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Puhutaan
Jumalan teoista!
”Jos kerran joku

l Joka päivä kaikilla mantereilla tapahtuu yhä enemmän Jumalan
toinen on paihmeitä. Jeesus Kristus on sama eilen,
tänään ja iankaikkisesti. Sama Jeesus, jorantunut, niin
ka 2000 vuotta sitten paransi sairaita, vapautti taakkojen ja kuormien uuvuttamia,
miksei Jumarohkaisi masentuneita, tekee tänään samoja
tekoja
seurakuntansa kautta eri puolilla maala parantaisi
ilmaa. Näiden hyvien uutisten, Jumalan teoista
kertominen on kaikkien kristittyjen perustehtävä
minuakin.”
päivittäin. Jokainen voi kertoa Jumalan hyvyydestä ja rukousvastauksista toisille.
Kuulemme liikaa huonoja uutisia elämän eri alueilta niin yksilöiden, perheiden, yhteisöjen kuin kansakuntien kohdalla. Hyvät uutiset ovat vähemmistössä myös meidän kristittyjen rukouksissa. Enemmän on
pyyntöjä ja tarpeita kuin kiitosta, eikä tässä kaikessa ole
mitään uutta ja yllättävää. Elämme langenneessa ja vajavaisessa maailmassa, jossa taistelua käydään eri tasoilla joka päivä.
Näky Jumalan
Jumalan teoista kertominen on Hänen rakastamisvaltakunnasta
ta, kunnioittamista ja kiitollisuuden osoittamista. Se toHealing Room -toiminta perustuu
distaa siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Todistaminen luo toinäkyyn Jumalan valtakunnasta, josvoa ja vahvistaa uskoa. Todistamisen voima luo uskon ja
sa Kristus on jakamaton (1. Kor 1:12–
odotuksen ilmapiiriä epäuskon ja toivottomuuden si13). Healing Room on yksi työmuoto
jaan. Moni sairas on parantunut kuultuaan ensin paranKristuksen maailmanlaajuisessa seuratumistodistuksia. Toivo on herännyt. Jos kerran joku
kunnassa. Iloitsemme kaikkien kristillistoinen on parantunut, niin miksei Jumala parantaisi
ten seurakuntien ja järjestöjen työn eteneminuakin. Epätoivon ja epäuskon tilalle tulee luotmisestä ja menestyksestä ympäri maailmaa
tamus hyvään Jumalaan. Samalla monien erilaisten
(Mark. 16: 15–18).
parantumistodistusten kautta kuvamme ihmeiden
maailmasta laajenee. Joskus parantumiset ovat
Yhteistyön rakentaminen
yhtäkkisiä ja kiistattomia ihmeitä. Toisinaan taas
parantuminen on tapahtunut vähitellen piRakennamme omalta osaltamme seurakuntien vädemmän ajan kuluessa.
listä yhteistyötä. Jeesus Kristus on seurakunnan pää
Rukoilemme monien muiden kanssa, etja seurakunta on ruumis. Rukoilemme Jeesuksen esitä tuleva syksy voisi olla hyvien uutisten
merkin mukaan yhteyden puolesta (Joh. 17:21). Seusyksy. Mitä rohkeammin kerromme hyviä
rakunnan ja yksittäisten kristittyjen tulee vaeltaa kesuutisia, sitä enemmän luomme ja rakenkinäisessä rakkaudessa ja anteeksiannossa, jotta Krisnamme sen Valtakunnan todellisuuttuksen seurakunta voi täyttää tehtävänsä maailmassa.
ta ja kulttuuria, jota Hän haluaa kautHealing Room on paikka rukoukselle ja yhteistyölle. Sieltamme tähän kärsivään maailmaan
lä ei kiistellä teologisista kysymyksistä. Yhteys ei ole situoda. Myös kaukaa historiasta
tä, että olemme jokaisesta teologisesta yksityiskohdasta
olevat hyvät uutiset rohkaisesamaa mieltä vaan paljon syvällisempi asia. Jokainen tiivat ja muuttavat tulevaisuutta.
miläinen ymmärtää myös oman vastuunsa yhteyden raKerrotaan siis hyviä uutisia –
kentajana ja vaalijana.
viime viikolta ja vaikka vuosien takaa!

arvot

Healing Room -toiminnan
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.

Susanne ja
Markku Laitinen

Healing
Rooms

KUVA: Jarkko Vertanen

Tehtävä
Suomen Healing Rooms -rukousklinikoilla eri seurakuntiin kuuluvat kristityt rukoilevat yhdessä parantumisen ja sisäisen eheytymisen puolesta Jeesuksen kehotuksen mukaisesti (Mark. 16:15–18).

Näky
Healing Room on kanava, jota kautta
Jumalan parantava rakkaus voi koskettaa tavallisia ihmisiä. Unelmana on nähdä Jumalan ihmeellisiä tekoja Suomessa ja antaa niistä täysi kunnia Jumalalle.
Rukousklinikalla voi kohdata rakastavan Isän ja löytää Jeesuksen Kristuksen
omaksi Vapahtajakseen. Healing Roomissa eri seurakunnista tuleva kristityt
toimivat yhdessä. Healing Room varustaa kristittyjä olemaan Jeesuksen parantavan rakkauden kanavina.
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tapahtumia
Jim White Suomeen
➼
Lokakuussa Jim White Yhdys-

valloista vierailee Healing
Roomin kutsusta ensimmäistä
kertaa Suomessa. Jim on
suosittu konferenssipuhuja,
joka on kutsuttu julistamaan
sitä, kuinka Jumalan rakkaus

raporttia suomen ja viron työstä
ilmenee myös parantumisen
kautta. Hän on pääpuhujana
tilaisuuksissa, jotka pidetään
12.–14.10 Tampereella, 16.10.
Espoossa, 17.–18.10. Tallinnassa
ja 19.–21.10. Helsingissä. Lisätietoa sivulla 11. Tilaisuuksiin on
vapaa pääsy. Tervetuloa!

Rukousklinikat
➼
Kuopioon ja Poriin

Rukousvuorokausi
➼
Suomen puolesta 5.–6.10.

Healing Room -rukousklinikat
ovat jälleen avoinna kesätauon
jälkeen. Tervetuloa rukoiltavaksi! Rukousklinikkojen yhteystiedot ja aukioloajat löydät
sivulta 11 ja netistä osoitteesta
www.healingrooms.fi. Uusina
paikkakuntina aloittavat Kuopio
ja Pori, joissa avataan rukous
klinikat syksyn aikana.

Perjantai-iltana 5.10. klo 18
alkaa rukousvuorokausi
Suomen puolesta eri paikkakunnilla. Rukousta jatketaan
lauantai-iltaan klo 18 saakka.
Tule mukaan valtakunnalliseen
rukousverkostoon. Voit rukoilla
siellä, missä olet ja niin pitkään
kuin sinulle sopii. Rukous muuttaa historiaa! Rukousaiheita
löydät nettisivultamme linkistä
Rukousklinikat ja toiminta, alalinkistä esirukous.

Loukkaantuminen on hyvin
tyypillinen keino, jota sielunvihollinen käyttää syrjäyttämään
kristityn palvelupaikaltaan. Moni jää loukkaantumisen ansaan.
John Beveren Saatanan syötti
-kirja auttaa tunnistamaan näitä
vihollisen juonia ja antaa työkaluja, joilla voi selviytyä näistä
voittajana.

Kirjoja työkaluksi
➼
Healing Room on ottanut

Kuopion Healing Rooms

➼

Healing Room
-koulutukset

Jim ja Dianne White

uutisia maailmalta
Healing Rooms avattu Romaniaan
➼
Romanian ensimmäinen Healing Room -rukousklinikka on avattu

Opi rukoilemaan parantumisen
puolesta.
Seuraava koulutus pidetään
Espoossa 28.–29.9. Lisätietoja
osoitteessa www.healingrooms.fi
ja sivulla 11.

myyntiin kaksi uutta kirjaa.
Kirjat valitaan siten, että ne
tukevat rukoustyön kasvua
Suomessa.
Danny Silkin Kunnioituksen
kulttuuri -kirja muuttaa ajattelua
Jumalan valtakunnan periaatteiden mukaiseksi. Kunnioittava
elämäntapa mahdollistaa Jumalan suunnitelman toteutumisen
maan päällä.

Oradeassa. Työn käynnistämiseksi Hollannin Healing Roomin väki
kävi kouluttamassa ja valmentamassa Romanian kristittyjä. Jumala
on joillakin paikkakunnilla sytyttänyt maan unkarinkielistä vähemmistöä Healing Rooms -rukoustyöhön ja voimme odottaa, että työ
leviää lähiaikoina myös Unkariin.

Sikri Tukiainen

ROMANIA

Kesäkuussa pidettiin Viron ja Suomen yhteinen tapahtuma Tallinnassa: ”Heal the sick!” - tapahtuma.

Työ etenee vauhdilla Ukrainassa
➼
Dmytro ja Irina Smorzhin johdolla Kiovaan perustettiin ensimmäi- ➼Viron työ
nen Healing Room -rukousklinikka vuonna 2011. Tähän mennessä
klinikka on palvellut jo yli 1000 ihmistä, joista monet ovat saaneet
vapautua, pelastua, parantua ja rohkaistua Jumalan sanasta. Tarve
rukoustyölle on huutava.
Dmytro ja Irina osallistuivat syksyllä 2011 Suomessa pidettyyn
Euroopan Healing Room johtajien kokoontumiseen. Tämän jälkeen heidän palvelutyönsä on edennyt vauhdilla. Kolme uutta
Healing Roomia on avattu vuoden sisällä ja lähiaikoina avautuu
vielä toiset kolme. Smorzien tavoitteena on, että Ukrainaan syntyisi kolmen vuoden sisällä 30 uutta Healing Roomia.

Viron ensimmäinen
Healing Room on toiminut Tallinnassa nyt
puoli vuotta. Klinikka
on avoinna perjantaisin klo 18.30–20.30
osoitteessa Koskla 18. Klinikalla
palvellaan myös suomenkielellä. Lisätietoa sivuilta:
www.healingrooms.ee

Tartossa pidettiin elokuussa suomalaisten ja virolaisten yhteistyönä Healing Room
-koulutus, jossa
kutsuttiin lisää
kristittyjä rukoustyöhön. Koulutuksessa oli mukana ihmisiä laajasti eri puolelta Viroa, Latviasta,
Venäjältä ja Valkovenäjältä. Kou-

lutukseen osallistuneista noin
puolet oli venäjänkielisiä, joten
odotamme työn leviävän vauhdilla venäjänkieliselle alueelle.
Suomen Healing Room -työ
tukee Viron työtä. Jos sinä haluat antaa tukesi Viron HR-työlle,
voit tehdä sen rukoilemalla
Viron kansan puolesta ja
tukemalla työtä taloudellisesti.
Lisätietoa sivulla 10.
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Ihmeitä

Healing
Rooms

Vaasan koulutuksessa
Anna-Maija eli Ansku Laikola
koki ihmeitä Healing Rooms
-koulutuksessa toukokuussa.
Kun hän rukoili vierustoverinsa puolesta saamansa
opetuksen mukaan, tämän
krooninen olkapääkipu
parani. Samassa koulutustilaisuudessa Anna-Maija
parani itsekin. Tunnottomiin
sormiin palasi tunto.

”

Ensimmäisenä koulutuspäivänä
opettajamme kysyivät, onko jol
lakulla kipuja. Vieressäni istunut
nainen nosti kätensä olkapäävaivan ta
kia. Sitten meitä kurssilaisia rohkaistiin
rukoilemaan toinen toistemme puoles
ta ja opetettiin, että älkää rukoilko ”jos
Herra haluaa parantaa”, sillä hän halu
aa aina meidän parastamme. Lisäksi ke
hotettiin rukoilemaan lyhyesti, Ansku
Laikola kertoo.
Olkapäätään potenut rouva antoi ym
märtää, että hän oli kärsinyt vaivastaan
kauan ja syönyt siihen paljon lääkkeitä
tuloksetta. Ansku halusi kuitenkin ru
koilla hänen puolestaan, koska siihen
koulutuksessa kehotettiin.
– Olen tosi puhelias tyyppi, mutta
kuuliaisena oppilaana keskityin
miettimään, miten asettaisin sa
nani mahdollisimman lyhyesti.
Olkapäävaivaisen naisen toisella
puolella istunut ystäväni rukoi
li hänen puolestaan yhtä niukoin
sanoin.
Anskun hämmästyksesi rukoil
tavana ollut nainen tuli seuraava
na päivänä kiittämään parantumi
sesta.
– Nainen oli illan kuluessa huo
mannut, ettei tarvitsekaan tavan
omaista kipulääkitystään ja oli
iloissaan soittanut keskellä yötä
tyttärelleen kertoakseen parantu
misestaan.
– Onneksi olimme ystäväni
kanssa rukoilleet niin lyhyesti, et
temme mitenkään voineet ajatella
parantumisen johtuneen meidän
taidoistamme. Ymmärsin, ettei
ole merkitystä, miten hienoa kiel
tä rukoilijat käyttävät. Niinpä to
tesin parantuneelle, että lyhyestä

Ansku Laikola tietää, että lyhytkin
rukous toimii.

virsi kaunis. Kiitä Herraa, Hän on olka
si parantanut, Ansku muistelee.

Puutuneet sormenpäät
Ennen koulutusta Ansku oli parin, kol
men viikon aikana tiedostanut, että hänen
oikean kätensä sormenpäät puutuivat.
– Ajattelin sen johtuvan siitä, että olin
kenties nukkunut huonossa asennossa,
esimerkiksi kädet niskan takana. Toi
saalta huomasin, että joidenkin migree
nikohtausten aikana tunto alkoi mennä
sormenpäistä, joten ilmiöt saattoivat ol
la yhteydessä toisiinsa, hän aprikoi.
Ansku nauraa, että hän haki Goog
lesta mahdollista selitystä sormien puu
tumiselle, vaikka aina varoitetaan, että
sillä tavalla löytää itsestään kyllä kaikki
mahdolliset sairaudet.
– Totesin, että netin mukaan yleisin
syy tunnottomuudelle on hermopinne
jossakin. Kun sormet menivät välillä
niin tunnottomiksi, etten saanut oikein
otetta, ajattelin mennä työterveyslääkä
rille, mutta se jäi.

Tunto palasi
Toisena koulutuspäivänä kouluttajat
halusivat havainnollistaa, miten Hea
ling Roomin rukousilloissa käytännös
sä toimitaan. Sitä varten yleisön joukos
ta pyydettiin jostakin vaivasta kärsivää

nostamaan kätensä ja tulemaan salin juntaan, kiitän Herraa siitä, että hän on
eteen malliksi rukouksen ajaksi. Ansku tehnyt minulle tämän ihmeen. Sormet
ilmoittautui rukoiltavaksi tunnottomi ovat nyt kuin eri ihmisen. Herra on ih
en sormien takia.
meellinen, kiitos Hänelle.
– Pidin koulutuksesta vastaavia Hea
ling Roomsin johtajia ihmisinä, jotka Samat periaatteet luovat
ainakin osaavat rukoilla. Hämmästyk
turvallisuutta
seni olikin suuri, kun minulle täysin
tuntematon Vaasan HR:n rukouspal Ansku Laikola koki paitsi parantumiset
velija voiteli minut öljyllä piirtäen ris myös koko koulutuksen innostavana.
– Koulutus aloitettiin ylistyksellä,
tinmerkin otsaani, ja tuntui kuin tuli
mistä pidän. Itse koulutus oli ihanan
olisi mennyt otsani ylitse. Siinä
pelkistettyä: Oli vapauttavaa ym
samassa ymmärsin, että
märtää, ettei minun rukoili
Herra ei katso henki
jana tarvitse huolehtia ru
löön halutessaan
”Nainen
toimia, Ansku to
koiltavan koko elämästä
oli illan kuluessa
teaa.
rukouksen jälkeen.
– Puolestani
Saan jättää hänet rau
huomannut, ettei
rukoiltiin yk
hassa Isän käsiin, Ans
tarvitsekaan
sinkertaisesti:
ku selittää.
Herra siunaa oi
Ansku on ammatil
tavanomaista
keaa kättä ja va
taan opettaja ja toteaa,
kipulääkitystään.”
pauta kaikki her
että säännöt luovat tur
mot. Minulle tuli
vallisuutta lapselle. Samoin
hän koki Healing Roomin toi
tunne, että pitää liikut
minnan järjestelmällisyyden tuo
taa sormia. Samassa pääni
molemmilla puolilla alkoi tuntua jon van turvallisuutta, kun kaikilla klini
kinlaisia aaltoja. Tunsin, että sormet ei koilla toimitaan samojen periaatteiden
vät olleet enää puutuneet. Oli hyvä olla, mukaan.
– Se on selvä laatukriteeri, hän toteaa.
Ansku kuvailee.
Ansku kertoo, että edelleen hän välil
Teksti Else Leino
lä kuulostelee tuntemuksiaan ja epäilee,
Kuva Laikolan kuva-arkisto
että kohta se tunnottomuus palaa.
– Aina kun sellainen ajatus iskee ta
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Erilaisuus avartaa
T

ampereen Healing Rooms
-rukousklinikalla vie
tetään tänä syksynä
viisivuotisjuhlaa. Klinik
kaa luotsaava Pekka Luoma osallistui helmikuussa
2007 Healing Rooms -kou
lutukseen Helsingissä ja rei
lu puoli vuotta myöhemmin
käynnistettiin klinikkatoimin
ta Tampereella. Luoma kertoo, että
on aina ollut kiinnostunut Raamatun pa
rantumisihmeistä.
– Tämä on äärimmäisen palkitseva työ
muoto, Pekka Luoma toteaa kiitollisena, –
Ja meillä on tosi hieno tiimi.
Viime huhtikuussa Tampereen klinikal
la vieraili tuhannes asiakas. Keskimäärin
asiakkaita on 13–15 joka ilta. Tiimiläisiä
on tällä hetkellä noin 16. Puolet heistä on

Tamperelaisen Pekka
Luoman mielestä Healing
Rooms -työ on äärimmäisen palkitsevaa.

miehiä, mikä on Tampe
reen klinikan yksi erityis
piirre.
– Porukka on tosi uskollista.
Jotkut tulevat joka kerta, Pekka Luoma
kiittelee.
Tampereella ei ole turvauduttu työvuo
rolistoihin rukoilijoiden määrän varmis
tamiseksi, vaan Luoma on päättänyt tässä
asiassa luottaa Jumalaan ja ihmisten uskol
lisuuteen.
– Järjestely toimii tosi hyvin. Aina on
riittänyt rukoilijoita.

Tampereen kaupungin kuva-arkisto

Healing
Rooms

TAMPEREEN KLINIKKA on auki
joka toinen tiistai parillisilla viikoilla klo 18.30–20.30 osoitteessa
Puutarhakatu 17, 33210 Tampere.

Yhteinen palvelutyö on kasvattanut jo
kaista rukoilijaa myös hengellisesti. Työ
on opettanut rukouksesta ja rukoilemaan.
Vuosien kuluessa Tampereella on opittu
luottamaan entistä enemmän Jumalaan.
Työ ei ole ihmisistä kiinni, vaan se on Ju
malan vastuulla. Tiimiläisten tehtävä on
ainoastaan rukoilla asiakkaiden puoles
ta. Myös monenlaisia ihmeitä on kulunei
siin vuosiin mahtunut. Pekka Luomasta on
erityisen innostavaa nähdä, kuinka Juma
la muuttaa ihmisiä. Usein se tapahtuu vä
hitellen.
– Se on hienoa havaita, kuinka ihmiset
kasvavat kokonaan toisiin mittoihin.
Iloa palvelutyöhön ovat tuoneet myös

monet uudet ystävyyssuhteet. Yhteiskris
tillisyyttä Luoma pitää aivan erityisen
avartavana ja keskeisenä asiana Healing
Rooms –työssä. Eri taustoista tulevat kris
tityt opettavat toinen toisilleen uskon laajaalaisuutta. Tampereen Healing Rooms -ru
kousklinikalla palvelevat kristityt tulevat
noin kuudesta eri seurakunnasta.
– Olen oppinut tosi paljon ymmärtä
mään eri tavalla ajattelevia uskovia. Erilai
suus on hyvä asia. Välillä on hyvä pysähtyä
miettimään, mikä on toisen pointti, kun
hän ajattelee ja tekee eri tavalla, vapaakir
kollinen Pekka Luoma pohtii.
Teksti ja kuva Sari Savela

Yhteen hitsautunut tiimi Lohjalla
Lohjan Healing Roomin johtaja
troikkaan kuuluvat aviopari
Marja-Liisa ja Pentti Puukka sekä
Kristiina Kalanti. Yhteistyö vetäjien kesken toimii saumattomasti.
Kukin tuntee tekevänsä mieluisaa
työtä, eikä vetovastuu tunnu
raskaalta. Se tekee joka ehtii
-periaate toimii.

M

arja-Liisa ja Pentti Puukka oli
vat olleet vuosia mukana rukous
työssä ennen Healing Roomin
(HR) rukousklinikoiden tuloa Suomeen.
Pentti kertoo olleensa rukoilijana muun
muassa Ilpoisten piirissä Turussa piirin al
kuvuosina.
– Ajatus Healing Roomin perustamisesta
Lohjalle virisi ystävältä saadusta informaa
tiosta viisi vuotta sitten, jolloin aloimme
rukoilla klinikan saamisen puolesta, Pentti
ja Marja-Liisa muistelevat.
Kristiina Kalanti muistaa lukeneen
sa HR:stä juttua ensimmäiseksi jostakin
lehdestä. Kun hän myöhemmin kuuli au
toradiostaan mainoksen HR:n yksivuo
tisjuhlasta Laajasalossa, hän ilmoittautui
mukaan. Siellä ilmeni, että HR-koulutus
alkaisi jo seuraavana päivänä, ja Kristiina
päätti osallistua.
– Koulutuksen lounastauolla istahdin
tyhjään pöytään. Siihen tuli kohta paris
kunta, joka kertoi rukoilleensa, että Lohjal
le perustettaisiin rukousklinikka. Samaan
pöytään istuutui myös muita, ja yhden lou
nastauon aikana Lohjan rukousklinikasta
kiinnostuneita löytyi yllättäen seitsemän
henkilöä, Kristiina ihastelee Jumalan joh
datusta
Lohjan Healing Room on nyt toiminut
kolme ja puoli vuotta Lohjan Lähetysseu

Lohjan klinikka on auki joka
toinen torstai parillisilla viikoilla
klo 18.30–20.30 osoitteessa
Karstuntie 2, 08100 Lohja.
Kristiina Kalanti, Pentti ja Marja-Liisa Puukka toivottavat uudet ja vanhat asiakkaat tervetulleiksi Lohjan rukousklinikalle.

rakunnan tiloissa. Mukana on rukoilijoita
eri seurakunnista, noin 10 palvelijaa iltaa
kohti.
Pentin mielestä rohkaisevinta on ollut
nähdä, että työ tuottaa tuloksia.
‒ Healing Roomissa rukoillaan hänen
kokemuksensa mukaan keskimäärin ko
vempien juttujen puolesta, kuin perintei
sessä rukoustyössä. Palautteen perusteella
tiedämme, että tarvetta tällaiselle toimin
nalle on. Kävijämäärä on vuosien mittaan
hieman lisääntynyt. Yleensä käy viidestä
kymmeneen asiakasta illassa.
Kristiinaa on rohkaissut eniten Jumalan
uskollisuus ja rakkaus.
‒ Jumala voi parantaa, vaikka rukoiltava
itse ei uskoisi. Aina kun rukoillaan, tapah
tuu jotakin, vaikka vastaus ei heti näkyisi.
Hän kiittää myös ihanaa tiimiä.
– Meillä on tiimi, jossa on paljon välittä
mistä ja keskinäistä rakkautta.
Kristiina nostaa esiin Lohjan klinikan
tunnuslauseeksi saadun kohdan Raama
tusta: ”Me olemme oppineet tuntemaan Ju

malan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja
uskomme siihen” (I Joh 4:16).
Pentin mielijakeita Raamatussa ovat
apostoli Paavalin sanat, jotka ovat rukous
tilanteessa auttaneet monia menneisyyden
taakoittamia rukoiltavia: ”Mutta yhden
minä teen: unhottaen sen, mikä on takana,
ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edes
säpäin, minä riennän kohti päämäärää,
voittopalkintoa, johon Jumala on minut
taivaallisella kutsumisella kutsunut Kris
tuksessa Jeesuksessa” (Fil. 3:13‒14).

Työn suolana yhteiskristilliset
tapahtumat
Lohjan klinikkalaiset ovat toteuttaneet eri
tyisiä yhteiskristillisiä tapahtumia yhdessä
Lohjan evankelisluterilaisen seurakunnan
kanssa. Tällaista yhteistyötä Pentti pitää
HR-toiminnan kohokohtana.
– Maaliskuussa järjestimme Virkkalassa
jo perinteeksi muodostuneen tilaisuuden.
Mukana oli lähes sata henkeä. Vivamossa

HR:n väki on palvellut rukouksin muuta
missa tilaisuuksissa. Tapahtumien puoles
ta rukoillaan monta kuukautta etukäteen,
Pentti kertoo.
Lohjan klinikka aloittaa syyskautensa
totuttuun tapaansa 1.9. toritapahtumalla.
Lohjan torille pystytetään seurakunnalta
lainattava telttakatos, jossa on kahvituksen
ohella tarjolla HR-infoa ja rukouspalvelua.
HR-klinikka avautuu seuraavalla viikolla.
Alkavalta syksyltä vetäjät odottavat Ju
malan voiman ilmestymistä ja tiedon levi
ämistä rukouspalvelusta. Myös uudet ru
koilijat ovat tervetulleita.
– Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että
kun sairaiden parantumistyössä olemme
rajujen asioiden edessä, emme katso sai
rautta, vaan Kristusta. Olemme täysin Ju
malan varassa, Hänelle kaikki on mahdol
lista, Pentti rohkaisee.
Teksti Else Leino
Kuvat Sari Savela
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voima
Puhutulla sanalla on merkillinen voima. Se voi
rakentaa, eheyttää, musertaa, särkeä tai repiä
rikki. Sana voi luoda uutta elämää tai kirota
olemassa olevaa. Jumala itse päätti sanan
voimalla luoda tämän maailman ja kutsua
elämän esiin. Jumalan kuvaksi luodulle ihmiselle
on annettu iso vastuu siitä, millaisen sanan
ihminen vapauttaa tai pidättää. Ihminen voi
sanallaan siunata tai kirota.

K

äärme sanoi vaimolle:
”Onko Jumala todellakin
sanonut?” (1 Moos.3:1).
Saatanan keino saattaa ihminen
lankeemukseen oli yllättävän yk
sinkertainen. Samalla tavoin se
toimii tänäkin päivänä. Viatto
malla kysymyksellään vihollinen
kyseenalaisti Jumalan sanan ja is
tutti naisen sydämeen epäilyn sie
men, joka nopeasti kasvoi vartta:
”Ehkäpä Jumala haluaa piilotella
meiltä jotain?” ”Onko Jumalalla
jotain taka-ajatusta, miksi hän on
kieltänyt meitä maistamasta hy
vän- ja pahantiedon puun hedel
miä?” ”Miksipä emme voisi mais
taa?” Epäilyn siemen kasvoi teon
hedelmäksi ja ihminen toimi vas
toin Jumalan ohjeita ja Sanaa. Ih
minen uskoi itse tietävänsä pa
remmin.

Sydämen maaperä
Jumalan sana tai käsky on kuin
siemen, joka kylvetään sydämen
maaperään. Siemen sisältää it
sessään voiman kasvaa valtavaksi
puuksi, mutta jos se ei pääse sopi
vaan maaperään, se ei voi kasvaa.
Ei ole yhdentekevää, millaiseen
maahan siemen istutetaan. Maata
tulee muokata ja kääntää, sitä pi
tää ravita ja lannoittaa ja kastella,
jotta istutettu siemen voi kasvaa.
Luonnollinen, muokattava vil
jelysmaa on kuvaus ihmisen sy
dämen maaperästä. Sydämen
maaperä voi olla kuiva, kova, ra

vinnoton tai se voi olla muokka
usta odottava. Toisinaan maaperä
on valmiiksi hyvä. Siksi on tärke
ää ensin tutkia, millainen sydän
on, ja sen jälkeen valita tarvittavat
toimet. Tämä pätee myös siihen,
miten suhtaudumme Jumalaa et
siviin ihmisiin. Evankeliumin ju
listamiseen tarvitaan viisautta.
Joku on valmis ottamaan heti vas
taan evankeliumin. Toisen sydä
men maaperä vaatii taas paljon
kin työtä: kastelua, odotusta ja
muokkausta.

Katala luste
Vihollinen istuttaa myös omia
siemeniään. Osa niistä on helpos
ti, osa vaikeammin tunnistettavia.
Jälkimmäistä sanotaan lusteek
si. Luste on erityisesti Palestiinan
alueella kasvanut myrkyllinen
rikkaruoho, joka on ennen täh
källe tuloa niin vehnän näköinen,
ettei näitä kasveja voinut erottaa
toisistaan. Helpommin tunnistet
tavat rikkaruohot voi erottaa jo
varhaisvaiheessa. Tällöin ne voi
daan kiskoa pois. ”Lusteen” tun
nistaa vasta ajan kuluessa sanoista
ja teoista. Vihollinen on aina mat
kinut aitoa. Näin tänäkin päivänä.

Vihollisen siemenet
Vihollinen istuttaa sydämen maa
perään omia siemeniä useimmi
ten sanojen, mutta myös tekojen
kautta. Sanat voivat olla kyseen
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alaistavia kysymyksiä, selvää pa
hanpuhumista, juoruilua tai sa
noja, joissa voi olla osa totuutta,
osa valhetta. Jos emme tiedosta
sanojen voimaa ja torju näitä sie
meniä jo heti istutusvaiheessa tai
revi niitä juurineen irti, ne alka
vat kasvaa ja tehdä hedelmää. Mi
ten sitten torjua pahat sanat? Jos
tunnistamme heti, että sanat ovat
pahoja esimerkiksi arvostelevia
tai juoruilevia, voimme torjua ne
sanomalla jopa ääneen: ”En ota
noita sanoja vastaan!” Pahan pu
huja voi toki loukkaantua tästä,
mutta oman sydämen maaperää
kannattaa suojella yli kaiken: ”Yli
kaiken varjele sydämesi, sillä siel
tä lähtee elämä” (San. 4:23). Täs
säkin on tärkeämpää enemmän
totella Jumalaa kuin miellyttää
ihmistä.
Jos vasta myöhemmin huo
maamme vihollisen siementen –
esimerkiksi kateuden, panettelun,
juoruilun, epäluulon, epäuskon,
epäilyn, riitaisuuden, katkeruu
den, itsekkyyden, ahneuden – al
kavan kasvavaa sydämessä, revi
kasvusto silloin juurineen pois.
Tämän voi tehdä sanoutumalla
Jeesuksen nimessä irti sanoista,
joita omaan elämään on puhuttu
tai mitä toisesta ihmisestä on sa
nottu. Sen jälkeen kannattaa kor
vata Raamatun sanalla kyseinen
kohta sydämessä ja pyytää Pyhää
Henkeä täyttämään itsensä. Ja ru
kous auttaa aina, hellittämätön
rukous itsen ja toisen puolesta.

Myrkyttynyt sydän
Ihminen, joka on sallinut viholli
sen siementää ja kasvattaa omaa
kasvustoaan sydämeen, saa ai
kaan pahaa jälkeä. Myrkyttynyt
sydän alkaa myrkyttää lähipiiris
sä olevia sanoilla, jotka voivat olla
esimerkiksi toista ihmistä kyseen
alaistavia, epäileviä, ohimennen
kielteisesti arvioivia, juoruilevia,
halveksuvia tai vähätteleviä. Lus
tetta kasvanut sydän voi myös
kertoa eteenpäin kielteisen arvi
on toisesta ”vain jotta voisit ru
koilla hänen puolestaan”. Arvos
telu on pukeutunut hengelliseen
kaapuun ja voi vain kysyä, kuin
ka usein tällainen toiminta tuot
taa hyvää hedelmää. Jeesus reagoi
fariseusten ulkokultaisuuteen ra
justi: ”Te kyllä puhdistatte maljan
ja vadin ulkopuolen, mutta teidän
sisimpänne on täynnä ryöstöä ja
pahuutta” (Luuk 11:39).

Viisautta tarvitaan
Viisautta on aina pohtia, ratkaise
vatko sanani jotain ongelmaa vai
epäkohtaa ja olenko toiminnal

lani tuomassa aidosti hyviä rat
kaisuja erilaisiin tilanteisiin. Uusi
testamentti antaa laajasti lukui
sissa kohdin käytännön ohjeita,
miten tulisi toimia. Esimerkik
si näin: ”Jos jollakulla on jotain
toista vastaan, mene ja sovi hänen
kanssaan.” Lukuisissa Sanan koh
dissa meitä myös neuvotaan, mi
ten ja millä asenteella ristiriito
ja tulisi käsitellä. On siis tärkeää
tiedostaa oma vastuunsa, milloin
olen sanomassa kielteistä arvioita
toisesta eteenpäin tai jollain taval
la kostamassa pahaa sanaa tai te
koa pahalla.

Kun
julistamme
Jumalan
Sanaa ja
elämme sen
mukaan,
usko tulee
näkyväksi.

Pahuuden näkeminen
itsessä
On sanottu: ”Älä usko vihollista,
vaikka se puhuisi totta.” On help
poa nähdä pahuuden ja viholli
sen siemenet ja kasvuston jäljet
toisessa ihmisessä, mutta itsessä
tämän näkeminen onkin jo vai
keampaa. Ei ihme, että Jeesus sa
noi: ”Sinä ulkokullattu, ota ensin
malka omasta silmästäsi, ja sitten
näet ottaa rikan veljesi silmästä”
(Matt. 7:5). Malka on kuitenkin
talon katon tukihirsi. Jos omas
sa silmässä on tukihirsi, tarkoit
taa tämä vertaus, että näkeminen
on vaurioitunut eikä ihminen ky
kene näkemään todellisuutta niin
kuin terve silmä sen näkee. Nä
keminen on vääristynyttä ja tul
kinta tapahtumista, ihmisistä, sa
noista ja teoista on erilaista, kuin
se olisi terveessä silmässä. Suurin
ongelma onkin siinä, että emme
itse tajua, että näkemisemme on
vääristynyttä.

Tunnistamisen vaikeus
Parempi onkin muiden ihmis
ten arvioinnin sijaan kääntää
katseemme omaan itseemme ja
miettiä omia sanojamme ja käyt
täytymistämme. Joskus ihminen
voi olla niin haavoittunut, että ei
tunnista eikä tajua omaa haavoit
tavaa käyttäytymistään tai louk
kaavia sanojaan toista kohtaan.
Tässä vaaditaan nöyryyttä ja
nöyrää sydäntä. Onkin sanottu,
että moni matkustaa maailman
ääriin saakka, mutta ei ole kos
kaan aloittanut matkaa omaan it
seensä. Pisin matka onkin usein
matka omaan itseensä.

Kuningas ja pappi
Jokainen kristitty on Jeesuksen
veren kautta uuden liiton pap
pi ja kuningas, Pyhän Hengen
temppeli. Kunnioittamalla toista,
puhumalla hyvää ja vaikenemal
la kielteisistä asioista kutsum

nen oli luvattu maa. Vakoojilla oli
kaksi erilaista kertomusta tuliaisi
na. Toisten näkemys oli: ”Emme
me kykene käymään sen kansan
kimppuun, sillä se on meitä voi
makkaampi. Näimme siellä myös
jättiläisiä, Anakin jättiheimon jäl
keläisiä. Me tunsimme itsemme
heihin verraten pieniksi kuin hei
näsirkat, ja sellaisilta me varmaan
näytimmekin heidän silmissään”.
Vähemmistön näkemys taas oli:
”Älkää pelätkö sen maan kansaa,
sillä heitä ei ole meille kuin suu
palaksi. Heidän varjelijansa on
väistynyt heistä, mutta meidän
kanssamme on Herra. Älkää pe
lätkö heitä.” (4 Moos. 14).

Epäusko johtaa tappioon
Kymmenen vakoojan näkemys
oli ihmiskeskinen, omiin voimiin
luottava inhimillinen käsitys ti
lanteesta. Sanoilla luotiin epäus
ko, joka johti tappioon. Koko Is
raelin kansan joutui vaeltamaan
erämaassa 40 vuoden ajan sen si
jaan, että se olisi muutaman kuu
kauden sisällä valloittanut heille
luvatun maan.
me esiin kaiken sen hyvän, joka
Jumala on ihmiseen istuttanut.
Näin toimimalla lannoittamme
sitä maata, johon Jumalan hyvän
sanan siemen on istutettu. Rukoi
lemalla toistemme puolesta Her
ran edessä voimme parhaimmil
laan pelastaa toisen sielun. Kuten
Jaakob kehottaa: ”Tietäkää, että
joka palauttaa syntisen hänen ek
symyksensä tieltä, pelastaa tämän
sielun kuolemasta ja peittää pal
jon syntejä” (Jaak. 5:20).
Erityisen tärkeää on varjel
la huuliaan puhumasta pahaa tai
arvostelemasta takanapäin seura
kunnan palvelijoita tai hengellisiä
työntekijöitä, jotka Herra on pal
velustyöhön kutsunut. Jos Her
ra on katsonut heidät arvolliseksi
astumaan palvelustyöhön – riip
pumatta heidän inhimillisistä va
javuuksistaan, keitä me olemme
heitä arvostelemaan. Rakentavaa
keskustelua ja arviointia ihmisten
kesken tarvitaan sen sijaan lisää.
Näin voisimme kaikki oppia.

Voitto tai tappio
Sanoillamme joko synnytämme
elämää tai kuihdutamme ja ta
pamme sitä. Luodusta todelli
suudesta käsin saavutetaan joko
voitto tai tappio. Sanan voimasta
kasvanut todellisuus luo joko us
koa tai epäuskoa.
Jumalan käskystä Mooses lä
hetti vakoojia tutkimaan, millai

Usko vie voittoon
Kahden vakoojan käsitys poh
jautui sen sijaan uskoon elävään
Jumalaan, jolle mikään ei ole
mahdotonta: ”Herra on meidän
kanssamme, me tulemme valloit
tamaan maan Herran avulla.” He
saivat perinnöksi kaiken sen, mitä
Jumala oli luvannut.
Sanojen kautta syntyy us
kon todellisuus. Kun julistam
me Jumalan Sanaa ja elämme
sen mukaan, usko tulee näkyväk
si. Emme elä näkyvän maailman
hallintavallan alla vaan Jumalan
valtakunnan periaatteiden mu
kaan. Tämä ei tarkoita typerää,
ajattelematonta tai vastuutonta
elämää vaan turvautumista Ju
malaan, joka hallitsee tätä näky
vää maailmaa. Valinta on meidän:
Meidän ei tule katsoa olosuhtei
siin vaan elävään Jumalaan, jolle
mikään ei ole mahdotonta.

Ojenna kätesi
Uskomme Jumalaan, jolle mikään
ei ole mahdotonta. Sen vuok
si ojennamme kätemme sairaan
puoleen ja vapautamme sano
ja, jotka siunaavat, rohkaisevat ja
heijastavat taivaan Isän sydäntä.
Näin usko tulee todeksi.
Teksti Susanne Laitinen
Kuvat Sari savela
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Kolumni
Kristukseen sidottuja
Pienten lasten ilo heidän juostessaan kesällä järveen
kuulostaa korvissani naurulta ja riemulta. Lasten pudotessa veteen sen pisarat loistavat kuin kirkkaat helmet.
Jumalan lapsilla on tehtävänään tartuttaa ihmiskuntaa
toivolla. He tekevät matkaa savesta astiaksi. Valoisina ja
sateisina päivinä he rukoilevat johdatusta ja heidän tulevaisuutensa on yhtä valoisa kuin Jumalan lupaukset.
Jalompaa käyttöä ei voi olla tässä elämässä kuin saada
olla Jumalan työtoveri. Jumalan yhteydessä tämä on
todeksi elettyä. Ensin risti sitten kruunu. Ristiä saamme
kantaa seuratessa Herraamme. Risti lipussammekin
julistaa jokaisen ihmisen rakastamisen ja pelastamisen
arvoiseksi. Kun Jumalan rannaton armo on saanut meitä
särkeä ja vapauttaa, saamme lopulta astua kotiimme
kirkkauden maahan. Se on autuas ihmettelyn aihe, kun
meidät vielä kruunataan ja päällämme hohtavat puhtaat
vaatteet valkeampana kuin Alppien lumet. Elämä Herrassa on todella valtava seikkailu.

Koettelemukset
ovat kasvattaneet
uskoa
Jim White aavisti jo kuusivuotiaana, että eräänä
päivänä hän julistaisi evankeliumia eri puolilla
maailmaa. Nyt se on totta. Lokakuussa hän saapuu
Suomeen vaimonsa Diannen kanssa.

Jumala on painanut sormenjälkensä elämäämme. Ja
se on oleva myös todistus Hänen ikuisesta rakkaudestaan. Hän on kokonaan Hyvä Jumala, joka ei milloinkaan erehdy luulemaan meitä paremmiksi kuin oikeasti
olemme. Hänessä me olemme täysin sovitetut ja Hän tietää keskeneräisyytemme ja sen miten vajailla vankkureilla
me tätä matkaamme teemme. Siitä huolimatta, ja ehkäpä
juuri siksi, Hän armossaan haluaa yhä käyttää meitä. Lahjanamme on olla Kristukseen sidottuja.
Kansat kuohuvat, kun meri ja aallot pauhaavat. Euroopan ja koko maailman talous natisee liitoksissaan. Sotien
äänet kantautuvat korviimme. Venäjän karhukaan ei
kuorsaa enää talviuntaan.
Israelia, Jumalan silmäterää ei milloinkaan voida
pyyhkiä pois maailmankartalta. Kaikki suunnitelmat sen
tuhoksi sulavat kuin lumiukot kevätauringossa. Luonnonilmiöt ja luonnonkatastrofit seuraavat toisiaan ja ne puhuvat meille täysillä palkeilla. Koko luomakunta on kuin
sykkyrällä synnytystuskissaan ja seurakunnan savisilta
huulilta nousee palava rukous: ”Tule, Herra Jeesus!”
Onko kaikki se, mitä voidaan järkyttää, todella järkkymässä? Jotta jäljelle jäisi se, mikä ei milloinkaan voi sortua. Kristus-kallio, järkkymätön ja hetkessä lähestyttävä.
Taivasten Valtakunnan Kuningas on palaamassa takaisin lupauksensa mukaan. Hän noutaa meidät tuuliin ja
pilviin. Sitä ennen Hän puhaltaa väkevimmän Henkensä
kaiken lihan ylle.
Tänäänkin on Jumalan valtakunta peltoon kätketyn
aarteen kaltainen. Monet ovat jo saaneet armon kompastua siihen. Ja kun katselemme kansojen pelloille, on siellä
silmänkantamattomiin kultaista viljaa. Valtava sato on
jo valjennut leikattavaksi. Kaikkivaltiaan siunaava sirppi
liikkuu ja kaatuneita on paljon. Jumalan armoon pudonneita, pelastuneita.
Pienet varpaat laiturilla jättivät jokainen oman jälkensä.
Ja lapsetkin, katsellessaan taivaankaarta ihan mykistyvät
Jumalan luomiskauneuden
väkevässä puhuttelussa. Yhä
jutellaan kuunteleville. Kiireisetkin tahdotaan pysäyttää.
Mika Merenheimo
Kirjoittaja vetää
Espoon Leppävaaran
rukousklinikkaa yhdessä
puolisonsa kanssa.

Jim ja Dianne White haluavat rohkaista uskovia luottamaan Jumalaan kaikissa olosuhteissa.

R

eilu kymmenen vuotta sitten Jim White,
52, sai sydämelleen ajatuksen perustaa
kotikaupunkiinsa Clevelandiin Ohioon
rukoushuoneen, jossa rukoiltaisiin sairaiden
puolesta. Tuolloin mies ei ollut vielä kuullut
kansainvälisestä Healing Rooms palvelutyöstä.
White rukoili ja etsii Herraa. Lopulta hän löy
si netistä Spokanessa Washingtonissa sijaitse
van kansainvälisen Healing Rooms palvelutyön
sivuston. Jim päätti lentää yhdessä vaimon
sa Diannen kanssa Spokaneen Healing Rooms
koulutukseen. Sittemmin pariskunta koulut
ti kotikaupungissaan 450 rukouspalvelijaa 42
eri seurakunnasta ja tunnustuskunnasta. Lo
kakuussa 2001 Healing Rooms rukousklinikka
avasi ovensa Clevelandissa.
Muutamaa vuotta myöhemmin Whiten paris
kuntaa pyydettiin HR-työn aluejohtajiksi Yhdys
valloissa vastuualueenaan 18 osavaltiota. Vuo

si sitten tehtäväkenttä laajeni edelleen, kun Jim
ja Dianne White kutsuttiin Healing Rooms työn
kansainvälisiksi läheteiksi. Nykyisin he asuvat
Spokanessa, mistä käsin he kiertävät puhujina ja
kouluttajina ympäri maailmaa.
– Yksi tämän työn kohokohtia on ollut mah
dollisuus matkustaa eri puolilla maailmaa. Muis
tan, kun 6-vuotiaana opettelin pyhäkoulussa
ulkoa Raamatun jakeen: ”Menkää kaikkeen maa
ilmaan ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luo
duille.” Jo tuolloin aavistin, että jonain päivä
nä se toteutuisi. On suuri kunnia saada tavata ja
palvella upeita Kristuksen seuraajia eri puolilla
maailmaa, Jim White kertoo.

Halvaantunut nousi
Jim White on ollut kokoaikaisessa hengellisessä
työssä viimeiset 15 vuotta. Sitä ennen hän työs

9

Healing Rooms

kenteli ilmailualalla. Vuosiin on mahtu
nut monenlaisia parantumisihmeitä.
– Erityisesti mieleeni tulee tilanne
muutaman vuoden takaa, kun tappelun
seurauksena niskasta alaspäin halvaan
tunut nuorimies tuli tiimimme rukoilta
vaksi yhdessä sairaanhoitajansa, äitinsä
ja siskonsa kanssa. Täytyy myöntää, että
hänen tilanteensa vakavuuden näkemi
nen veti hiljaiseksi. Rukoilimme miehen
puolesta. Ensimmäistä kertaa elämässä
ni näin, kuinka Jumala paransi noin vai
keasti vammautuneen miehen silmieni
edessä. Kun olimme rukoilleet miehen
puolesta, tämä nosti kätensä ja päänsä.
Myöhemmin kuulin, että hän oli kotiutu
nut kuntoutuskeskuksesta ja kykeni liik
kumaan rollaattorin avulla. Ylistys Juma
lalle! Jim White iloitsee.

Samalla kertaa nuoren miehen sai
raanhoitaja tuli uskoon nähdessään po
tilaansa parantumisihmeen.
Vaikka parantumisia tapahtuu paljon,
välillä on jouduttu ihmettelemään, miksi
Jumala ei aina paranna. Jim Whitelle oli
henkilökohtaisesti kova kriisi, kun hänen
äitinsä menehtyi syöpään vuonna 2006,
vain 62-vuotiaana. Äiti oli ollut ratkaise
vassa roolissa, kun Clevelandiin perus
tettiin Healing Roomia.
– Tuolloin minun oli hyvin vaikea ym
märtää tapahtunutta, Jim White myöntää,
– Nyttemmin näen, että kaikki elämäni
koettelemukset ja vaikeudet ovat kasvatta
neet uskoani Jumalaan. Hän on ollut us
kollinen.

Sanomaa rakkaudesta
Lokakuussa Whiten pariskunta saapuu
ensimmäistä kertaa Suomeen. Kokouk
sia pidetään eri paikkakunnilla Suomes
sa ja Virossa.
– Haluaisin kertoa suomalaisille kuu
lijoille, että Jumala on rakastunut hei
hin. Hänen tahtonsa on parantaa ihmi
nen kokonaisvaltaisesti. Tarkoitukseni
on julistaa Jumalan valtakuntaa ja kuin
ka päästä osalliseksi kaikesta siitä, mitä
Jeesus on ristillä sovittanut.
– Minusta on innostavaa rohkaista
ihmisiä ympäri maailmaa säilyttämään
uskonsa Jumalaan kaikissa tilanteissa.
Lopulta he saavat nähdä Hänet ja Hä
nen kirkkautensa.

Jim Whiten suosikkijae parantumiseen
liittyen:
”Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan,
vaikka meidän rikkomuksemme olivat
hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet” (Jes. 53:4,5).
Teksti Sari Savela
Kuva Jim Whiten kuva-arkisto

Bill Johnsonin kynästä
Katso Häneen

”Sillä Daavid sanoo hänestä: ’Minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten
horjahtaisi.”(Apt. 2:25)
Daavid sanoo: ”Olen asettanut
Herran
silmieni
eteen.”(engl. käännös) Miten
Daavid oikein teki sen? Hän
’asetti Herran silmiensä eteen’
tunnistamalla Hänen läsnäolonsa. Me voimme tehdä saman, kun opimme virittämään
sydämemme huomaamaan
Hänen läsnäolonsa. ”Hän on
täällä.” Jumalan läsnäolon jatkuva tiedostaminen, tietoi-

suus siitä, että Jumala on meissä, meidän yllämme ja meidän
kanssamme, on yksi olennaisimmista asioista kristityn elämässä.
Daavidista tuli suuri johtaja Israelissa, joka johti kansan menestykseen, siunaukseen ja suurimpiin sotilaallisiin
voittoihin. Israel sai vihdoin ne
maa-alueet, jotka oli heille luvattu jo Joosuan ajoista lähtien. Daavid saavutti heille luvatun perinnön. Daavid oli
suuri johtaja, sillä hän oli yksi
voimallisimpia ylistäjiä ja yksi mahtavimmista sotureista.
Vaikka hän ei ollut leeviläinen,
hän oli papeista ylimpiä. Uskon, että hän oli niin vaikuttava juuri siksi, että noudatti tätä
periaatetta.
Olen pyrkinyt noudattamaan
tätä periaatetta jokapäiväisessä elämässäni. Asetan Jumalan
silmieni eteen tulemalla tietoiseksi Herran läsnäolosta, joka
on kanssani.

Säiliöt ja
paineastiat
www.estanc.fi

Itseluottamuksemme taso
nousee raketin lailla, kun Herran läsnäolo tulee ilmi ja esiin
meissä. Mitä selkeämpi on Hänen läsnäolonsa, sitä suurempi on uskon ulottuvuus. Eläminen Hänen läsnäolossaan pelkästään teoriassa on väärin.
Se, että toteaa Hänen olevan
aina kanssamme, ei ole tarpeeksi. Tämän totuuden tulee
johtaa kokemukseen, muuten
teemme totuudelle väkivaltaa.
Totuus on antanut meille kutsun jumalalliseen kohtaamiseen, jotta tietäisimme kokemuksesta, että Jumalan läsnäolo on yllämme ja kanssamme.
Daavidin koko elämä soturina ja pappina keskittyi yhteen asiaan: hän vietti päivittäin aikaa Herran edessä kunnes ’näki’ Hänet. Kun meidän
on kerran mahdotonta kuvitella paikkaa, jossa Hän ei olisi,
voimme yhtä hyvin kuvitella,
että Hän on kanssamme. Mielikuvitus on väline, jota Jumala
käyttää ilmaistakseen itsensä
meille, ja meidän kauttamme

myös muilkutsumme
keskittyi yhteen asiaan:
le.
Mieliesiin Hänen
hän vietti päivittäin aikaa lisääntyvän
kuvitus tulee valjastaa
läsnäolonsa.
Herran edessä kunnes
ja luovuttaa
Sen tuloksena,
Herralle niin,
että pidämme
’näki’ Hänet.
että
luopumikatseemme kiinnisen kautta se tulee
tettynä Herraan, meillä
pyhitetyksi, ja pyhitetty mie- on paljon suurempi menestys
likuvitus on asetettu näke- ja ilo palvella Häntä, ei periaatmään Hänet. Raamattu me- teista, vaan Hänen läsnäolosnee jopa niin pitkälle, että se taan käsin.
sanoo: ”Aistit ovat tottumukBill Johnson on
sesta harjaantuneet erottakansainvälinen puhuja
maan hyvän pahasta”. Tämän
ja Kaliforniassa sijaitsevan
prosessin kautta, jossa harjoiBethel -seurakunnan pastori.
tamme aistejamme, opimme
tunnistamaan Herran läsnäolon. Daavid antaa meille tämän avaimen, joka oli aivan
keskeinen asia hänen elämässään, aivan kuin hän sanoisi:
”Näin minä sen tein. Joka päivä pidin katseeni Herrassa.”
Koen, että Daavidin kokemus on kutsu meille astua tähän samaan etuoikeuteen ja
velvollisuuteen kääntää tietoisuutemme Hänen läsnäoloaan kohden. Näin tehden, me

sari savela

”Minä kiitän Herraa, joka on
minua neuvonut; yölläkin minua siihen sisimpäni kehoittaa. Minä pidän Herran aina
edessäni; kun hän on minun
oikealla puolellani, en minä horju. Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti
on iloa sinun kasvojesi edessä,
ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti.” (Ps.16:78, 11)

Daavidin koko
elämä soturina ja pappina
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Tilaa Nyt!

Tilaukset nettisivun kautta www.healingrooms.fi tai sähköpostitse tilaukset@healingrooms.fi tai puhelimitse p. 045 312 5001

Pidetään Jeesusta esillä
televisiossa ja
internetissä.
Levitetään sanaa ja
kuvaa elävästä
Jumalasta!

Jotta meistä kaikista voisi tulla sellaisia, millaisiksi meidät on luotu.

Tukipuhelin 0600-10077 (9.93 € + pvm)
Liity tukijäseneksi 09-7562 510 (TV7 Keskus)
tai tv7@tv7.fi
Tee lahjoitus tai testamentti, kustanna
ohjelmaa tai ryhdy osakkaaksi - kaikki
tämä ja paljon muuta www.tv7.fi
www.

.fi

Net ti -t v n uorille

Aloe Vera
-tuotteet/kotiesittelyt/jälleenmyynti
Eva Haapala
040 5192668
www.myaloevera.fi/evahaapala

Danny Silk: Kunnioituksen
kulttuuri

Bill Johnson: Maan
päällä niin kuin taivaassa

Kunnioitus voi tulla tavaksi toimia ja ilmapiiriksi, joka luo elämää, tuo toivoa ja tulevaisuutta. Kun auktoriteettiasemassa olevat oppivat voimaannuttamaan ympärillä
olevia, toteutuu rukous: ”Tulkoon sinun Valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi maan
päällä niin kuin taivaassa.” Tilaa kirja hintaan 24 e/kpl + toimituskulut 3,50 e.

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 hintaan 22 e/kpl + toimituskulut 3,50 e.

Liity kannatusjäseneksi
Kannatusjäsenenä tuet rukoustyötä
parantumisen puolesta Suomessa.
Liity netin kautta
www.healingrooms.fi/ tilaukset
ja maksa 35 euroa tilille FI44 5780
1020 0206 84 (viite 55). Voit myös
laittaa postikortin toimistoon
Healing Rooms Finland ry, PL 86,
02601 Espoo ja maksaa jäsen
maksun tilille.

Tilaa ilmainen
sähköpostitiedote
Tiedotamme kuukausittain Healing
Room -työstä sähköisellä tiedotteella, jonka voit sitoumuksetta tilata omaan sähköpostiisi osoitteesta
www.healingrooms.fi
linkki tilaukset, liity Healing
Roomin sähköpostilistalle.
Näin pysyt ajan tasalla parantumispalvelun leviämisestä Suomessa.

Healing Room -työ
Suomessa ja Virossa

Tilaa Healing Rooms
-lehti omaan kotiisi

Suomen työn tuki:
Healing Room Finland ry
FI44 5780 1020 0206 84 viite 110

Voit tilata Healing Rooms
-tiedotuslehden omaan kotiisi
osoitteesta www.healingrooms.fi ,
linkki tilaukset, Healing Rooms lehti tai postitse osoitteella:
Healing Rooms Finland ry,
PL 86, 02601 Espoo. Vapaaehtoinen maksu on 10 euroa vuodessa.
Lehti tiedottaa Healing Room -työn
uutisia Suomessa ja maailmalla ja
opettaa parantumisesta.

Viron -työn tuki:
Healing Rooms Estonia MTÜ
osoite: Redise 9-13, Laagri alevik,
Saue vald, Harjumaa 76401
IBAN: EE401010220197177221
BIC EEUHEE2X

Kris vallotton &
Bill Johnson:
Elämä Kuninkaan perheessä
Näetkö itsesi kerjäläisenä, joka joutuu
taistelemaan kaikesta vai Kuninkaan lapsena, jolla on jo kaikki taivaan resurssit
käytössään? Kris Vallotton ja Bill Johnson
vievät kirjassaan löytöretkelle todelliseen
identiteettiisi, johon Jeesus on sinut lunastanut ristillä. Tilaa kirja hintaan 24 e/
kpl + toimituskulut 3,50 e.

John Bevere: Saatanan
syötti
Saatanan syötti paljastaa yhden petollisimmista ansoista, joita vihollinen käyttää saadakseen uskovat pois Jumalan
tahdosta, loukkaantumisen. Kirja antaa
työkaluja, miten selviytyä näistä ansoista ja pysyä Jumalan tahdossa. Tilaa kirja
hintaan 20 e/kpl + toimituskulut 3,50 e

kiitos tuestasi!
Healing Room Finland ry:ssä
työskentelee kolme palkallista
työntekijää ja useita vapaaehtoisia,
joiden työpanoksella mahdollistetaan Rukousklinikka -työ Suomessa.
Yhdistys johtaa ja edistää Suomen
ja Euroopan Healing Rooms -työtä
sekä tuottaa rukousklinikoille erilaisia
tukipalveluja.

Sydämellinen kiitos Sinulle joka
olet ollut mukana tukemassa rukouspalvelutyötä Suomessa. Yli viiden vuoden
ajan Healing Room -työ on elänyt
ihmeessä.

kasta rukoustyötä Suomessa ja lähialueilla. Tukemalla Healing Room työtä
kylvät hyvään maahan, joka kantaa
satoa iankaikkiseen elämään.

Voit liittyä myös kannatusjäseTukeasi tarvitaan edelleen.
neksi. Kannatusjäsenyys on konkreetLahjoittamalla kertaluonteisesti tai
tinen osoitus siitä, että haluat tämän
säännöllisesti mahdollistat sen, että
työn jatkuvan! Toimi heti.
jatkossakin pystymme tekemään arvo- Kiitos tuestasi!

Healing
Rooms
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Rukousklinikat
SYKSY 2012

Espoo – Leppävaara
Albergan kartano,
Sokerilinnantie 7 B
Tiistait

Jyväskylä

kts. www.healingrooms.fi

Jämsä

Rukouksen talo,
Säterintie 2, 2. krs
Maanantait

Espoo – Matikylä
Espoon Matinkartano,
Matinkartanontie 16 B
Tiistait

Järvenpää

Kristillinen koulu,
Sibeliuksenväylä 42
Joka toinen torstai,
parittomat viikot

Helsinki – Itä

Kontulan lähiöasema,
Kontulan ostoskeskus
Keskiviikot

Kerava

Eeronkulma, Eerontie 1 A
Joka toinen maanantai,
parilliset viikot

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

Kotka

Hovinsaaren seurakuntatalo,
Ruununmaank. 3
Joka toinen tiistai,
parittomat viikot

Hämeenlinna

Läntinen lähiökeskus,
Sammontie 4
Joka toinen perjantai,
parittomat viikot

Kouvola

Nuorisotalo, Marjoniementie 7
Joka toinen tiistai,
parilliset viikot

Joensuu

Pelastusarmeijan tilat,
Kirkkokatu 17 (sisäänkäynti
Suvantokadun puolelta)
Joka toinen tiistai,
parilliset viikot

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

Kuopio

Kuopion kristillinen taide- ja
kulttuurikeskus
Vuorelankatu 5-7 B
Torstait

Lahti

Ristin kirkko, Kirkkokatu 4
Joka toinen tiistai,
parilliset viikot

Lappeenranta

Oulu

Lapua

Pori

Sammontorin asukastila,
Sammontori 2
Joka toinen keskiviikko,
parilliset viikot

Sävelsiivet, Kustaa Tiituntie 1
Joka toinen torstai,
parittomat viikot

Lieto
Liedon vanha seurakuntatalo,
Kirkkotie 15
Joka toinen maanantai,
parilliset viikot

Vanha Pappila, Pappilantie 1
Joka toinen maanantai,
parittomat viikot

Puutarhakatu 17
Joka toinen tiistai,
parilliset viikot

Turku - Aurakatu

Församlingshemmet Aurelia,
Aurakatu 18, 2. krs
Joka toinen sunnuntai,
parilliset viikot,
huom. aika klo 16.30–18.30

Vantaa-Tikkurila

Vapaaehtoistalo Viola,
Orvokkirinne 4
Joka toinen perjantai,
parittomat viikot

Vaasa

NNKY:n tilat, Kirkkopuistikko 30
Joka toinen torstai,
parittomat viikot

Jim White
timo granström

Tulevia tapahtumia

Spokane, Washington

Katrineholminkatu 9
Tiistait

Tampere

Nurmijärvi

l 20.–23.9. Spiritual Hunger -konferenssi

Salo

Keskuskatu 17
Joka toinen torstai,
parilliset viikot

Karstuntie 2 A 4
Joka toinen torstai,
parilliset viikot

Kattgränd 1, Södermalm www.healingrooms.se

Kristillinen koulu,
Siltapuistokatu 1
Joka toinen keskiviikko,
parilliset viikot,
huom. aika klo 18–20

Seinäjoki

Lohja

l 31.8.–1.9. Healing Room -koulutus Tukholmassa,

Kirkkokatu 34
(sisään Nummikadun puolelta)
Joka toinen maanantai,
parittomat viikot

l 28.–29.9. Healing Room -koulutus Espoonlahden

Suomessa
ja Virossa

12.–21.10.

seurakunnassa, Kipparinkatu 8, Espoo

IHMEET JA MERKIT -kokouskiertue

l 5.–6.10. Valtakunnallinen Healing Roomin

Jim ja Dianne White ovat kansainvälisen Healing Rooms järjestön
lähettiläitä. Pariskunta kiertää ympäri maailmaa julistamassa
ja opettamassa Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä ja Jumalan
valtakunnan periaatteista. Ihmeet ja merkit ovat keskeinen osa
heidän palvelutyötään.

24/1-rukousvuorokausi

l 12.–21.10. Jim Whiten kokouskiertue Suomessa ja Eestissä

Healing
Rooms

Lisätietoa:
www.healingrooms.fi
tai toimisto p. 045 312 5001

Healing Room Finland ry:n tiedotuslehti
Päätoimittaja Susanne Laitinen Tuotanto Sari Savela/Lähdemedia Oy
Avustajat Markku Laitinen, Else-Maj Leino ja Mika Merenheimo
Ulkoasu ja taitto Anne Tervahauta/Kuvitella Kannen kuva Sari Savela
Kustantaja Healing Rooms Finland ry, PL 86, 02601 Espoo Paino Lehtisepät Oy
Tilaukset tilaukset@healingrooms.fi
Lehden vapaaehtoinen vuosimaksu 10 e OP FI 44 5780 1020 0206 84 viite 2008 (lehti) www.healingrooms.fi

12.10. klo 19 Tampereen vapaakirkkoseurakunta, Puutarhakatu 17
13.10. klo 19 Tampereen vapaakirkkoseurakunta, Puutarhakatu 17
14.10. klo 18 Tampereen vapaakirkkoseurakunta, Puutarhakatu 17
16.10. klo 19 Espoon Helluntaiseurakunta, Luomanportti 8
17.10. klo 19 Baltic Mission Center, Narva m 51, Tallinna
18.10. klo 19 Baltic Mission Center, Narva m 51, Tallinna
19.10. KLO 19 ANDREASKYRKAN, Korkeavuorenkatu 22
20.10. KLO 19 ANDREASKYRKAN, Korkeavuorenkatu 22
21.10. KLO 19 ANDREASKYRKAN,Korkeavuorenkatu 22
Tilaisuuksiin vapaa pääsy.
Tervetuloa!
Tilaisuuden järjestää Healing Rooms Finland ry
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Mitä on uskoontulo?

”

Uskon, että Herra
halusi opettaa polveni
parantamisella
tärkeän valtakuntansa
periaatteen: Herra
rakastaa laupeutta ja
anteeksiantamista.”

Liikuntarajoitteinen
polvi parani
Marja-Leena Sarjala osallistui
viime syksynä Albergan kartanossa Espoossa järjestettyyn
filmi-iltaan, jossa näytettiin,
millaisia ihmeitä eri puolilla
maailmaa tapahtui, kun kristityt
rukoilivat sairaiden puolesta.
Tilaisuuden päätteeksi hän
koki yllättäen oman ihmeensä:
leikatun, liikuntarajoitteisen
polven liikeradat normalisoituivat.

nut kutsuttiin eteen rukoiltavaksi, Mar
ja-Leena kertoo.
Marja-Leena istui tuolilla rukouksen
aikana, mutta noustuaan ylös, hän tes
tasi heti polveaan. Yllätyksekseen hän

S

yksyllä 2007 Marja-Leenan vasen
polvi leikattiin. Polven katkennut
eturistiside uusittiin ja kiinnitet
tiin rautanaulalla tukevasti paikalleen.
Leikkaus meni hyvin ja Marja-Leena oli
lopputulokseen tyytyväinen.
– Nyt polveen saattoi jälleen luottaa,
eikä se pettänyt. Käsissä pystyi myös
kantamaan ostoskasseja, eikä polvi enää
leikkauksen jälkeen turvonnut. Kävele
minen onnistui mainiosti, samoin ke
vyt juoksu. Polkupyörälläkin kykenin
ajamaan, samoin hiihtämään tasaisella
järvenjäällä. Kuntoutuksesta huolimatta
polveen jäi kuitenkin jäykkyyttä, eivätkä
liikeradat palautuneet normaaleiksi, hän
muistelee.
Healing Roomin viime syksyisen fil
mi-illan päätteeksi illan vetäjät johtivat
salin edestä rukousta tiedon sanojen pe
rusteella. He kysyivät, oliko jonkun oi
kea polvi kipeä. Koska Marja-Leenan
leikattu polvi oli vasemmassa jalassa,
hän ei vastannut kysymykseen. Välillä
kutsuttiin eteen joku, jonka pohkeessa
oli vaiva. Sen jälkeen kysyttiin uudelleen
kipeän oikean polven haltijaa.
– No salin edestä katsottuna minun
kin leikattu polveni on oikealla puolella,
joten ajattelin, että ehkä Herra tarkoittaa
sittenkin minua. Ilmoitin siis, että va
sen polveni on liikerajoitteinen, ja mi

Marja-Leena
Sarjala näyttää,
miten hänen
polvensa liikeradat
ovat parantuneet.

kykeni kyykistymään ja nostamaan pol
ven eteen rintaansa vasten. Hän kokeili
polven taivuttamista myös taakse kohti
pakaraa, ja sekin onnistui heti. Kotona
Marja-Leena kykeni myös istumaan mo
lempien polviensa päällä. Mitään näis
tä hän ei ollut pystynyt tekemään ennen
rukousta.
– Jumalan valtakunta ei rajoitu pelk
kään sanaan, vaan se ilmenee teossa ja
totuudessa. Raamatun mukaan Jeesuk
sen toiminnassa on voima, Marja-Leena
todistaa omana kokemuksenaan.

Vapaaksi syyllisyyden taakasta
Marja-Leena jäi miettimään, miksi Her
ra halusi parantaa juuri hänen polvensa.
Hän oli kestänyt huonokuntoista polve
aan pari vuotta, ennen kuin uskaltautui
leikkauspöydälle hyvän kirurgin käsiin.
Niinpä hän oli ollut melko tyytyväinen
osittaiseenkin liikuntakyvyn palautumi
seen leikkauksen jälkeen. Sen sijaan hä
nen selkänsä, josta yksi välilevy on ai
kanaan poistettu, jumiutuu toisinaan
pahasti. Miksi siis polvi parani?
– Polvivammani syntyi tilanteessa,
jossa toimin toisen henkilön antamien
käskyjen pohjalta. Kommunikaatio ei
kuitenkaan pelannut aukottomasti. Mi
nä toimin liian aikaisin ja jouduin yl
lättäen vastaanottamaan valtavaa pain
omassaa. Kehoni ei sitä kestänyt, vaan
polveni hajosi kahteen eri suuntaan ja
eturistiside meni poikki.
– Kun pohdin, miksi Herra kosketti
juuri polveani, tuli mieleeni henkilö, jo
ka jakoi minulle toimintakäskyjä louk
kaantumiseni yhteydessä. Mietin, onko
hänelle jäänyt syyllisyyttä polveni vam
mautumisesta.
Marja-Leena meni tämän henkilön
luo näyttämään, miten hienosti hänen
polvensa nyt toimii.
– Halusin kertoa, että Herra paran
si sen, ja sanoin: ”Jos sinulle on jäänyt
syyllisyyttä tapahtuneesta, niin ole va
paa”. Ei Herra halua omiensa kantavan
syyllisyyttä, vaan haluaa vapauttaa hei
dät, Marja-Leena toteaa.
– Uskon, että Herra halusi opettaa
polveni parantamisella tärkeän valta
kuntansa periaatteen: Herra rakastaa
laupeutta ja anteeksiantamista. Hän ei
tahdo, että meillä ihmisillä on selvittä
mättömiä ja anteeksiantamattomia taak
koja sydämessämme. Jeesuksen uhri jää
tässä kohdin muutoin kunnioittamatta
ja hyödyntämättä.
Teksti Else Leino
Kuvat Sari Savela

Kaipaatko sydämeesi rauhaa, joka
ei horju? Tuntuuko elämäsi tyhjältä
ja merkityksettömältä? Etsitkö
toivoa, joka kestää? Voisiko usko
elävään Jumalaan olla vastaus
kysymyksiisi ja kaipaukseesi?
l Uskoon tuleminen tai uskon löytyminen tarkoittaa sitä, että ihmisen ja Jumalan välinen
särkynyt yhteys eheytyy. Jumala rakastaa jokaista luomaansa ihmistä hyvin paljon ja Hän
haluaa antaa jokaisen sydämeen pysyvän rauhan, kestävän toivon ja todellisen ilon. Raamatun mukaan kukaan ihminen ei kuitenkaan voi
olla yhteydessä Jumalaan ilman, että tuntee
Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen. Jeesus
on tie Isän Jumalan luokse.
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut,
että hän antoi ainokaisen poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Johanneksen evankeliumi 3:16)

Mihin uskoontuloa tarvitaan?

Ihminen luotiin alun perin yhteyteen Jumalan
kanssa, mutta sitten syntiinlankeemus – tottelemattomuus Jumalaa kohtaan – erotti ihmisen
Jumalasta. Ihmisen pahat teot erottavat ihmisen
Jumalasta edelleen. Ehkä ajattelet, ettet ole tehnyt mitään väärää elämässäsi, mutta Jumalan
näkökulmasta yksikin valhe tai ilkeä ajatus lähimmäisestä riittää. Raamattu nimittää meidän pahoja tekojamme synniksi. Kaikki ihmiset ovat Raamatun mukaan syntisiä, sillä kaikki
ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. (Room. 3:23) Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. (Room.
6:23). Syntiinlankeemus aiheutti syvän kuilun
ihmisen ja Jumalan välille. Tuon kuilun voi ylittää vain Jeesuksen kanssa, sillä Jeesus on kärsinyt meidän puolestamme synnistä kuuluvan
rangaistuksen. Jumala antoi ainoan Poikansa maailmaan sovittamaan synnit. Jeesus kärsi
ristillä rangaistuksen koko ihmiskunnan pahojen tekojen tähden. Kun ihminen ottaa vastaan
Jumalan lahjan, syntien anteeksiantamisen,
eheytyy särkynyt yhteys Isään Jumalaan. Jumala antaa ihmisen sydämeen rauhan, jota ei
voi saada mistään muualta.

Rukoile uskonrukous

Uskoontuloon ei tarvita mitään erityisiä temppuja. Voit vain rukoilla yksinkertaisesti Jeesusta
elämääsi joko omin sanoin tai seuraavasti:
”Herra Jeesus Kristus, olen rikkonut Jumalaa vastaan ajatuksin, teoin ja tekemättä jättämisin. Tarvitsen anteeksiantoa ja sinua. Uskon, että olet ristillä kärsinyt rangaistuksen
minun syntieni tähden. Anna minulle anteeksi kaikki pahat ja väärät tekoni. Tahdon ottaa
vastaan syntieni anteeksiannon. Tule Jeesus
sydämeeni asumaan. Ota elämäni ohjat käsiisi. Aamen.”
Jos rukoilit koko sydämestäsi yllä olevan rukouksen, voit luottaa siihen, että Jeesus asuu
nyt sydämessäsi. Sinä kuulut hänelle ja sinä
olet syntynyt uudesti ylhäältä sillä Pyhä Henki on tullut sisimpääsi (Joh. 3:3). Ala lukea Raamattua ja ala rukoilla omin sanoin Jumalaa,
jotta voit kasvaa uskossasi. Sinun kannattaa
myös hakeutua seurakuntaan muiden uskovien yhteyteen.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. (Joh. 1:12)

