 
voineet kuvitellakaan. 
heille oli opetettu uutta 
elämäntapaa ja ajattelua 
usean vuoden ajan.

Mutta nyt opetuslapset olivat 
kohdanneet valtavan tap-
pion. Jeesus, jonka varaan 

he olivat panneet toivonsa ja oman 
elämänsä, oli kuollut. He uskoivat 
Jeesuksen olevan luvattu Messias. 
He olivat panneet toivonsa mieheen, 
josta ei tullutkaan uutta kuningas-
ta eikä heistä korkea-arvoisia henki-
löitä vaan heidän seuraamansa mies 
tuomittiin rikolliseksi syytettynä 
kuolemaan. Ja nyt heidänkin henke-
ään uhattiin ja he joutuivat kokoon-
tumaan salaisessa paikassa lukittujen 
ovien takana.

seuraa minua
Moni lähtee tänäkin päivänä seu-
raamaan Jeesusta, mutta vaikeuksi-
en tultua palaa takaisin entiseen elä-
määnsä. Jeesus varotti tästä: ”Mikä 
kallioperälle kylvettiin, on se, joka 
kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla 
vastaan; mutta hänellä ei ole juurta 
itsessään, vaan hän kestää ainoastaan 
jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus 
tai vaino sanan tähden, niin hän heti 
lankeaa pois.” (Matt. 13:20,21) Ilman 
Jumalan yliluonnollista puuttumista 
opetuslasten elämään heidänkin oli-
si käynyt näin. 

te saatte voiman
Opetuslapset olivat kauhuissaan Jee-
suksen kuolemasta. He olivat kyllä 
kuulleet huhuja, että Jeesus oli nähty 
elävänä ristiinnaulitsemisen jälkeen. 
Mutta he eivät jaksaneet silti uskoa, 
että se olisi totta. Yhtäkkiä Jeesus sei-
soi heidän keskellään elävänä, pyy-
si tunnustelemaan käsiään, söi ja joi 
ja sitten sanoi: “Ja katso, minä lähe-

tän teille sen, jon-
ka minun Isäni on 
luvannut; mutta te 
pysykää tässä kau-
pungissa, kunnes tei-
dän päällenne puetaan 
voima korkeudesta.” Luuk. 
24: 46–49 

Miksi hän sanoi näin? Hehän oli-
vat jo saaneet Pyhän Hengen, kun 
Jeesus oli puhaltanut heidän pääl-
leen ja sanonut ”Ottakaa Pyhä Hen-
ki.” (Joh. 20:22). Mutta silti hän käs-
ki odottamaan, että heidän päälleen 
puettaisiin voima korkeudesta.

Jeesus näytti mallin
Jeesus oli valmistanut seuraajiansa 
runsaan kolmen vuoden ajan kul-
kemalla itse edeltä. Hän näytti mal-
lia miten tuli toimia: Paransi sairaat, 
herätti kuolleita, vapautti riivattuja 
ja julisti evankeliumia. Opetuslapset 
oppivat seuraamalla Jeesusta. He it-
sekin tekivät ihmeitä Jeesuksen alai-
suudessa. Mutta he eivät olleet vielä 
kokeneet sisintä muuttavaa voimaa.

Pyhä henki on uskovassa
Vanha Testamentti tähtää Kristuk-
seen, joka syntyi ihmisenä. Hänessä 
oli Pyhä Henki jo kohdusta alkaen. 
Tämä mahdollisti yhteyden Juma-
laan. Johanneskaan ei heti tunnis-
tanut serkkuaan Messiaaksi ennen 
kuin sai yliluonnollisen Hengen il-
moituksen: “Se, jonka päälle sinä nä-
et Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän 
on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä.” 
(Joh.1:33). 

Kun ihminen tulee uskoon, hän 
saa Pyhän Hengen. Se kytkee ih-
misen takaisin yhteyteen Jumalan 
kanssa, joka katkesi syntiinlankee-
muksessa. Monella on armolahjoja, 
joiden kautta Jumala toimii. Opetus-
lapset olivat saaneet Pyhän Hengen, 
mutta miksi se ei riittänyt? Pelko oli 
saanut heidät valtaansa. Meillä, jotka 
tänä päivänä seuraamme Jeesusta, on 
sama Pyhä Henki. Mutta miksi Jee-
sus käski opetuslapsia odottamaan, 
kunnes heidän päälleen puetaan voi-
ma korkeudesta?

Pyhä henki puetaan
Vaikka Jeesuksella oli Pyhä Hen-
ki, niin kuitenkin Pyhä Henki vielä 
erikseen laskeutui ja jäi hänen pääl-

leen kasteessa, kun 
hänen oli aika astua 
tehtäväänsä. Hän sai 

voiman! Tämän tapah-
tuman jälkeen alkoivat 

ihmeet ja tunnusteot hänen 
työssään. 

Nyt opetuslapsia käskettiin odot-
tamaan, kunnes heidän päälleen 
puettiin voima korkeudesta. Kyse 
on tehtävään varustamisesta. Jumala 
tietää mitä ihmisessä on. Ilman Py-
hän Hengen voimaa ihminen ei ky-
kene selviämään vastustuksesta. Ni-
mittäin ihmisessä on syvällä sielussa, 
sisimmässä jokin ominaisuus, joka 
on altis lankeamaan. 

Siksi opetuslapset tarvitsivat uu-
den varustuksen taivaasta. Kuinka 
paljon enemmän tarvitsemme me! 
Kun Jumala kutsuu ihmisen tiettyyn 
tehtävään, hän antaa siihen tarvitta-
van varustuksen. Opetuslapsille va-
rustus tuli humauksena taivaasta. 
Pyhä Henki täytti heidät voimalla ja 
jäi heidän päälleen. He astuivat teh-
täväänsä ja alkoi tapahtui suuria ih-
meitä ja tunnustekoja. Ihmispelko 
oli poissa. Nyt he julistivat Kristusta 
ennen näkemättömällä rohkeudella. 

lupaus meille
Raamattu lupaa: “Viimeisinä päi-
vinä, sanoo Jumala, minä vuoda-
tan Henkeni kaikkiin ihmisiin.” (Apt 
2:17–18).

Tämä lupaus tarkoittaa jokaista, 
joka kaipaa ja janoaa Hengen vuoda-
tusta – myös sinua ja minua. Mutta 
varustus vuodatetaan varustuksek-
si tehtävää varten. Valtavaa voitelua 
ei anneta siksi, että “voitelun kanssa” 
istutaan kirkon penkissä ja puhutaan 
mukavia. 

Julista evankeliumia ja paran-
na sairaat. Jumala on sitoutunut 
omaan Sanaansa ja kun olet kuuli-
ainen Sanalle, Hän varustaa sinut 
oman viisautensa mukaisesti. Mutta 
Hän tutkii sydämet ja katsoo, oletko 
kuuliainen ennen kuin antaa sinul-
le enemmän. Siksi lähde liikkeelle ja 
ole uskollinen siinä tehtävässä, joka 
sinulle on annettu. 

Teksti on ote Healing Room 
peruskoulutuksen opetuksesta.

 Teksti: SuSanne Laitinen
Kuvat: HeLena raSkinen 

voiman
kyse on 

tehtävään 
varustamisesta. 

uskoon tuleminen tai uskon löytyminen 
tarkoittaa sitä, että ihminen löytää yhtey-
den Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kaut-
ta. raamattu sanoo, ettei kukaan voi tulla 
isän luokse muutoin kuin Jeesuksen kaut-
ta. Yhteys Jumalaan löytyy, kun otat vas-
taan syntien anteeksiantamisen. Jumalan 
poika, Jeesus Kristus ,sovitti ristillä kaikki 
ihmiskunnan synnit. ”sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että hän antoi aino-
kaisen poikansa, jottei yksikään, joka hä-
neen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä.” Johanneksen evanke-
liumi 3:16

Kun ihminen tunnustaa syntinsä ja ot-
taa vastaan syntien anteeksiannon, samal-
la hän kutsuu Jeesuksen johtamaan elä-
määnsä, ikään kuin luovuttaa elämänsä 
hallintavallan Jeesukselle.

l MIHIN USKooNTULoA TARVITAAN?
Jumala rakastaa ihmistä, mutta synti erot-
taa ihmisen Jumalasta. olemme kaikki 
syntisiä, “sillä kaikki ovat tehneet syntiä 
ja ovat vailla Jumalan kirkkautta” (Room. 
3:23) ”synnin palkka on kuolema, mutta 
Jumalan armolahja on iankaikkinen elä-
mä Kristuksessa Jeesuksessa.” (Room. 6:23). 
syntiinlankeemus aiheutti syvän kuilun ih-
misen ja Jumalan välille. tuon kuilun voi 
ylittää vain Jeesuksen kanssa. Jumala an-
toi ainoan poikansa sovittamaan synnit. 
Jeesus sovitti ristillä koko ihmiskunnan 
synnit. Kun ihminen ottaa vastaan Juma-
lan lahjan, syntien anteeksiantamisen, hän 
löytää jälleen kadonneen yhteyden isään 
Jumalaan. 

l RUKoILe USKoNRUKoUS
uskoontuloon ei tarvita mitään erityisiä 
temppuja. Voit vain rukoilla yksinkertai-
sesti Jeesusta elämääsi joko omin sanoin 
tai seuraavasti:

”herra Jeesus Kristus, olen syntinen ih-
minen ja tarvitsen sinua. uskon, että olet 
ristillä kärsinyt rangaistuksen minun syn-
tieni tähden. anna minulle anteeksi kaik-
ki pahat tekoni. tahdon ottaa vastaan 
syntieni anteeksiannon. tule sydämeeni 
asumaan. ota elämäni ohjat käsiisi. aa-
men.”

Jos rukoilit koko sydämestäsi yllä olevan 
rukouksen, voit luottaa siihen, että Jeesus 
asuu nyt sydämessäsi. sinä kuulut hänelle. 
ala lukea raamattua ja ala rukoilla omin 
sanoin Jumalaa, jotta voit kasvaa uskossa-
si. sinun kannattaa myös hakeutua seura-
kuntaan muiden uskovien yhteyteen.

“Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vas-
taan,  hän antoi oikeuden tulla Jumalan 
lapsiksi,  kaikille, jotka uskovat häneen.” 
(Joh. 1:12)

Mitä on uskoontulo?
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S
Jumalan läsnäolo
itten kerubit nosti-

vat siipensä ja pyö-
rät samalla kuin ne, 

ja Israelin Jumalan 
kirkkaus oli heidän 

yläpuolellansa; ja Herran 
kirkkaus kohosi ylös, pois kau-
pungin keskeltä, ja asettui vuorel-
le, joka on itään päin kaupungis-
ta. Hes. 11:22–23

Profeetta Hesekielin suuri unel-
ma oli saada nähdä Jumalan il-
mestyminen ja läsnäolo Israelin 
kansan keskellä. Siihen hän täh-
täsi kaikella toiminnallaan. Mut-
ta hän joutuikin näkemään jotain 
aivan muuta. Hänelle näytettiin, 
kuinka Pyhä Henki poistui seu-
rakunnan yltä. Se oli varmasti ki-
peää katseltavaa Jumalan profee-
talle. 

Israel oli jo kauan kääntänyt 
katseensa kaikkeen muuhun, kuin 
elävään Jumalaan. Synti, luopu-
mus ja räikeä epäjumalan palve-
lus kukoisti. Ja sitten Israel totesi 
kylmästi: ”Jumala on meidät hyl-
jännyt”.

Heidän sydämensä oli niin an-
tautunut kaikkeen muuhun, et-
tä he eivät edes huomanneet kun 
Pyhä Henki lopulta oikeasti jät-
ti seurakunnan. Samaa me nä-
emme tänään monissa kirkois-
sa. Joka viikko kirkkoja suljetaan 
Euroopassa siksi, että kukaan ei 
enää tule niihin. Seurakunta, jos-
sa ei ole Jumalan antamaa elämää, 
on kuoleva seurakunta. Mikä olisi 
avuksi tähän tragediaan?

 

Pyhä henki muuttaa
Monet uskovat, että Jumala on 
lähettänyt Pyhän Hengen maail-
maan, jotta Hän voisi parantaa ja 
hoitaa ihmisiä. Se on totta ja sitä 
Hän tekeekin seurakuntansa kes-
kellä. 

Jotkut uskovat, että Pyhä Henki 
on tullut siksi, että me voisimme 
herättää kuolleita, ajaa ulos rii-
vaajia ja tehdä voimallisia tekoja. 
Sekin on totta. 

Toiset sanovat, että Pyhä Hen-
ki on tullut ennen kaikkea opetta-
maan meitä ja kirkastamaan meil-
le Kristusta. Sekin on totta. 

Mutta on vielä jotain suurem-
paa: Pyhä Henki on tullut, jot-
ta me muuttuisimme. Jeesus on 
luvannut: Te saatte voiman, joka 
muuttaa teidät.

Olet lukenut, kuinka Pietari oli 
pelokkaana yläsalissa suljettujen 
ovien takana juutalaisten pelosta. 
Käännät vain sivun Raamatusta-
si ja hän on keskellä Jerusalemia 
saarnaamassa. Pietari muuttui! 
Paavali muuttui! Jaakob, Bar-
nabas, Johannes ja monet muut 
muuttuivat. Tuon muutoksen sai 
aikaan Pyhä Henki. Vain yksi ei 
muuttunut: Hän oli Juudas Iska-
riot. Hän ei suostunut muutok-
seen ja lopulta Pyhä Henki väis-
tyi pois.

Ihmiset tulevat usein sielunhoi-
toon sanoen: En jaksa enää, el-
lei minun mieheni muutu. Otan 
avioeron, jos ei vaimoni muutu. 
Jos vain äitini olisi toisenlainen, 
kaikki olisi hyvin. Tuon tai tämän 
ihmisen täytyisi muuttua. ”Minä 
rukoilen joka päivä hänen puo-
lestaan, että hän muuttuisi.”

Eräs pappi kertoi äskettäin tele-
visiossa omasta elämästään hyvin 
avoimesti. Hän oli ollut loppuun 
palanut. Eräänä päivänä hänen 
vaimonsa sai Herralta sydämel-
leen sanat, jotka hänen piti sanoa 

miehelleen: ”Sinä et tiedä, mitä si-
nä menetät, jos sinä minut mene-
tät.” Hän tarkoitti sillä itseään. Se 
oli täydellinen tyrmäys pastorille. 
Hän ei kyennyt menemään edes 
töihin. Mutta muutaman päivän 
jälkeen hän muuttui. Hän kertoi 
rakastuneensa vaimoonsa uudel-
leen niin, että oli ihan pyörryk-
sissä. Samassa pastorin saarnat 
muuttuivat. Hänen koko elämän-
sä uudistui. Myös vaimo näytti 
muuttuneen. Hän sanoi, että hän 
ei ollut koskaan ollut avioliitos-
saan niin onnellinen kuin noiden 
päivien jälkeen. 

Pastori totesi tästä kaikesta, et-
tä tämä oli suurta armoa. Ainoa, 
jonka piti lopulta muuttua, oli 
pastori itse.

Meillä on tänään valtava ilosa-
noma. Muutos on mahdollinen. 
Jumala on niin suuri, että hän ei 
vain muuta olosuhteita ja asioita, 
hän voi jopa muuttaa meidät!

ihmeellinen ilosanoma
Moni sanoo: en jaksa enää, jos 
olosuhteet eivät elämässäni muu-
tu. Jumalan täytyy antaa minulle 
uusi asunto. Jumalan täytyy an-
taa vaimo, mies, lapsi, kesämökki, 
polkupyörä jne. 

Ihmiset kiertävät seurakunnas-
ta toiseen etsien parempaa seu-
rakuntaa, parempaa tunnelmaa, 
voimallisempaa julistajaa, jotain 
joka muuttaisi elämääni ja tekisi 
minut hetkeksi onnelliseksi. Eräs-
kin mies oli parin vuoden aikana 
kuulunut jo viiteen eri seurakun-
taan, eikä se ole ennätys.

ihminen joka 
kiinnittää katseensa 

ja sydämensä 
kristukseen, 

rakastuu Jumalan 
läsnäoloon.

Teksti: tapani Suonto 
Kuva: HeLena raSkinen 
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Jumalan läsnäolo
Tiedätkö, että ratkaisu ei vält-

tämättä olekaan se, että asiat 
muuttuvat, olosuhteet muuttuvat, 
seurakunta muuttuu. Jumalan an-
tama ratkaisu voikin olla se, että 
sinä muutut. Tämä on meidän ih-
meellinen evankeliumi tänään-
kin: Minä voin muuttua Jumalan 
voimasta! Vanha kalkkeutunut 
saarnamies Tapani Suontokin voi 
muuttua. Jumala on niin suuri, 
että Tapanikaan ei ole Jumalalle 
mahdoton tapaus. Ja kun Hän saa 
muuttaa meidät, silloin voi muut-
tua moni asia myös ympärilläm-
me.

Kun ihminen saa kohdata väke-
västi elävän Kristuksen, hän huo-
maa että häneltä ei puutu mitään. 
Maailmassa on miljoonia kristit-
tyjä, joilla ei ole minkäänlaista 
seurakuntaa, ei vaimoa, ei kotia, 
ei edes polkupyörää. Heillä ei ole 
mitään muuta kuin Jeesus ja he 
rientävät tälläkin hetkellä väsy-
mättä kylästä kylään kertomassa, 
miten rikkaita he ovat Kristuk-
sessa. He kertovat, miten Kristus 
muutti heidät!

Ihminen, jolla on Jeesus ja pal-
jon muuta, ei omista yhtään sen 
enempää kuin se jolla on vain Jee-
sus. Ja hän, jolla on kaikkea rik-
kautta, mutta ei Jeesusta, ei omis-
ta mitään.

Eräs uskova nainen kertoi ker-
ran vankilassa vietetyistä vuosis-
taan ja odotin hänen sanovan, 
miten onnetonta ja kauheata siellä 
oli. Hän nauroi ja sanoi, että siellä 
oli niin ihanaa: Jeesus oli niin to-
dellinen ja niin läheinen. Hän oli 
melkein surullinen, kun piti läh-
teä vankilasta pois.

Eräs Kakolan pankkirosvo istui 
linnassa tunnustettuaan uskoon 
tulonsa jälkeen tekonsa. Hän sa-
noi myöhemmin tuosta ajasta: 
”Se oli parasta aikaa, mitä olen 
elänyt. Koskaan Herra en ole ol-
lut niin lähellä Herraa, kuin tuolla 
vankilassa.”

Ei olosuhteiden tarvitse ai-
na muuttua. Kun Jumala muut-
taa meidät, me voimme olla siu-
nattuja Hänessä missä tahansa. Ja 
kun me muutumme ja onnemme 
perustuu Kristukseen, Jumalakin 
voi meitä siunata. Me emme enää 
rakastu lahjaan, vaan lahjan anta-
jaan.

älä vaadi muutosta
Eräs veli tuli kerran Perjantai-ko-
dille työhön. Pian aloimme ha-
vaita suuria ongelmia. Hän joutui 
riitaan jokaisen miehen kanssa. 
Hänestä he olivat kieroja ja val-
heellisia miehiä ja hän vaati, et-
tä heidän pitäisi muuttua. Tuolta 
mäeltä piti poistaa nopeasti yksi 
mies, ettei tule ruumiita. Se oli tä-
mä jalo uskovainen mies. Kaikki 
muut saivat jäädä. Hän ei kyennyt 
olemaan tuossa työssä. 

Tämä mies oli kaikessa aivan 
oikeassa. Oli totta, että monet 
miehet, joita olimme auttaneet, 
olivat kieroja kuin korkkiruuvit. 
Kuvaavaa tämän työn vaikeudes-
ta on erään uskovan kommentti 
hänen päivystettyään ensimmäi-
sen viikonlopun Perjantai-kodil-

la: ”Olisin halunnut ampua heidät 
kaikki.” Eivät nämä miehet mi-
tään pyhäkoulupoikia ole. Monet 
ovat ryöstäneet meidät kiitoksek-
si ilmaisesta asunnosta, ruuasta 
ja vaatteista. Meidät on ryöstetty 
niin monta kertaa, että emme ole 
edes jaksaneet niitä laskea. Luon-
nolliselle ihmiselle näiden mies-
ten rakastaminen on usein vai-
keata.

Vastaus ei ole kuitenkaan se, et-
tä nuo miehet muuttuvat. Vastaus 
on se, että me muutumme. Kun 
Jeesus antaa meille rakkauden ja 
säälin näitä synnin rääkkäämiä 
ihmisiä kohtaan, se muuttaa hei-
dät. Muistan aina erään alkoholis-
tin, joka seisoi pitkään hiljaa, kun 
vapaaehtoiset naiset tekivät hänel-
le ruokaa. Sitten hän sanoi: ”Nyt 
minä en osaa kyllä sanoa yhtään 
mitään.” Mies muuttui. Hänes-
tä tuli aktiivinen uskova Helsin-
gin Siion-seurakuntaan. Muuta-
man vuoden päästä hän sairastui 
ja pääsi taivaankotiin. 

Me voimme olla ihmisiä, jotka 
seisovat rohkeina ja päättäväisi-
nä vaatimassa muutosta kaikkiin 
olosuhteisiin, kaikkiin ihmisiin, 
kaikkiin seurakuntiin ja koko yh-
teiskuntaan. Me olemme kaikessa 
oikeassa. Mutta jos pysähtyisim-
me kuuntelemaan, Pyhä Henki 
sanoisikin: ”Ainoa, jonka nyt pi-
täisi muuttua, olet sinä itse. Jos 
sinä muutut, minä voin kauttasi 
muuttaa monia muita.”

Oletko koskaan ajatellut, että 
Jumalalla on yksi suuri unelma: 
Hän haluaa muuttaa meidät. Siksi 
Hän lähetti Poikansa maailmaan. 
Siksi hän lähetti Pyhän Henken-
sä. Hän antoi kaikkensa, että si-
nä saat muuttua. Sinun ei tarvit-
se vaan suuresta armosta sinä saat 
muuttua. Mikä valtava ilosanoma: 
muutos on mahdollinen. Minäkin 
vanha saarnamies voin muuttua.

Ajattele Pietaria, kuinka yh-
destä pelokkaasta pakenevasta 
avuttomasta kalastajasta tuli suu-
ri apostoli ja suuri voittaja, kun 
hän sai Jumalan armosta muut-
tua. Hän sai periä kunniasijat tai-
vasten valtakunnassa. Tuo muu-
tos oli välttämätön, jotta Jumalan 
suunnitelma saattoi hänen elä-
mässään toteutua.

Ajattele kuningas Saulia: Kun 
Hän sai kohdata Jumalansa ja 
täyttyä Pyhällä Hengellä, Raa-
mattu sanoo: ”Saul muuttui toi-
seksi mieheksi.” Hänestä tuli Isra-
elin kuningas.

kristuksen kaltaiseksi
Moni huokaakin tänään murheel-
lisena: Kunpa minäkin jaksaisin 

muuttua. Kunpa kykenisin ra-
kastamaan enkä vain vihaamaan. 
Kunpa minäkin voisin olla edes 
vähän Kristuksen kaltainen. Olen 
kaikkeni yrittänyt, mutta en kyke-
ne siihen. 

Minulla on sinulle ilosanoma 
kerrottavana: 

”Me kaikki, jotka peittämät-
tömin kasvoin katselemme Her-
ran kirkkautta kuin kuvastimesta, 
muutumme saman kuvan kaltai-
siksi kirkkaudesta kirkkauteen, 
niin kuin muuttaa Herra, joka on 
Henki.”

En ole saarnaamassa tänään la-
kia, vaan evankeliumia. Juma-
la on lähettänyt oman Poikansa 
maailmaan sinun tähtesi, jotta si-
nä saat muuttua! Sinun ei tarvitse 
muuttaa itseäsi. Sinun täytyy vain 
uskoa Jeesukseen ja nähdä hänet. 
Jokainen, joka kiinnittää katseen-
sa Häneen – hengen silmin – ja 
etsii Häntä koko sydämestään en-
nen kaikkea muuta, alkaa väki-
sinkin muuttua. 

Paavali oli pahempi meitä 
kaikkia. Hän vainosi kristitty-
jä kaikkialla. Mutta sitten tapah-
tui jotain. Hän näki ylösnousseen 
Jeesuksen. Sen jälkeen hän paas-
tosi ja etsi koko sydämestään vain 
Häntä ja Jeesus ilmestyi ja muut-
ti hänet. Paavali muuttui! Hän sa-
noi pian: ”Pidän kaiken entisen 
roskana Kristuksen tuntemisen 
rinnalla.” 

Mongoliassa eräs taksikuski sa-
noi, kun Hänelle kerrottiin Kris-
tuksesta: ”Minäkin olin vähän 
aikaa uskossa, mutta ei se toimi-
nut.” Näin moni muukin on to-
dennut ja siksi kysynkin, mikä 
ei toiminut? Ei Jeesus ole mikään 
siunausautomaatti. Ei hän tul-
lut maailmaan, jotta olisit rikas, 
terve, onnellinen ja elämäsi oli-
si hauskaa. Ei hän siksi tullut, et-
tä ihminen saisi uuden auton, pa-
remman asunnon, kesämökin ja 
lumiskootterin. Jos sellaista odo-
tamme, ei se todellakaan toimi. 
Jeesus tuli, jotta sinä itse saisit Ju-
malan armosta muuttua – ei auto, 
asunto tai työpaikka.

Viivypä jonkin aikaa yksin ru-
kouksessa Raamattuasi lukien. 
Katsele Jeesusta ja kuuntele Hän-
tä. Silloin ymmärrät, mistä pu-
hun. Se muuttaa sinua enemmän 
kuin arvaatkaan.

Muistan, kun ensi kerran nuo-
rena uskovana paastosin ja et-
sin Herraa. Parin päivän kulut-
tua menin Helsingin keskustaan 
ja seisoin vanhan Foorumin edes-
sä ihmetellen, onko maailma täl-
lainen. Miten epäuskoinen ja irs-
tas tämä maailma onkaan. Miten 
täynnä ahdistusta, henkistä har-
hailua ja toivottomuutta. Tämä 
maailma on hengellisesti täysin 
pimeä. Se on pimeä kuin sydän 
yö, enkä minä tiennyt sitä. Näin 
sen ensi kerran, hengen silmin. 
Aloin nähdä, kun kiinnitin kat-
seeni Jeesukseen.

Kristuksen katseleminen muut-
taa meidät. Me voimme muuttua 
ja kun me muutumme Hänen kal-
taisekseen, mitä meille tapahtuu? 

Pitkän, pimeän talven jälkeen valoisa kevät heristää 
hymyn huulillemme. aurinkoiset päivät sulattavat 
lumen jalkakäytäviltä ja vakauttavat vastatuuleen 

taapertavan kulkijan askeleita. Varhaisesta keväästä läh-
tien monet mainostajat ovat huolissaan elämämme laa-
dusta. he haluavat valmentaa meitä loistamaan kilpaa ke-
sää kohti kurottavan luonnon kanssa. Mitä ja miten syöm-
me, siihen löytyy ohjeita ja neuvoja, tarkkoja reseptejä 
kaloreineen tai pisteineen. Missä ja miten liikumme, millä 
sykkeellä eteenpäin säntäämme. ovatko lihakset oikeas-
sa liikeradassa ja kohdistuuko paine juuri oikeaan lihas-
möykkyyn oikeassa kulmassa riittävän monta kertaa mi-
nuutissa. Mitä päällemme puemme, mitkä mallit ja värit 
sopivat parhaiten tänä keväänä minun vartalolleni. Vali-
koimaa löytyy hinnassa ja laadussa.

Viisaan viisaus on elämäntaitoa, tyhmän tyhmyys it-
sensä pettämistä (Snl. 14: 8). 

Mitä minä tahdon? Mitä minä tarvitsen? Miten käytän ai-
kani ja mitkä ovat arvoni?

Vastaanko kysymykseen niin kuin oletan kysyjän halua-
van vai niin kuin pyhäkoulussa joskus opetettiin ja tiedän 
oikein olevan. Vai katsonko, mitä ajankäyttöni antaa vas-
taukseksi. onko minulla kaksi listaa elämäni arvoista: yk-
si, jota pidän hyvänä ja oikeana ja toinen sellainen, joka 
vastaa ajankäyttöäni? ovatko nämä listat samanlaisia vai 
erilaisia? Vertailussa saan selville, onko elämäni hallitseva 
olotila tasapaino ja levollisuus vai ristiriita ja levottomuus. 

Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmi-
en tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jo-
kainen hetki, sillä tämä aika on paha. Älkää olko järjet-
tömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on herran tahto. (Ef. 5: 
15–17). 

Jumala, meidän luojamme tietää mikä meille on parasta. 
hän on antanut meille terveen ja yltäkylläisen elämän oh-
jeet sanassaan. sieltä löydämme reseptin tämänkin ke-
vään arkeemme. Meidän tulee ottaa todesta se, mitä lu-
emme ja toimia sen mukaan. Yksi keskeinen ja tärkeä tä-
tä päivää koskeva neuvo, jopa käsky, on rukoilla sairaiden 
puolesta. näin tehdessämme Jumalan voima kohdistuu 
suorassa kulmassa terveyttä tarvitsevaan ihmiseen. Juma-
la on edelleen parantaja. annetaan Pyhän hengen toimia, 
sillä sitä näillä keväisillä pientareilla tarvitaan. taivaan isä 
on huolissaan elämämme laadusta. hänen tahtonsa on 
valmentaa meidät loistamaan todellista kestävää valoa ke-
väisellä jalkakäytävällä kompuroivien uraputkipinkojen ja 
torstaitavisten elämään.

olkaamme siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. 

irMa FreStadiuS
Kirjoittaja on Espoon 

helluntaiseurakunnan pastori 
ja Healing Rooms ry:n 

hallituksen jäsen.

 

ajattele Pietaria, kuinka 
yhdestä pelokkaasta 

pakenevasta avuttomasta 
kalastajasta tuli suuri 

apostoli ja suuri voittaja, 
kun hän sai Jumalan 

armosta muuttua. 

Kolumni

Terveellinen
elämä

Jatkuu seuraavalle sivulle ➤
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Parantumisseminaarissa 
Persianlahdella

Jeesus sanoo: ”Tämän minä olen teille puhu-
nut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne 
tulisi täydelliseksi.” 

En lupaa kenellekään helppoa ja hilpeää elä-
mää. Uskovan elämä on taistelua, mutta se on 
myös rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. ”Sillä 
ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomis-
ta, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhäs-
sä Hengessä.” (Room 14:17) Jos sinä uskot sen, 
sinä löydät sen.

hesekielin uusi näky
Palataan vielä Hesekieliin. Hesekiel suri, kun 
Hän näki Jumalan kirkkauden poistuva seura-
kunnan yltä. Seurakunta oli pettynyt Jumalaan 
ja kääntynyt epäjumalien puoleen. Se ei suos-
tunut muutokseen. Mutta kun Baabelin vanke-
us oli kestänyt 14 vuotta, Hesekiel näki uuden 
näyn. Israel oli tuolloin raatanut pitkään siellä 
Babylonin virtain äärellä. He itkivät muistelles-
saan Siionin kunniaa. Heillä ei ollut enää mi-
tä laulaa ja he ripustivat harppunsa pajujen ok-
sille. He eivät aikanaan nähneet, miten Herran 
kirkkaus poistui heidän keskeltään. Mutta nyt 
he ymmärsivät mitä he olivat kadottaneet ja it-
kivät sitä. 

Hesekiel sai silloin uuden näyn: Hän näki 
uuden kaupungin, jonka Herra olisi rakentava. 
Hän näki kuinka Herran kunnia jälleen täyt-
ti temppelin. ”Niin minä lankesin kasvoilleni”, 
sanoi Hesekiel. Hän sai jälleen nähdä Herran 
kirkkauden. Kaupungista hän sanoi: ”Kaupun-
gin nimi on täst edes oleva: Herra on täällä.” (Se 
on alkukielellä Jahve Shamma). (Hes.48:35)

Kun Jumala antoi Hesekielin katsoa verhon 
taakse sinne, missä kaikki on paljastettua aiko-
jen loppua myöten, hän sai nähdä suuren sa-
laisuuden. Tuon siunatun kaupungin, tuon elä-
män onnen ja unelmien täyttymyksen salaisuus 
on Jahve Shamma – Herra on täällä. 

Ei ole olemassa mitään muuta vastausta, jos 
haluamme nähdä Jumalan kirkkauden ja elää 
seurakunnassa jonka yllä Pyhä Henki lepää 
voimakkaana. Jos haluamme saada rukousvas-
tauksia, nähdä herätystä ja Jumalan moninaista 
apua. Se on Jahve Shamma. 

Me voimme kiinnittää katseemme kaikkeen 
puutteeseen ja rientää hengelliseen kokoukseen 
siinä toivossa, että saisimme paremman asun-
non, auton, vaimon, terveyden, siunauksen ja 
tulisimme onnellisiksi. Mutta meille ei riitä se, 
että Herra on täällä. Ehkä me emme edes huo-
maa sitä, kun katse on aivan muualla. Emme 
huomaa sitäkään, kun Hän poistuu hiljaa, ku-
ten hän poistui kerran Israelin keskeltä. 

Ei Jumala väheksy meidän tarpeitamme. Ei 
hän väheksy meidän sairauttamme ja ahdis-
tustamme. Mutta elämä ei ole siinä, mitä Hän 
antaa: ei edes armolahjoissa. Elämä on Jahve 
Shamma – Herra on täällä. Ihminen joka kiin-
nittää katseensa ja sydämensä Kristukseen, ra-
kastuu Jumalan läsnäoloon. Sellainen ihminen 
on onnellinen kaikkialla sillä tuo Kristuksen 
läsnäolo muuttaa hänet. Toiset rukoilevat, et-
tä pääsisivät pois Siperiasta tai Kalkutan slum-
mista, mutta tällainen ihminen lähtee Siperiaan 
tai Kalkutaan viedäkseen sanoman Kristukses-
ta, koska hänelle elämä on Jahve Shamma. Hä-
nellä on Jumalan läsnäolo omassa elämässään.

Jos koko Kristuksen seurakunta saa kiinnit-
tää katseensa uudelleen Kristukseen, millai-
nen Jumalan läsnäolo siitä seuraakaan. Silloin 
ei Herran läsnäolo poistu, niin kuin kerran Is-
raelin keskeltä. Silloin kaikki tietävät, että tämä 
paikka on Jahve Shamma – Herra on täällä!

Sitä me kaikki tarvitsemme. Siihen me kaik-
ki voimme vaikuttaa. ”Kaikki, jotka peittämät-
tömin kasvoin katselevat Herran kirkkaut-
ta kuin kuvastimesta, muuttuvat saman kuvan 
kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin 
muuttaa Herra, joka on Henki.”

Julkaistu Raportissa 1/2006

 
– Me 
luomme 
ympärillem-
me ilmapiirin, joka 
heijastaa sitä, mi-
tä sydämemme on 
täynnä. Jeesus meis-
sä tuo rauhan, Bill 
Johnson opetti. 

Dubain keskustan 
siluettiin piirtyy 
lukuisia pilven-
piirtäjiä.

amerikkalainen randy Clark on 
tunnettu parantavan rukouksen 
opettaja. hänen palvelutyön-
sä, Global awakening, järjestää 
aiheeseen liittyviä seminaareja 
eri puolilla maailmaa. arabiemi-
raateissa järjestetyssä seminaa-
rissa oli mukana myös Bill John-
son, jota Jumala käytti healing 
rooms -palvelutyön käynnistä-
misessä Cal Piercen rohkaisijana.

Dubain Healing Schoolissa oli 
noin 560 osallistujaa noin 30 eri 
maasta. Kahden vuoden takai-

nen haaveeni osallistua Global Awake-
ning -seminaariin toteutui viimein vii-
me tammikuussa.

metalliosat häviävät kehosta
Jumala on jo vuosia parantanut Global 
Awakening -palvelutyön kautta monia 
tuhansia ihmisiä. Randy Clark kertoi, et-
tä Pyhän Hengen voima ja parantumis-
ihmeet tuntuvat vain lisääntyvän. Syk-
syllä 2009 he saivat ensimmäistä kertaa 
todistaa ihmeen, jossa metalliosia hävi-
si kehosta potilaan parantuessa vaikeas-
ta selkävammasta. Katsoimme semi-
naarissa haastattelun miehestä, joka oli 
kolmen selkäleikkauksen jälkeen ollut 
lähes liikuntakyvytön. Selän sisälle oli 
asennettu metallinen tukirunko, jossa 
oli 24 metalliosaa. Miehen puolesta ru-
koiltiin. Myöhemmin tutkimuksissa to-
dettiin miehen parantuneen, eikä rönt-
genkuvissa enää näkynyt metalliosia.

– Runsaan vuoden aikana Jumala on 
parantanut yli 175 ihmistä, joilla on ol-
lut liikuntarajoitteita ja särkyjä ja metal-
liosia kehossaan, Randy Clark kertoi.

oikeassa suhteessa isään
– Palvelutyömme täytyy perustua suh-
teeseemme Jeesuksen kanssa. Opi elä-
mään Hänen läsnäolossaan sen takia, 
kuka Hän on, eikä sen takia, mitä Hän 
tekee, Bill Johnson haastoi, 

– Meidän tulee myös ymmärtää, että 
Jeesus eli ihmisenä, teki kaiken ihmise-
nä, mutta oikeassa suhteessa Isä Juma-
lan kanssa. Meidän tulee ottaa mallia 

Hänen esimerkistään. 
Bill Johnson vakuutti, että Jumalan 

valtakunnassa mitään ei tapahdu il-
man, että se on ensin julistet-
tu. Pyhä Henki julistaa eli 
kertoo sinulle. Opi kat-
somaan Jumalan sy-
dämeen ja julista 
Jumalan sanaa tapah-
tuvaksi. ”Ne sanat, 
jotka minä olen teil-
le puhunut, ovat hen-
ki ja ovat elämä.” 
(Joh. 6:63)

tiedon sanojen 
merkitys
Randy Clark ker-
toi, kuinka häneltä 
on mennyt vuosia 
kasvaa tiedon sa-
nojen antamises-
sa. Nykyisin Jumala käyttää Randya voi-
mallisesti nimenomaan tiedon sanojen 
kautta parantamisessa. Seminaarin ai-
kana yli 200 osallistujaa vastaanotti pa-
rantumisen tiedon sanojen kautta. Ran-
dy rohkaisi osallistujia ottamaan vastaan 
tiedonsanat omasta sairaudesta, ja ojen-
tautumaan Jumalaa kohti konkreettises-
ti esimerkiksi nousemalla seisomaan. 

Niskanikaman kuluma parantui
Jumalan armosta minäkin sain vastaan-
ottaa parantumisen. Monet tiedonsa-
nat koskivat selkäkipuja. Yhtäkkiä Pyhä 
Henki muistutti niskanikamani kulu-
masta, joka oli lähes 20 vuotta satunnai-
sesti vihlonut ja rajoittanut pään kääntä-
mistä. Ajattelin, että miksei Jeesus voisi 
parantaa myös minun niskanikamaani 
tässä samalla? Nousin seisomaan selkä-
kivuista parantumista haluavien kanssa 
ja samassa Pyhä Henki kosketti lämmöl-
lä ja voimalla ja tunsin kuinka niskassa-
ni tapahtui jotakin. Pystyin nyt kään-
tämään päätäni ilman kipua. Jeesuksen 
voimallinen läsnäolo paransi kulumani!

Yksi Bill Johnsonin opetuksen avain-
totuuksista on Jumalan suuruuden ym-
märtäminen.

– Meidän tulee jatkuvasti tiedostaa, 
että Jumalan läsnäolo meissä on voi-
mallisempi kuin ympärillä häärivän 
paholaisen voima. Me emme saa kau-
histella sitä, mitä vihollinen tekee ym-
pärillämme. 

Bill Johnsonin seurakunnassa Kalifor-
niassa toimii Healing Rooms -rukous-

klinikka. Seurakunnan yhteydessä 
on myös School of Superna-

tural -koulu. 
– Reddingin School 

of Supernatural -kou-
lun oppilaat tunne-
taan Jumalan läs-
näolosta heissä, Bill 
Johnson kertoi. Esi-
merkiksi kaupan il-

mapiiri muuttuu hei-
dän saapuessa paikalle. 
– Me luomme ympäril-

lemme ilmapiirin, joka hei-
jastaa sitä, mitä sydämemme on 

täynnä. Jeesus meissä tuo rauhan, Bill 
Johnson toteaa.

Jumalan läsnäolossa  
sairaudet paranevat
– Usko on lähtöisin sydämestä ja se on 
seurausta siitä, että olemme antautuneet 
Jumalalle. Kun kannat Hänen läsnäolo-
aan, sairaudet häviävät. Ihmeet tapah-
tuvat Jeesuksen läsnäolon kautta, Bill 
Johnson opetti.

Johnson kertoi Reddingin Healing 
Rooms -rukousklinikalla tapahtuneista 
ihmeistä. Eräänä iltana kahdeksan kuu-
lovammaista parantui peräkkäin samas-
sa huoneessa. Pyhän Hengen läsnäolo 
huoneessa oli sen jälkeen niin suuri, että 
yhdeksännen kuuron miehen kulkiessa 
huoneen ohitse hänen korvansa aukeni-
vat ilman rukousta.

Myös taiteen kautta tapahtuu paran-
tumisia. Rukouksin maalattu taulu voi 
välittää Jumalan läsnäoloa. Taidenäytte-
lyssä esillä ollut taulu, jossa luki TOIVO, 
kosketti voimakkaasti aivokasvainpoti-
lasta, joka seisahtui taulun eteen. Juma-
lan läsnäolo taulun kautta paransi hänet 
kasvaimesta.

– Jumalan läsnäolo ja voima ilmene-
vät meissä siinä, että Pyhän Henki vir-
taa meidän kauttamme. ”Sillä Jumalan 
valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimas-
sa.” (1 Kor. 4:20). Jumalan valtakunta on 
sisäisesti meissä, Bill Johnson muistutti.

Teksti: pauLa viLkaMa
Kuvat: Sari SaveLa 

ja BiLL joHnSon MiniStrieS

➤
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Tilaa Nyt!

BILL JoHNSoN: Maan 
päällä niin kuin taivaassa 
haluatko oppia elämään 
Pyhän hengen johdatuksessa 
ihmeiden täyttämää elämää? 
Bill Johnsonin kirja Maan 
päällä niin kuin taivaassa 
rohkaisee sinua astumaan 
yliluonnolliseen Jumalan 
maailmaan. tilaa kirja hin-
taan 22 e/kpl + toimitusku-
lut 3.50 e 

Worship UNLtd: Breath
laadukas ylistyslevy sisältää 
14 ylistykseen ja Jumalan läs-
näoloon johdattavaa kap-
paletta. Kappaleet lauletaan 
suomen-, ruotsin- ja englan-
ninkielellä. levyllä on mukana 
laulajia ja muusikoita eri seu-
rakunnista. Ylistystä johtavat 
muun muassa Junnu aalto-
nen, terhi harper ja Marjukka 
rintamäki. tilaa cd hintaan 
20 e/kpl + toimituskulut 3,50 e
tilaukset toimistolta 
tilaukset@healingrooms.fi 
tai p. 045 312 5001.

AUKIoLoAJAT klo 18.30–20.30 
Lisätiedot: www.healingrooms.fi

espoo
albergan kartano, Sokerilinnantie 7 B
Tiistait

Helsinki – Itä
kontulan lähiöasema, kontulan ostari
Keskiviikot 

Helsinki – Pasila
päiväkoti agape, palkkatilantori 1 L, 
Länsi-pasila Torstait

Hämeenlinna
Läntinen lähiökeskus, Sammontie 4
Joka toinen perjantai, parittomat viikot

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

Jyväskylä
nuorisotalo Café Center, 
Gummeruksenk. 13
Joka toinen perjantai, parilliset viikot

Jämsä
rukouksen talo, Säterintie 2, 2. krs
Maanantait

Järvenpää
kristillinen koulu, Sibeliuksenväylä 42
Joka toinen torstai, parittomat viikot

Kerava
eeronkulma, eerontie 1 a
Joka toinen maanantai, parilliset viikot

Kotka
Hovinsaaren seurakuntatalo, 
ruununmaank. 3
Joka toinen tiistai, parittomat viikot

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

Lappeenranta
Sammontorin asukastila, Sammon-
tori 2
Joka toinen keskiviikko, parilliset viikot 

Lapua 
Sävelsiivet, kustaa tiituntie 1 
Joka toinen torstai, parittomat viikot 

Lieto
Liedon vanha 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
kupittaan seurakuntakoti, 
Sirkkalankatu 4,
Joka toinen sunnuntai,
 parittomat viikot

Turku
puistokatu 6 B
Kerran kuukaudessa, kuukauden toinen 
keskiviikko

Vantaa-Tikkurila
vapaaehtoistalo viola, orvokkirinne 4
Joka toinen perjantai, parittomat viikot 

Vääksy
varustamo, vääksyntie 4 
Kerran kuukaudessa, kuukauden toinen 
perjantai

Elämänläheinen
kristillinen
naistenlehti

Ainoa laatuaan
Tilaa puh. (019) 668 135 

tai
www.christina-lehti.com

 
Ilmestyy 6 x vuodessa

liity kannatusjäseneksi
Kannatusjäsenenä tuet rukous-
työtä parantumisen puoles-
ta suomessa. liity netin kaut-
ta www.healingrooms.fi/tila-
ukset ja maksa 35 euroa tilille 
578010-220684 (viite 55). Voit 
myös laittaa postikortin toimis-
toon healing rooms Finland ry, 
Pl 86, 02601 espoo ja maksaa 
jäsenmaksun tilille. 

tue healing room -työtä 
suomessa
Mahdollista rukouspalvelutyö 
suomessa ja suomen rajojen 
ulkopuolella: 
tukipuhelin 0600-97550, 
puhelun hinta 10,10 eur + ppm
tilinumero: 578010-220684
Viite: 110 suomen työ
Viite 55 kannatusjäsenyys
täytä nettilomake 
www.healingrooms.fi 
kohdasta tilaukset ja suorita 
kannatusjäsenyys 35 euroa.
oKu 524a/16.6.2009
Keräysaika 1.7.2009–30.6.2011

laitisten kannatustili 
oP 578007-2366280, viite 770
oKu 828a/26.8.2009
Keräysaika 26.8.2009–30.6.2011

tilaa ilmainen 
sähköpostitiedote 
tiedotamme kuukausittain 
healing room -työn etenemi-
sestä sähköisellä tiedotteella, 
jonka voit sitoumuksetta tilata 
omaan sähköpostiisi osoittees-
ta www.healingrooms.fi  
linkki tilaukset, liity healing 
roomin sähköpostilistalle. 
näin pysyt ajan tasalla parantu-
mispalvelun leviämisestä suo-
messa.

tilaa healing rooms -lehti 
omaan kotiisi
Voit tilata healing rooms 
-tiedotuslehden omaan kotii-
si osoitteesta www.healing-
rooms.fi , linkki tilaukset, hea-
ling rooms lehti tai postitse 
osoitteella: healing rooms Fin-
land ry, Pl 86, 02601 espoo. Va-
paaehtoinen maksu on 10 eu-
roa vuodessa. lehti tiedottaa 
healing room -työn etenemi-
sestä suomessa ja maailmalla ja 
opettaa parantumisesta. 

RUKoUSKLINIKAT

Näky-ilta
Illoissa on rohkaisevaa uskonhenkistä opetusta uskosta, parantu-
misesta ja kristityn vaelluksesta sekä ylistystä ja rukousta. Terve-
tuloa mukaan! Iltoihin voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista.
l ke 13.4.11 klo 18.30 näky-illassa opettavat Markku ja Susanne 
Laitinen, jotka toimivat healing rooms Finland ry:n toiminnanjohtaji-
na. uskon kautta he lähtivät liikkeelle viisi vuotta sitten synnyttämään 
rukousklinikoita pitäen kiinni Jumalan heille antamastaan lupaukses-
ta. Jumalan lupaus on tullut lihaksi ja nyt rukousklinikoita on 24 ja uu-
sia on syntymässä suomessa ja suomen rajojen ulkopuolella.

l to 12.5.11 klo 18.30 näky-illassa opettaa Patmos lähetyssäätiöstä 
radiotoimittaja ja teologi Pasi Turunen. Pasi on voideltu ja rohkea ju-
listaja ja opettaja, joka “halajaa ja jakaa sanan väärentämätöntä mai-
toa”. tule ja innostu!

l ke 8.6.11 klo 18.30 näky-illassa opettaa psykologi, rehtori ja Kristil-
lisen kasvatuksen keskuksen puheenjohtaja Jan Cedercreutz. Jan on 
itse elää päivästä toiseen uskosta. uskon kautta on syntynyt ja tänäkin 
päivänä toimii kristillinen koulu  Pasilassa. Jan juontaa myös tV7 ohjel-
maa “on väliä”. 
 
Paikka: albergan Kartano leppävaarassa, os. sokerilinnantie 7, espoo

l LAHTI 
Lauantaina 2.4.2011 klo 10.00–20.00 lahdessa, ahtialan srk-keskus, 
alasenkatu 4 (yksipäiväinen koulutus)
ilmoittautuminen klo 9.30–10.00, koulutus alkaa klo 10.00.

l MAARIANHAMINA
Perjantaina 15.4.2011 klo 17.30–21.00 ja lauantaina 16.4.2011 
klo 10.00–18.00. 
helluntaiseurakunta, Matrosgatan 1, Maarianhamina, ahvenanmaa
ilmoittautuminen perjantaina klo 17.30–18.00, koulutus alkaa 
klo 18.00. 

l JYVäSKYLä
Lauantaina 14.5.2011 klo 10.00–20.00, Jyväskylän Vapaaseurakunta, 
Puutarhakatu 16. 
(yksipäiväinen koulutus) 
ilmoittautuminen klo 9.30–10.00, koulutus alkaa klo 10.00.  
 
Ilmoittautuminen 
ilmoittaudu tapahtumaan: 
netin kautta nettilomakkeen avulla osoitteesta www.healingrooms.fi , 
linkki koulutus
normaalilla postilla lähettämällä kortti tai kirje osoitteeseen  
healing rooms Finland ry, Pl 86, 02601 espoo
puhelimitse toimistoon: 045 -312 5001 (ei rukouspyyntöjä)
osallistumismaksu 
Kurssin osallistumismaksu: 45 e/henkilö tai 25 e opiskelijat, työttömät 
ja eläkeläiset (ota maksukuitti ja mahdollisen alennusryhmän kortti 
mukaan ja esitä se ilmoittautuessa).  
Maksu sisältää opetuksen ja materiaalit ja suoritetaan tilille oP 578010-
220684 viite 1601. esitä maksukuitti koulutustilaisuuteen tultaessa.

Healing Room -peruskoulutus

Healing
Rooms

Healing Room Finland ry:n tiedotuslehti
Päätoimittaja susanne laitinen  Tuotanto sari savela/lähdemedia oy  Avustajat irma Frestadius, else-Maj leino ja tapani suonto  Ulkoasu ja taitto 
anne tervahauta/ateljee Kuvitella  Kannen kuva helena raskinen  Kustantaja healing rooms Finland ry, Pl 86 86, 02601 espoo  Paino lehtisepät oy  
Tilaukset tilaukset@healingrooms.fi  Lehden vapaaehtoinen vuosimaksu 10 e oP 578010-220684 viite 2008 (lehti)  www.healingrooms.fi

http://www.healingrooms.fi/
http://www.healingrooms.fi/
www.healingrooms.fi 
www.healingrooms.fi
www.healingrooms.fi
http://www.healingrooms.fi/
http://www.healingrooms.fi/
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Jeesus oN TodelliNeN
ja Hän parantaa

Kävin rukoiltavana lep-
pävaaran kirkossa huhti-
kuussa 2010 oikeastaan 

tervehtymisen takia. rukouk-
sen yhteydessä kaaduin lattialle, 
ja noustessani tiesin, että Jeesus 
ja Jumala ovat todellisia. en osaa 
sitä selittää tarkemmin, heikki 
kuvailee.

Puoli vuotta rukousillan jälkeen 
heikki meni kristillisessä tilaisuu-
dessa erään etiopialaisen saar-
naajan rukoiltavaksi tinnituksen 
eli korvien soimisen takia. 

– tinnitus oli työperäistä, ja 
se oli vaivannut minua kak-

si vuotta. rukouk-
sen jälkeen vaiva jon-
kin verran helpotti, heikki 
muistelee.

Kului muutama viikko, ja 
heikki lähti vaimonsa suosituk-
sesta espoon healing roomiin 
rukoiltavaksi edelleen tinnituk-
sen takia. 

– sen jälkeen tinnitusta on ol-
lut enää niin vähän, että koen 
parantuneeni. Parantuminen on 
minulle lisätodiste Jumalan kaik-
kivoipuudesta, heikki toteaa.

Teksti: eLSe Leino 
Kuva: Heikki arponen

 

 

Rauni Rautanen 
parani lymfoomasta

– olen käynyt usean kerran healing roomissa, joka toi-
mii 1970-luvulla räjähtäneen lapuan patruunatehtaan 
varjossa. ajatella, että sydäntäsärkevän syvän tuskan ja 
elämänkipujen keskelle on syntynyt tällainen Jumalan 
hoitokeidas, ihastelee sirpa lapuan naapurikunnasta.

Sirpa kertoo saaneensa lempeää ja hellävaraista hoitoa joka 
kerta käydessään healing roomin rukouspalvelussa. 

– itse rukoustilanteessa ei välttämättä tapahdu suuria, 
mutta rauhan ja rakkauden ilmapiiri, yhteys, lyhyet rukoukset ja 
ennen kaikkea Jumalan salattu apu hoitavat. toki olen saanut het-
kittäin maistaa Jumalan ylipursuavaa armoa, joskus taas ei tunnu 
yhtään miltään.

sirpa uskoo, että Jumala hoitaa jokaista mittatilaustyönä, toisia 
nopeasti ja toisia pitemmän prosessin aikana. 

– Minulla on ollut pitempi sisäisen paranemisen hoito-ohjelma. 
Pelkoa ei raamatun mukaan rakkaudessa ole, mutta joskus omas-
ta mielestä nousevat ajatukset voivat yrittää jopa estää rukoilta-
vaksi lähdön.

– suosittelen sydämen lämmöllä rukousta healing roomissa jo-
kaiselle, joka haluaa etsiä apua arjen paineisiin ja elämän kouke-
roisille poluille tai yksitoikkoisemmalle matkataipaleelle, sirpa yl-
lyttää.

Teksti: eLSe Leino

lempeää hoitoa 
sisäiseen paranemiseen lapualla

Emme ole yksin silloinkaan, 
kun elämäämme tulee ko-
ettelemuksia. Jos omat voi-
mamme loppuvat, Hän 
kantaa meitä sylissään. 
Siksi Raunin maalaamas-
sa taulussa hiekassa näkyy 
vain yhdet jalanjäljet. 

heikki arponen (55) espoosta koki voimak-
kaan Pyhän hengen kosketuksen leppä-
vaaran kirkon rukousillassa espoossa. 
hänelle selvisi kuin salamaniskusta, että 
Jeesus ja Jumala ovat totta. 

– olin kesällä 2009 
ystäväni kanssa matkalla 
roomassa. ihastelimme 
suihkulähteitä, 
Colosseumia ja vatikaanin 
taidetta – koko paikka 
huokui historiaa. olin 
onnellinen ja iloinen. 
tunnelma muuttui rajusti 
parin viikon kuluttua, 
kun matkalta palattuani 
löysin kaulastani patin, 
rauni rautanen kertoo.

Rauni kertoo hakeutuneen-
sa heti lääkärille, ohut-
neulanäytteen ja koepalan 

oton jälkeen löydös osoittautui 
lymfoomaksi eli imukudossyö-
väksi.

– Jumala oli keväällä puhu-
nut sydämelleni, että elämääni 
tulisi muutos. Ihmettelin mitä 
se mahtoi olla ‒ muutto toisel-
le paikkakunnalle, uusi työpaik-
ka vai mikä. Diagnoosin tultua 
tiesin heti, että tämä on se muu-
tos: pysähdyksen aika, jolloin 
oli mahdollisuus laittaa asioita 
tärkeysjärjestykseen ja pohtia 
elämää.

Rauni selvisi minimimääräl-
lä eli kuudella hoitokerralla sy-
tostaatteja, hän ei voinut pahoin 
eikä menettänyt ruokahaluaan. 

Infektioriski erityisesti sikain-
fluessaepidemian takia edellytti 
kuitenkin varovaisuutta. 

– Luin paljon hengellisiä kir-
joja ja katsoin internetistä ohjel-
mia, joissa kerrottiin siitä, miten 
Jumala tekee ihmeitä ja paran-
taa. Myös Psalmien tekstit toivat 
lohtua kriisin keskellä. Pyysin ja 
sain paljon esirukousta. 

Rauni kertoo käyneensä sai-
rautensa aikana useita kertoja 
Tampereen Healing Roomissa, 
jonka hän koki erityisen hyväksi 
paikaksi: siellä oli lupa olla juuri 
sellaisena kuin kulloinkin oli, ja 
aina sai lähteä turvallisin mielin 
eteenpäin.

– Varsinkin ensimmäinen ker-
ta jäi lähtemättömästi mielee-
ni. Minut kutsuttiin etunimellä 
ja sanottiin, ettei tarvitse muuta 
kuin vastaanottaa. Valtava rauha 
ja luottamus tulvivat sisimpääni. 
Siihen mennessä olin istunut jo 
monenlaisissa odotustiloissa, 
joista kutsuttiin erilaisiin tutki-
muksiin, eivätkä ne aina olleet 
miellyttäviä. Tämä odotushuone 
oli täysin erilainen ja ”hoitotoi-
menpide” myös, Rauni kertoo.

sairausloman aikana 
löytyivät värit 
Sairausloman aikana Rauni löy-
si uudelleen vanhan harrastuk-
sensa öljyvärimaalauksen. Hä-
nelle oli ilo työskennellä taas 
värien kanssa ja antaa sivelti-
men kulkea pitkin taulun poh-

jaa. Värit heijastavat monia asi-
oita esim. vihreä ‒ uusi alku, 
toivo ja ennalleen asettaminen, 
ruskea ‒ maa, sato ja kylvämi-
nen, punainen ‒ sovitus, lunas-
tus ja rakkaus.

– Viime kesänä olin profee-
tallisen taiteen seminaarissa, jo-
ka oli erityisen merkittävä. Löy-
sin aivan uuden tavan maalata, 
ja olen nyt mukana vetämäs-
sä profeetallisen maalaamisen 

ryhmää. Pyydämme kuvia Ju-
malalta ja keskustelemme niis-
tä. Se on hyvin antoisaa ja hoi-
tavaa, Rauni innostuu. 

Nyt alkuvuonna 2011 Rau-
ni Rautasen sairauden kolmas 
kontrollitutkimus on takana-
päin, ja kaikki on hyvin.

– Palasin töihin lasten pariin 
jo elokuussa 2010, koska syöpä-
soluja ei tutkimuksissa enää löy-
tynyt.. Sairaus ei vienyt mitään 

pois, vaan toi uusia asioita elä-
määni. Jokainen päivä on lah-
ja. Kaikki yhdessä ‒ hyvät syö-
pähoidot, rukoukset, ystävien ja 
sukulaisten tuki johtivat hyvään 
lopputulokseen. Meillä on hy-
vä Jumala, huokaa Rauni Rau-
tanen.

Teksti: eLSe Leino 
Kuva: tiina väLiMäki

– Parantumi-
nen on minulle 

lisätodiste Jumalan 
kaikkivoipuudesta, Heikki 
arponen kertoo.


