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l Jumala voi puhua sydämensä aja”Jumalan sana on tetuksia profeettojensa välityksellä sanorävämpi kuin mikään
jen ja tekojen kautta.
kaksiteräinen miekka,
Profeetan sanat osuvat kohteeseensa
se iskee syvään ja
ja paljastavat alueet, jotka tarvitsevat puhviiltää halki sielun
distamista. Valon syttyessä paljastuvat tahrat.
ja hengen, nivelet
Hämärässä ei likakaan näy. Tässä lehdessä pyja luiden ytimet,
sähdymme kuuntelemaan Jumalan profeettojen
se paljastaa sisimsanoja, jotka valonheittimen lailla valaisevat ja palmät aikeemme ja
jastavat tahraantuneet paikat. Tahroja voi olla yksiajatuksemme.” 1)
lössä, yhteisössä tai yhteiskunnan rakenteissa. Kun lika paljastuu ja huomaamme sen, on myös mahdollista
tehdä parannus ja korjata suuntaa. Jos valo ei loista, ei
puhdas erotu likaisestakaan.
Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 5. luvussa: ”Te
olette maailman valkeus. Loistakoon teidän valonne ihmisten edessä.” Meidän tulee loistaa ja tuoda vaihtoehto niille,
jotka haluavat kuulla ja ottaa sen vastaan.
Ilmestyskirja 19:10 1933/38 käännös sanoo: ”Jeesuksen
todistus on profetian henki.” Kun kuulen todistuksen siitä,
NÄKY JUMALAN
että joku on parantunut, voin rohkaistua: Jos Jumala kerran
VALTAKUNNASTA
hänet paransi, voi Hän parantaa minutkin. Olemme kuulHealing Room -toiminta perustuu
leet monista tällaisista parantumisista.
näkyyn Jumalan valtakunnasta, josKertoessamme ja todistaessamme siitä, mitä Jeesus on
sa Kristus on jakamaton (1. Kor 1:12–
tehnyt, todistus Jeesuksen teoista paitsi tuo kunniaa teki13). Healing Room on yksi työmuoto
jälle, myös profetoi, että Hän aikoo ja haluaa tehdä näitä
Kristuksen maailmanlaajuisessa seurasamoja tekoja tulevaisuudessakin. Todistus Jeesuksesta
kunnassa. Iloitsemme kaikkien kristilliskantaa voiman itsessään.
ten seurakuntien ja järjestöjen työn eteneSairaan parantuminen on siis myös profetaalinen
misestä ja menestyksestä ympäri maailmaa
teko. Teko kertoo aina tekijästään ja Hänen luontees(Mark. 16: 15–18).
taan. Jumala itse kertoo itsestään näin: ”Sillä minä
olen Herra, sinun Parantajasi” 2).
YHTEISTYÖN RAKENTAMINEN
Auttaessani tarvitsevaa se kertoo sydämen tilasta ja ajatuksista tarvitsevaa kohtaan. Kun Isä paRakennamme omalta osaltamme seurakuntien värantaa sairaan, se kertoo Jumalan Isän sydämen
listä yhteistyötä. Jeesus Kristus on seurakunnan pää
ajatuksista ja paljastaa, millainen Hän on ja
ja seurakunta on ruumis. Rukoilemme Jeesuksen esimitä Hän ajattelee. Jos Isän sydän on kerran
merkin mukaan yhteyden puolesta (Joh. 17:21). Seuniin paljon meidän puolellamme, että hän
rakunnan ja yksittäisten kristittyjen tulee vaeltaa kesei säästänyt omaa Poikaansakaan, niin eikinäisessä rakkaudessa ja anteeksiannossa, jotta Kriskö Hän lahjoita Poikansa mukana meille
tuksen seurakunta voi täyttää tehtävänsä maailmassa.
kaikkea muutakin?
Healing Room on paikka rukoukselle ja yhteistyölle. SielTämän lehden parantumistodislä ei kiistellä teologisista kysymyksistä. Yhteys ei ole situkset kertovat Parantajan ajatuktä, että olemme jokaisesta teologisesta yksityiskohdasta
sista meitä kohtaan. Ne myös prosamaa mieltä vaan paljon syvällisempi asia. Jokainen tiifetoivat siitä, mitä Hän aikoo tumiläinen ymmärtää myös oman vastuunsa yhteyden ralevaisuudessa tehdä.
kentajana ja vaalijana.
Ojentautukaamme siis
uskossa Parantajan puoleen.

arvot

Healing Room -toiminnan

SUSANNE JA
MARKKU LAITINEN

LUOTTAMUKSELLISUUS

Ehdoton luottamuksellisuus on yksi toimintamme keskeinen arvo. Jokainen palvelutyössä mukana oleva 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, rohkaisemme häntä etsimään sellaisen ennen tiimiin hakeutumista. Healing Room ei ole seurakunta.

RAAMATULLISUUS
Pyrimme siihen, että Suomen Healing Roomilla on hyvä
ja arvostettu maine seurakuntien yhteisenä palvelutyönä
– turvallisena ja raittiina toimintamuotona. Toiminta on läpinäkyvää ja sen raamatullisuutta seuraa Healing Room
Finland Ry:n hallitus, joka koostuu eri seurakuntien pastoreista. Varustamme tavallisia kristittyjä rukoilemaan parantumista yhdessä muiden kristittyjen kanssa.
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Hepr. 4:12
2)
2. Moos.15:26
1)

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, jonka 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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AJANKOHTAISTA

➼Suomen rukousklinikat avoinna toukokuun loppuun

Healing Roomissa saat rukoustukea elämäsi vaikeuksissa, ongelmissa,
sairauksissa tai masennuksessa. Rukousklinikoissa 2–3 hengen tiimi
rukoilee puolestasi luottamuksella ja yksityisesti. Healing Room
on matalan kynnyksen paikka saada rukoustukea elämään. Uudet
rukousklinikat avautuvat jatkossa Riihimäelle ja Porvooseen.
Rukousklinikat ovat auki toukokuun loppuun saakka ja avautuvat
taas elo-syyskuun vaihteessa. Lisätietoa sivulta 11.

Opi rukoilemaan parantumisen puolesta!
➼
Tulevat Healing Room -koulutukset
13.4. Espoo
30.–31.8. Joensuu

4.–5.10. Salo
26.10. Espoo

Askel yliluonnolliseen -viikonloppu
➼
26.–28.4.2013 Perheniemessä
nen taisteluvarustus. Asioita harjoitellaan käytännössä ja harjaannutaan armolahjoissa.
SUSANNE LAITINEN

Kouvolan lähellä, luonnon keskellä pidetään rukouksen ja ylistyksen viikonloppu, jossa saat ilmestystä näkymättömän maailman
todellisuuksista ja omasta asemastasi siinä. Viikonlopun aiheita
ovat mm. näkymättömän maailman todellisuudet, profetaalinen
elämä, rukouksen ja esirukouksen muuttava voima ja hengelli-

Tallinnan Vanhaan kaupunkiin
kesä-Healing Room
Healing Rooms Finland yhdessä Hea➼
ling Rooms Estonian kanssa avaa kesälauan-

➼Valtakunnallinen

LISÄTIETOA
rukousvuorokausi 12.–13.4.
tapahtumista
Rukousvuorokausi alkaa perlehden sivulta 11,
jantaina 12.4. kello 18 ja lopwww.healingrooms.fi,
puu lauantaina 13.4. kello 18.
email: info@healingrooms.fi Ensi syksyn rukousvuorokausi
on 6.–7.9.
tai p. 045 312 5001.
Rukous tapahtuu omassa kodissasi tai voit koota rukoilijoita
yhteen.
Nyt on aika varata aikaa rukoukselle!

➼Euroopan HR-johtajat Suomeen
Toukokuussa Suomeen saapuu HR-johtajia mm. Virosta, Latviasta, Ukrainasta, Israelista, Englannista, Tanskasta, Tsekistä, Norjasta ja Ruotsista. Tapaamisessa luodaan linjoja HR-työlle ja edistetään uusien Healing
Roomien syntymistä Euroopassa.

➼Tule Healing Roomin Partneriksi
Yrittäjä, haluatko luovuttaa liiketoimesi Jumalan valtakunnan käyttöön? Me Healing Roomissa tuemme sinua rukouksin. Liike-elämä voi
palvella Jumalaa tuomalla Valtakunnan periaatteet arjen työhön ja toimintaan.
Partneri-konsepti tarkoittaa yrittäjälle mahdollisuutta saada kohdennetusti saada rukoustukea. Kylvä hyvään maahan, joka tuottaa paljon
satoa iankakkiseen elämään. Lisätietoa toimistosta p. 045-312 5001.

taisin Healing Roomin Tallinnaan.
Vanhan kaupungin kupeessa sijaitsevaan
Jaanin kirkon alakertaan avataan kesäkaudelle virolais-suomalainen Healing Room.
Healing Room on avoinna 8.6.–31.8.13 lauantaisin klo 14–16. Kirkko sijaitsee Suur-Kar-

ja-tien eteläpäässä. Rukousta suomeksi, viroksi, venäjäksi ja englanniksi. Tervetuloa!
Haluatko mukaan aktioon? Lähetä viesti
toimistoomme viimeistään 15.5. mennessä
osoitteeseen info@healingrooms.fi ja lähetämme postia sinulle mm. tietoa matkasta ja
pastorin suosituslomakkeen (jos et palvele
HR-tiimissä).

LUE
L

➼Parantumisristeily 22.–24.11.2013

ISÄÄ

SIVU

LTA 1
1

.

Syvemmälle parantumisen periaatteisiin. Opettajina Susanne ja Markku Laitinen.

➼Tue Healing Roomia
Kuuden vuoden Healing Room
-työ Suomessa on ollut ihmeessä
elämistä myös taloudellisesti. Työ
alkoi muutaman yksittäisen kristityn uskosta siihen, että Jumala on
synnyttämässä jotain uutta Suomessa. Tämä usko konkretisoitui
taloudelliseksi tueksi. Edelleenkin
yksittäisten kristittyjen taloudel-

linen tuki on erittäin tärkeä Healing Room -työn mahdollistaja.
Mikäli ei ole lähettäjiä, eivät lähtijätkään pääse lähtemään. Puivan
härän suuta ei pidä sitoa, kehoittaa Raamattu. Lähde sinäkin tukemaan Healing Room -työtä taloudellisesti. Lisätietoa tukimahdollisuuksista sivuilla 10–11.
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Selkäleikkaus peruutettiin

60

-vuotias Roland Ahxner
Västeråsista sai kuulla, että Healing Rooms Finland
on järjestämässä koulutustilaisuutta
Tukholmassa syyskuussa 2012. Kovista
selkäkivuista huolimatta hän päätti lähteä mukaan.
– Kolme ja puoli vuotta sitten olin selän jäykistysleikkauksessa ja kuuteen
välilevyyn laitettiin ruuvit. Sairasloman
jälkeen kuntouduin aika hyvin ja kuntoutuminen jatkui aina kevääseen 2012
asti, jolloin selän tilanne taas paheni,
Roland kertoo.
Selkää särki niin kovasti, että nukkuminen oli vaikeaa ja hän joutui ottamaan vahvoja särkylääkkeitä. Kesällä
2012 tehtiin magneettikuvaus ja todettiin, että syksyllä pitää jäykistää vielä
kolme välilevyä lisää. Mutta Rolandia
ei ehditty koskaan leikkaamaan, koska
Jumalalla oli toisenlaiset suunnitelmat!

Välitön parantuminen
– Osallistuin Healing Roomin koulutukseen ja perjantaina kerrottiin, että harjoittelisimme esirukousta paran-

tumisen puolesta seuraavana päivänä.
Minun oli hankala päästä Tukholmaan
ja vaikea istua autossa, samoin penkissä
istuminen opetuksen aikana tuotti vaikeuksia. Mutta päätin silti palata lauantaina saamaan esirukousta.
Roland kertoo, että joku sai tiedonsanan, että paikalla on henkilö, jolla on
eripituiset jalat.
– Sehän olen minä, ajattelin. Minulla on aina ollut eripituiset jalat ja toista
housunlahjettakin on pitänyt lyhentää.
Kuullessaan tämän Roland meni
eteen, istuutui tuolille, jolloin esirukoilijat suoristivat hänen jalkansa ja vertasivat niiden pituutta.
– He rukoilivat puolestani Jeesuksen
nimessä ja tunsin jaloissani lämpimän
virtauksen noin minuutin ajan. Minullahan on ongelmia myös selässä, ajattelin. Silloin tunsin samanlaisen lämpimän virtauksen myös selässäni.
Hänen vaimonsa ja kaikki muut ympärillä seisovat näkivät kuinka jalka
kasvoi. Samalla kun hän tunsi lämmön
kehossaan, niin särky lähti ilman, että
kivun puolesta edes rukoiltiin.
– Tunnen niin suurta kiitollisuutta!
Jumala on niin hyvä! Miksi juuri minä
sain parantua? Roland kyselee ihmetellen.

Lääkäri totesi parantumisen
Parantuminen oli ilmeinen, sillä kaikki
ihmiset Rolandin ympäristössä huomasivat suuren muutoksen.
– Vaari, sinä kävelet nyt aivan suorassa, sanoi lapsenlapseni. Lasta ei voi
huijata! Olin kävellyt vähän kumarassa. Sitä paitsi pystyin jälleen nostamaan
lapsenlapsiani.
Rolandilla on kolme aikuista lasta
ja kymmenen lastenlasta. Hän on iloi-

HEALING
ROOMS
ROLAND AHXNERIN KOTIARKISTO

Roland Ahxnerin selkärankaan
oli tehty jäykistysleikkaus kiinnittämällä siihen kuusi ruuvia.
Oltuaan jonkin aikaa parempi
selkä rupesi taas oireilemaan
ja uutta leikkausta suunniteltiin syksyksi 2012. Vielä kolme
välilevyä olisi pitänyt jäykistää
leikkauksella, mutta Roland
parani syyskuussa ja leikkaus
peruutettiin.

Leikkaus peruutettu koska potilas on
parantunut, Roland kertoo lääkärin
sanelleen sairauskertomukseen.

si Rolandia myös tekemään erinäisiä
liikkeitä testatakseen selkää. Kysyttäessä ottiko lääkäri mitään röntgenkuvia tämän tapahtuman jälkeen Roland
vastaa:
– Hän oli vakuuttunut siitä, että minä olin parantunut, joten ei olisi ollut
mitään ideaa tehdä magneettikuvausta.
Sitä paitsi sellainen tutkimus maksaa
paljon. Olemme sopineet uusintakäynnistä puolen vuoden kuluttua edellisestä käynnistäni.
Lääkäri sanoi Rolandille: ”Mene vain
kotiin, sillä sinä olet terve.” Raporttiin
hän saneli: ”Leikkaus peruutettu koska potilas on parantunut”. Roland kuuli
myös lääkärin sanovan jollekulle: ”Tässä on mies joka on parantunut!”

nen ja kiitollinen, että hän voi taas leikkiä lastenlastensa kanssa ja nostaa heitä. Eikä muutoksia ole huomannut vain
perhe. Hän on saanut todistaa ihmeestä sukulaisille ja ystäville. Naapurit näkevät hänen tekevän työtä puutarhassa
sellaisella tavalla, jota hän ei ole viime
vuosina pystynyt tekemään.
Marraskuussa Rolandille tuli kutsu
sairaalaan lääkärikäynnille.
– Hän näytti minulle tietokoneelta
kuvia selästäni ja pahoitteli sitä, ettei
ollut ehtinyt ottaa yhteyttä minuun aiemmin, ajatellen sitä kuinka huonossa kunnossa selkäni oli.
Silloin sain kertoa mitä
Sehän olen
minulle oli tapahtunut ja
ettei minulla ollut enää
minä. Minulla on aina
minkäänlaisia kipuja,
sanoo Roland.
ollut eripituiset jalat ja toista
Lääkärin reaktio oli
housunlahjettakin on
positiivinen. Hän pyy-

”

ANTTI HELIMÄKI

pitänyt lyhentää.”

TANJA ÖSTMAN
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Klinikkaterveisiä

Ruotsista

Healing Rooms Sweden (HRS)
syntyi noin vuosi sitten, mutta
valmistelut olivat alkaneet
aiemmin. Pieni ryhmä oli rukoillut
rukousklinikan syntymistä jo
kolmen vuoden ajan käytyään
koulutuksen Suomessa. Sitten
tuli aika synnyttää.

S

uomalaiset olivat pitämässä syksyllä 2012 Ruotsin ensimmäistä koulutusta Tukholmassa ja jo silloin saimme ihmetellä kuinka Jeesus paransi monia
vaivoistaan. Erityisesti mieleen jäi Rolandin jalka. Rukoiltaessa se kasvoi ensin liian
pitkäksi (noin 3,5 cm) ja siitä lyheni täysin
samanmittaiseksi kuin toinenkin jalka oli.

Asiakkaat tyytyväisiä
Tukholman rukousklinikka on auki kuukauden ensimmäisenä tiistaina kello
18.30–20.30 osoitteessa Kattgränd 1, Södermalm. Tiimiläiset tulevat jo kello 17
rukoilemaan, ylistämään ja todistamaan
Jeesuksen ihmeteoista. Kävijöitä on ollut
keskimäärin noin 15 iltaa kohden. He ovat
tuoneet mukanaan rukoiltavaksi myös sukulaisten ja tuttavien asioita.
Rukoiltavien yleisimpiä rukousaihei-

Etelä-Ruotsin
koulutuksessa
oli innokkaita
osallistujia

ta ovat olleet hengellinen elämä, erilaiset niska-hartia-käsi-polvi-selkävaivat sekä päänsäryt, stressioireet ja univaikeudet.
Ongelmia on ollut myös työelämässä ja taloudellisessa tilanteessa. Olemme nähneet
ihmeitä ja saaneet todistaa, kuinka Jeesus
on parantanut monia. Erään syöpäpotilaan
kohdalla veriarvot ovat parantuneet koko
ajan. Minna parani borreliasta johtuneesta sairaudesta. Hän asetti rukousklinikalla siunatun rukousliinan päälleen sanoen:
– Minä nousen ja paranen Jeesuksen nimessä. Polvi on parantunut ja liikuntakyky
parantunut.

Tulijat ovat olleet tyytyväisiä rukousapuun ja ihmetelleet kuinka hyvä ilmapiiri
Healing Roomissa on. He ovat suositelleet
paikkaa muille. Yhtenä iltana kolme ensimmäistä rukoiltavaa tuli uskoon ja myöhemmin muutamia täyttyi Pyhällä Hengellä.

Koulutus Etelä-Ruotsissa
Växjön lähellä Rottnessa pidettyyn koulutukseen osallistui 20 innokasta rukoilijaa.
Ilmapiiri oli todella vastaanottava. Jumalan rakkaus, Pyhän Hengen läsnäolo ja Jee-

sus olivat läsnä. Herra voiteli monia rukoilemaan sairaiden puolesta. Saimme myös
pukeutua Jumalan antamiin varusteisiin
rukoustyötä varten.
Växjössä suunnitellaan jo rukousklinikan aloittamista. Seuraava koulutus pidetään huhtikuussa Tukholmassa lauantaina
20.4.2013, osoitteessa Kattgränd 1, Södermalm. Tervetuloa mukaan ja suosittele
osallistumista toisillekin !
Rukouksemme on, että Healing Room
-työ etenee Ruotsissa Jumalan suunnitelmien mukaan. Innolla odotamme, mitä
Jeesus tekee tänä vuonna. Haluamme olla
mukana siinä kaikessa ja kulkea eteenpäin
Pyhän Hengen johdatuksessa. Luotamme
Herran sanaan Serubbaabelille: ”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni”.
(Sakarja 4:6)
Teksti ja kuva SEIJA TIMGREN
info@healingrooms.se
www.healingrooms.se

Ritva Mitra parantui itse lukuisista vaivoista palvellessaan muita
Tikkurilan Healing Roomissa
rukouspalvelijana toimiva Ritva
Mitra koki parantumisen suman
omista vaivoistaan vuoden 2012
syksyn aikana palvellessaan
muita: jalka piteni, nilkan asentovirhe ja polvi paranivat, nykivä
suoni rauhoittui ja refluksitaudin
oireet helpottuivat.

–T

ikkurilan rukousklinikalla oli
loka-marraskuussa normaali perjantai-illan vastaanotto.
Poikkeuksellista oli vain, että rukouskoulutuksen hiljakkoin käynyt Anneli tuli tutustumaan toimintaan ja oli mukana rukoustiimissä ns. hiljaisena rukoilijana. Ennen
rukouspalvelun alkua siunasimme toisiamme ja rukoilimme toistemme ajankohtaisten rukousaiheiden puolesta, niin kuin aina teemme, Ritva kertoo.
Silloin joku mainitsi, että vierailijalla on
sellainen armolahja, että kun hän rukoilee
eripituisten jalkojen puolesta, ne tulevat
yhtäpitkiksi.
– Mieleeni ei ollut koskaan juolahtanut,
että toinen jalkani olisi lyhyempi toista.
Aamulla muistan kuitenkin ajatelleeni, että
vasemman nilkan asentovirheelle on kohta
alettava tehdä jotakin, sillä kantapääni sisäreuna ei astuessa ulottunut maahan asti.
Siitä oli seurauksena polvivaivoja. Epätasaisella alustalla kävellessäni pelkäsin koko
ajan nilkan retkahtamista.

Ritva pyysi siis tiimiä rukoilemaan vasemman jalkansa virheasennon puolesta.
Hänet pantiin istumaan tuolille ja ojentamaan jalkansa eteen.
– Anneli totesi, että vasen jalkani on oikeaa lyhyempi. Näin eron myös omin silmin. Lyhyt rukous, ja jalka kasvoi noin
puolitoista senttiä.
– Kun lähdin siitä liikkeelle, tunsin heti,
että astuin eri tavalla kuin ennen. Korjaantuneen askelluksen myötä vasemman polven kivut hävisivät muutamassa päivässä.
– Olen kävellyt väärin yli 60 vuotta,
mutta sain hetkessä avun vaivaani!

Loppusilaus jaloille
Joulukuun yhteysillassa oli mukana vieraileva puhuja, joka rukoili puolestamme
miehensä kanssa.
Ritva oli ollut pitkin iltaa paljon jaloillaan ja joutui välillä lepuuttamaan jalkojaan istuen. Niinpä hän ajatteli, että voisihan noiden raskailta tuntuneiden jalkojen
puolesta rukoilla.
– Vierailija rukoili jalkojen nestekertymien puolesta ja kehotti sitten kyykistymään. En olisi halunnut tehdä niin, sillä
en ollut kyennyt kyykistymään 26 vuoteen
lapsen syntymän jälkeen, kun polvi oli aina kipeä.
– Vastahakoisesti kokeilin kuitenkin
kyykistymistä, ja tein sen peräti 4–5 kertaa. En ollut uskoa, että oikeasti kykenin
siihen. Kokeilin kyykistymistä vielä kotona
illalla ja seuraavana aamuna – jalat tuntuivat pumpulin keveiltä. Tunnen, että jota-

kin siellä jaloissa virtaa nyt eri
tavalla, Ritva tuumaa.

Pankaa
paremmaksi!
Syksyn mittaan Ritva parantui muutamista muistakin
vaivoista tavanomaisen klinikkapalvelunsa aikana.
Hän on iloisen hämmentynyt parantumisistaan, mutta huikkaa sitten
pilke silmäkulmassa: – Pankaa paremmaksi!
– Kerran mainitsin rukoustiimillemme
pikku vaivasta, joka häiritsi minua. Vasemman kulmakarvan yläpuolella nimittäin sykki suoni niin voimakkaasti, että se
kohosi näkyviin nykimisen tahdissa. Pelkäsin, että verisuoni katkeaa, Ritva muistelee.
– Ei tarvinnut kuin mainita asiasta tiimille, ja rukous tehosi heti. Vaiva ei ole ilmennyt kertaakaan sen jälkeen.
Ritvan mielestä Jumalan toiminnassa
alkaa jo näkyä melkeinpä jonkinmoinen
kaava: jos jokin asia häiritsee väärällä tavalla, siihen Jumala tarttuu.

Helpotusta refluksitautiin
Ritva kertoo, että hänellä todettiin 3–4
vuotta sitten refluksitauti, josta aiheutui
paineen tunnetta pallean seudulla sekä

Ritva Mitra on kiitollinen Jumalalle viime syksystä, jolloin hän sai kokea parantumisen toisensa
jälkeen.

nielemisvaikeuksia.
– Olin alkusyksystä tuonut
tiimille rukousaiheeksi ennen rukoiltavien tuloa vatsan ja suoliston vaivat,
jotka tekivät pallean piukaksi. Syksyn aikana huomasin, että nyt on helpompi olla,
Ritva toteaa.
Ympärivuorokautiset nielemisongelmat
kuitenkin jatkuivat ja alkoivat ahdistaa Ritvaa etenkin nukkumaan mennessä. Hän
pelkäsi nielevänsä väärin. Niinpä hän pyysi joulukuun alussa klinikkaillan alkaessa
apua nielemisongelmiinsa.
– Rukouksen aikana aloin vetää itseäni
kasaan. Rukouspalvelijat jatkoivat rukousta, kunnes kykenin taas nostamaa itseni suoraksi. Nieleminen ja hengittäminen
makuulla on sen jälkeen ollut helpompaa.
Aika näyttää, paraneeko tauti kokonaan,
Ritva miettii.
– Koen olevani omalla paikalla saadessani rukoilla toisten puolesta, koska Jumala
vastaa rukouksiin. Kaikki kunnia Herralle!
Teksti ELSE LEINO
Kuva MATTI MITRA
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Yhteiskuntakin
tarvitsee

Parantajaa

Silloin Herra vastasi minulle:
–Jos muutat mielesi, minä otan
sinut jälleen palvelukseeni. Jos et
puhu joutavia, vaan puhut niin
kuin puhua tulee, saat jälleen olla
minun suunani. Ihmiset kääntyvät sinun puoleesi, mutta älä sinä
käänny heidän mielensä mukaan.
Minä teen sinusta lujan pronssimuurin. Vaikka tämä kansa nousee sinua vastaan, ei se sinua voita, sillä minä olen sinun kanssasi,
minä autan ja suojelen sinua, sanoo Herra. Minä pelastan sinut
pahojen käsistä, vapautan sinut
väkivaltaisten kourista!
Jeremia 15:19

J

umala nosti aikanaan Jeremian äänitorvekseen kuuluttamaan totuutta,
ääntä joka kuuluu läpi tänä päivänä, jos sitä halutaan kuulla. Jeremian ajan yhteiskunnan vaurastumisen ja hyvinvoinnin keskellä tarvittiin Jumalaa yhä
vähemmän. Alettiin toteuttaa omaa itseään, omia halujaan ja toiveitaan, joskus jopa muita hyväksi käyttäen tai petoksella.
Ahneus sai yhä laajemmat mittasuhteet ja
lonkerot ulottuivat laajasti yhteiskuntaan ja
joskus jopa Jumalan seurakuntaan. Jumalan tunteminen kävi yhä ohuemmaksi. Sanaa ei enää opetettu isältä pojalle, eikä Jumalaa edes oikeastaan tarvittu. Hyvin meni
ilman Jumalaakin. Sanan vaikutus elämään
väheni ja erilaiset vääryyden muodot hivuttautuivat vähitellen ensin yksilön, sitten
yhteisön elämään ja lopulta yhteiskuntaan.
Tapahtui murros. Aikaa kului, vääryyden
tekemisen kautta arvot tulivat suhteellisiksi ja yhteiskunta alkoi muokata lakeja, jotka vastasivat uusia, muuttuneita arvoja.

Synti laillistetaan
Onko jotain muuttunut Jeremian ajoista?
Ainakin se on muuttunut, että muutoksen tahti on kovempi. Eikö tänä päivänä
vääryyden tekeminen muutu mielipiteen
muokkauksen kautta hyväksyttäväksi toiminnaksi? Tämä johtaa siihen, että lopulta
lakia muuttamalla synti tehdään lailliseksi.

Laittomuus pääsee valtaan
Laittomuus ottaa valtaa monin tavoin: kir-

koissa käyminen harvenee, mutta kauppakeskuksissa lisääntyy. Antikristilliset mielipiteet saavat palstatilaa ja yhä suurempaa
kannatusta. Kristinuskon opetusta vähennetään kouluissa. Omien oikeuksien vaatiminen on yhä kyltymättömämpää ja
ahneutta pidetään taloudessa melkein hyveenä. Rahan, materian ja runsaan omaisuuden haltijoita pidetään arvossa ja mammonaa palvotaan. Itsekkyys lisääntyy ja
toisesta välittäminen ohenee.
Laajapohjainen arvo- ja asennemaailman muutos on käynnissä. Omat mielipiteet ja ”se mikä tuntuu minusta hyvältä, on
oikein” -ajattelu ohjaavat järjestelmää. Kun
Jumalan tunteminen käy yhä ohuemmaksi laittomuuden päästessä valtaan, ihminen
kiinnittyy siihen, mikä tuntuu sopivalta.

Ankkuri on irti
Merellä oleva laiva ajelehtii, kun sen moottori sammutetaan eikä ankkuria lasketa
pohjaan.
Laivan matkustajat eivät lainkaan huomaa ajelehtivan laivan hidasta liikettä,
vaan kokevat laivan olevan paikallaan. Laiva ei ajelelehtiessaan määrää itse kulkuaan,
vaan sen tekevät ympäristön tuulet ja merivirrat.
Tapahtuuko meille näin nykyajassa? Ihminen ei välttämättä itse huomaa arvojen,
ajattelun, kulttuurin ja sitä seuraavaa toimintojen hidasta, mutta varmaa muuttumista. Ihminen ajelehtii kuin ankkuriton
laiva merellä tuulien ja merivirtojen viedessä.

Media portinvartijana
Yhteiskunnan vaikutteet, kulttuurin muutokset, mielipiteet, arvot ja vaikutteet vaikuttavat ihmiseen kuin merivirrat ja tuulet ankkurittomaan laivaan. Valtaa eivät
enää aikoihin ole pitäneet käsissään yksin
presidentti, hallitus ja eduskunta vaan yhä
suuremmassa määrin eri mediat – päätoimittajat toimituskuntineen, jotka seisovat
portinvartijoina päättämässä mitä TV, sähköinen- ja painettu media nostaa esiin ja
mistä näkökulmasta. Jos julkaistavasta materiaalista päättävällä ankkuri ei ole kiinnitettynä lujasti pysyviin arvoihin ja hänellä
ei ole sisäistä lujuutta, käy helposti usein
niin, että kumartaessaan yhteen suuntaan
hän pyllistää toiseen. Julkisuudessa esiin
nousee vain ei-kristillinen näkökulma tai
kristillinen vaihtoehto tehdään julkisuudessa vanhanaikaiseksi ja typeräksi. Tämän vuoksi kristillistä näkökulmaa ei haluta kuulla ja käsitellä asiallisesti.

Kristityn ääni esiin
Antikristilliset kannanotot saavat valtaosan kaikesta palstatilasta, koska kristittyjen suuri enemmistö on hiljaa ja esiin nousevat vain ne muutamat rohkeat kristityt
vaikuttajat, jotka saavat sitten julkista paheksuntaa median taholta, joille naureskellaan sosiaalisessa mediassa ja lehtien palstoilla.
Myös kristittyjen tulee antaa äänensä
kuulua. On tärkeää tuoda Raamatun totuus esille viisaasti, kertoa mille arvopoh-
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jalle on itse elämänsä rakentanut ja tuoda
esiin Raamatun mukainen näkökulma asioihin. Näin voi vaikuttaa nykyiseen kulttuuriin myönteisellä tavalla.

Uudet arvot omaksutaan
Onko ihminen joutunut tuuliajolle? Media muovaa merkittävästi kulttuuria, näkemyksiä ja arvoja pikkuhiljaa ja huomaamatta siten, että ihminen pitää muutosta
luonnollisena. Eikä kaikki muutos itsessään olekaan hyvä tai paha – kasvua ja kehittymistä tarvitaan aina. Mutta silloin jos
antikristilliset arvot sisäistyvät ihmisen
omiksi arvoiksi vanhojen väistyessä sivulle, on ihminen joutunut petetyksi.

Yksi pysyy
Kautta historian on toteutunut tietty sykli. Silloin kun Jumalan Sanan tunteminen ohenee ja noudattaminen vähenee,
joku täyttää tyhjiön: laittomuus pääsee
valtaan. Mutta silloinkaan ei Raamatun
totuus muutu. Sana on ikuinen ja sen periaatteet toteutuvat ihmisestä riippumatta,
mutta Raamatun periaatteiden hylkäämisestä on tietyt seuraukset. Jumalan Sanan
hylkääminen nimittäin tarkoittaa Jumalan
hylkäämistä. ”Sinä hylkäsit minut, sanoo
Herra, sinä käänsit minulle selkäsi. Niinpä minä kohotan käteni sinua vastaan ja
hävitän sinut, en enää voi armahtaa!” (Jer.
15:6) Ihminen jää omien tekojensa ja valintojensa armoille. Herra nostaa suojaavan kätensä pois ja jättää ihmiset ottamaan vastaan omien tekojensa seuraukset.
Omien tekojen armoille jääminen kantaa
jo rangaistuksen itsessään.

Ankkuri on Sanassa
Ihminen tarvitsee ankkurin, joka kiinnittää hänet johonkin pysyvämpiin iankaikkisiin arvoihin. Silloin kun ankkuri
kiinnittyy Raamattuun, ei ajelehtimista tapahdu. Pitäytyminen Sanassa antaa pohjan
elämälle arvioida yhteiskuntaa, kulttuuria
ja elämää sekä näiden muutosta kiinteästä
perustasta käsin. Sanan arvopohja ei vaihtele ajasta tai olosuhteista riippuen.

Arvopohja luodaan jo lapsena.
On tärkeää panostaa perheen hengelliseen
kuttuuriin ja elämään. ”Sille on aikaa, mitä
pitää tärkeänä”, sanotaan. Jos aikuinen antaa aikaa Raamatun luvulle ja rukoukselle,
se luo perheessä kulttuurin ja mallin, että
Jumala on meidän perheessä tärkeä. Jumalasta tulee luonnollinen osa elämää ja
Raamatusta muodostuu perusta, jos sitä
luetaan ja rukoillaan yhdessä. Näin toimimalla voidaan rakentaa ankkuriin kiinnittynyt kulttuuri ja kasvattaa sukupolvi, joka
nousee laittomuutta vastaan.
Silloin kun jälkipolvi saa tietää Herran todistukset, Hänen voimansa ja ihmeensä, he
panevat uskalluksensa Jumalaan eivätkä
unohda Jumalan tekoja, vaan ottavat Hänen käskyistänsä vaarin.
Niin heistä ei tule kapinoitseva ja niskoitteleva polvi, jonka sydän ei pysy lujana ja
jonka henki ei pysy uskollisena Jumalalle.
Mukaeltu Psalmista 78:6-7
Teksti SUSANNE LAITINEN
Kuvat ANTTI HELIMÄKI

Hilja Aaltosen sanoma
Suomen seurakunnille
vuodelta 2012
■ Markku ja Susanne Laitinen tapasivat
Hilja Aaltosen 14.10.2012. Tämä Jumalan
kenraali ylennettiin kirkkauteen 13.2.2013
ja talletettu sanoma on Hilja Aaltosen
viimeisiä viestejä Jumalan seurakunnalle:
Vaikea aika tulossa
– Minulla on sellainen näkemys, että koko maailmaan tulee vielä vaikea aika, jolloin Jumala pysähdyttää tämän melskeen ja touhun. Tämä sukupolvi
on niin jumalaton, että se uskaltaa olla sitä mitä vanhat eivät uskaltaneet. Tämän päivän ihminen ei ennätä kuunnella mitä Taivas puhuu. Mutta Jumala panee
jarrut ja minua pelottaa, minkälaiset ovat ne Jumalan
jarrut. Ne eivät ole helpot ja niitä ihminen ei työnnä sinne minne tahtoo. Ne kulkee omaa rataansa ja
jättävät syvän jäljen. Nyt pelkään, miten se murskaa
meidät ja mitä se on kun alkaa kokonaan uusi aikakausi. Minkälainen on se liittymäaika? Ja kun sellainen uusi olomuoto valloittaa koko maailman, miten
Suomi osaa suhtautua tähän, kun koko olevainen liikahtaa. Voiko Suomi säilyttää tämän kulttuurinsa ja
maisemansa ja tämän hyvän mikä meillä nyt on? Sillä
ei mikään sukupolvi ole elänyt niin runsaan jokapäiväisen leivän kanssa, kun te elätte ja minä teidän mukana. Ei kukaan ennen teitä.

Raamattu on monelle vieras
– Toivon, että meidän kansamme ja maamme osaisi
valmistua ottamaan vastaan sen mitä tuleva on. Mutta onhan meillä Raamattu ja Jumalan sana, mutta kun
tänä päivänä Jumalan Sana on vieras Suomen kansalle. Harvassa kodissa sitä luetaan. Mutta, kun tulee koetuksen aika, kaikki muu väistyy ja Raamattu tuodaan
keskelle pöytää.

Saarnatuoli palaa
– Mutta on meillä vielä tämän suruttoman aikakauden keskellä hiljaisia Jumalan pyhiä joka kirkossa ja
kirkon ulkopuolella. Niitä jotka huutavat Jumalan
edessä ja on korva joka kuulee. Minä odotan niin, että tuleva herätys alkaa isosta kirkosta. Jumala herättää jonkun papin ja kun saarnatuoli palaa, kirkko on
tulessa. Meillä on pappeja, jotka kärsivät, että heidän
kielensä on sidottu ja eivät voi puhua. Mutta kun tulee Jumalan Henki, se puhaltaa ensin pappeihin ja
vapauttaa pappien kielet. Kirkot on täynnä ja ihmeitä tapahtuu. Ja tätä uutta helluntaita minä odotan. Ei
melua ja huutoa, vaan hiljaista itkun nyyhkettä, mutta
voimateot ilmenevät.

On synnyttävä uudesti ylhäältä
Saarnatuolista kuuluu – silloin kun kuuluu – mitä
ihanin herätyssanoma. Papit julistavat: Ihmisen täy-

”

Nyt on palattava julistamaan
puhdasta evankeliumia ja
esirukoilijoiden tulee

ottaa paikkansa muurinaukossa."
tyy uudestisyntyä omakohtaisesti. Ei riitä että on lapsena kastettu, niin ihana siunaus kun se onkin matkan alussa, mutta taivaaseen se ei meille tietä aukaise.
Meidän täytyy jokaisen omakohtaisesti kokea uudestisyntyminen, ottaa Jeesus vastaan. Se on joka kirkossa sama juttu. Minkään kirkon opin mukaan ei mennä taivaaseen, vaan sinne mennään Golgatan veristä
kirkkotietä. Joka ikisen kirkon ovi on yhtä korkea ja
kynnys yhtä matala, eroa ei ole. Sanoma on sama.

■ Rukouskoordinaattori Jorma Lahikainen
tapasi Hilja Aaltosen elokuussa 2012.
Hilja antoi seuraavan sanoman välitettäväksi Jumalan seurakunnalle Suomessa:
– Kuulen jo tuulen huminan ja suuret puimurit ovat
valmiina leikkuuseen, mutta ne vain on laitettava liikkeelle. Seurakunta ei näytä näkevän vielä selkeästi, että herätys on jo käynnissä. Tähän seurakunnan tulee
herätä.
– Vie sellainen viesti pastoreille ja hengellisille johtajille, että nyt on palattava julistamaan puhdasta
Golgatan ristin veren evankeliumia ja esirukoilijoiden tulee ottaa paikkansa muurinaukossa. Älkää enää
yrittäkö keksiä uusia temppuja, kaikki temput on käytetty loppuun. Sato on kypsää, puimurit ovat valmiina. Rukoilkaa elon Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä elokorjuuseensa.
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Kolumni

Jeesus toivomme
Jeesus voi viedä tilanteisiin, joissa ei ole enää muuta toivoa, kuin Hän. Ehkä me tarvitsemme sellaista ravistelua,
ettemme kiinnittäisi luottamustamme vääriin tukipilareihin: työhön, tilipussiin, puolisoon, terveyteen, jaksamiseen, pärjäämiseen tai ystäviin.
Jos Jeesus vie toivottomalta näyttäviin tilanteisiin, hän ei
johda niihin turhaan. Hän tietää miksi.
Viimeisten kahden vuoden aikana oma erityishaasteeni ovat olleet katkonaiset yöt, sillä molemmat tyttäremme ovat vuorollaan valvottaneet. Tammikuussa
vauvamme yöt olivat muuttuneet erityisen levottomiksi.
Siinä pisteessä en oikein enää jaksanut rukoillakaan,
mutta raahauduin rukoiltavaksi rukousklinikalle ja lähetin
rukouspyynnön muutamille ystäville. Tieto siitä, että joku
rukoilee, ja että Jeesus kuuntelee, antoi voimia.
Myös muiden tapauskertomukset liikuttivat minua
oman heikkouteni keskellä odottaessani Jumalan
vastausta.
Ensimmäinen oli palaute Healing Rooms (HR) -internetsivuilta:
”Vuoden 2011 alussa pidettiin HR-infotilaisuus seurakunnassamme Maarianhaminassa ja toin 15-vuotiaan
tyttäreni esirukoukseen. Olimme äskettäin aloittaneet
tutkimukset, koska hän ei tule murrosikään ja pituuskasvukin oli pysähtynyt. Saimme tutkimuksen jälkeen kuulla
että häneltä ei löytynyt kohtua eikä munasarjoja. Hänen
puolestaan rukoiltiin infotilaisuudessa ja myöhemmin
keväällä tehtiin uudet tutkimukset. Tällöin tyttäreltämme
löytyi normaalit kohtu ja munasarjat! Syyksi ilmiölle
todettiin myöhäinen kehitys ja ´perinnöllisyys´!” – palaute
Healing Roomin toimistoon 1.4.2012
Jeesus voi edelleen luoda uutta ja näin konkreettista!
Toinen esimerkki on puolestaan Hilja Aaltosen Tien
päässä taivas -kirjasta:
”Erääseen uskovaan kotiin syntyi eräänä päivänä vaikeasti
vammainen pieni tyttönen. Useita vuosia sitten perheelle
oli ilmoitettu profetian kautta, että ´teidän kotinne lämpimiin suojiin lentää pieni lintunen, murtunein siivin´.
Jonkun vuoden odotimme, mutta Hengen ilmoitusta
emme unohtaneet. Kun tuo pieni vierailija sitten saapui,
muistin tuon ilmoituksen ja yhdessä äidin kanssa siunaten toivotimme tervetulleeksi vajaassa matkapuvussa
saapuvan tulijan.
Kipeästi se koski, mutta tiesimme sen, että Taivaallinen
Isä oli näin määrännyt. Ei ollut pikku kättä, jota olisimme
käteemme puristaneet. Ei jalkoja, joihin olisimme kauniin
pehmeän tossun pukeneet. Järkyttävän vajaa oli matkapuku.
Mutta tämän vaikean edessä aukesi meille Taivas, Isän
koti, mistä kaikki vajavuus on pois. Tässä tuskan alttarilla
opimme oman uuden kiitosvirtemme. Sen alttarin luona
löysimme toinen toisemmekin syvemmin. Tarvitsimme
toinen toistamme. Sammuneen rakkauteni kuilun ylitse
rakensi sillan tämä vajaassa matkapuvussa vieraileva pitkospuu. Hän oli siunauksien porras.”

MARI TURUSEN KOTIARKISTO

Olipa Sinun tilanteesi mikä tahansa, Jeesus on toivosi ja
hän räätälöi vastauksensa Sinulle. Odota Häntä ja Hänen
vastaustaan.
Hän on tahtonut antaa heille
tiedoksi, miten häikäisevän
kirkas on tämä kaikille kansoille
ilmaistava salaisuus: Kristus
teidän keskellänne, kirkkauden
toivo. Kol.1:12–23, 27.
MARI TURUNEN

Jumalan
ja ihmisen
mahdollisuudet
Moni asia on mahdottomuudessaan
meille vuoren kokoinen – mutta vuori
voidaan nähdä ihmisen näkökulmasta
tai Jumalan mahdollisuuksista käsin.

H

erra sanoi: ”Käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä.” Mutta Gideon vastasi
Herralle: ”Kuinka minä voisin pelastaa Israelin?” (Tuomarien kirja 6)
Gideon näki vain inhimilliset mahdollisuudet, eikä ollut oppinut vielä tuntemaan Jumalan teitä. Paavali kehottaa meitä kiinnittämään
katseemme Kristukseen. Salaisuus onkin siinä, mihin kiinnitämme katseemme. Näkyvään
maailmaan kiinnitetty katse avaa ovet näkyvän
maailman mahdollisuuksille. Kristukseen kiinnitetty katse avaa ovet uskolle, joka on silta Jumalan mahdollisuuksille.

Omasta mielestä mitätön
Jumala sanoi Gideonille: ”Käytä voimaasi. Mene ja pelasta!” Arvelikohan Jumala, että Gideon oli taitava soturi ja vahva mies, joka saattoi omalla voimallaan pelastaa Israelin? Olihan
hän tehnyt maatöitä koko ikänsä ja saanut lihakset kasvamaan.
Gideon vastasi hämmentyneenä Jumalan puheesta: ” Kuinka minä voisin pelastaa?” Ehkä Gideon arveli, että nyt Herra on erehtynyt
pahan kerran. Oletko sinä ajatellut joskus, että Herra on pahasti erehtynyt valitessaan sinut
pelastamaan tätä kansaa. Oletko sydämessäsi
– ehkä alitajuisesti – vastannut Hänelle: ”Mikä
minä olen pelastamaan tätä kansaa?” tai Saulin
lailla, 1. Samuelin kirjassa 9. luvussa: ”Kuulun
Israelin pienimpään heimoon ja sukuni on mitättömin Benjamin heimon suvuista. Miksi sinä
minulle tällaista puhut?” Onko arviosi itsestäsi
ollut – Samuelin määritelmän mukaan – ”omasta mielestään mitätön”. Onko tämä syynä sille,
että et ole lähtenyt liikkeelle. Tai olet lähtenyt
liikkeelle, mutta et oikeastaan usko, että sinun
kauttasi kukaan sairas voi parantua tai ihminen
pelastua?

Näkyvän todellisuuden vanki
Gideon katsoi omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa ja arvioi tilanteen näkyvän todellisuuden pohjalta hyvin realistisesti. Hän jäi näkyvän todellisuuden ja oman arvionsa vangiksi.
Realiteetit ovat kyllä juuri niin kuten Gideon
sanoi. Meidän tulee nähdä näkyvän todellisuuden realiteetit, mutta kiinnittää sydämemme
Kristukseen, jotta uskon kautta voimme tuoda
Jumalan todellisuuden tähän maailmaan.

Taivaan mahdollisuudet
Meillä on Jumala, joka on luonut taivaat ja
maan Sanallaan. Hän on asettanut meihin
oman Henkensä uudestisyntymän kautta.
Olemme uudestisyntymän kautta päässeet osallisiksi Taivaan mahdollisuuksista.
Uskon kautta näkyvän todellisuuden ylle tulee suurempi todellisuus, jolla on voima toteuttaa Jumalan mahdollisuudet. Tämä todellisuus
löytyy vain uskon välityksellä. Kuitenkin Jeesus
murehtii: ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?”
Mahdottoman tilanteen edessä sydämen tila
punnitaan. Mahdoton tilanne on testi, joka paljastaa, mihin katse on kiinnitetty – Kristukseen
vai realiteetteihin.

Uskoa tarvitaan
Jeesus sanoi: ”Jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi. Mikään ei
olisi teille mahdotonta.”
Jumala odottaa meiltä uskoa, yksinkertaista,
lapsenomaista uskoa Häneen. Uskon kautta näemme sen, mikä ei ole silmin nähtävissä. Uskon
kautta opimme tunnistamaan Jeesuksen läsnäolon, näkemään ja kuulemaan Häntä. Meidän
tulee löytää elämä uskon varassa, ei näkemisen.
Teksti SUSANNE LAITINEN
Kuva ANTTI HELIMÄKI
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Profetaalinen sana:

Viimeisten aikojen kristittyjen kiusaukset
David Wilkerson oli rukouksessa
eräänä iltana vuonna 1973. Silloin
hänen eteensä tuli sarja näkyjä
tulevaisuuden tapahtumista. Hän
on kirjoittanut näyt kirjaansa,
jonka nimi on ”Näky”, josta ote:

K

aikkein suurin kiusaus viimeisille
kristityille on hyvinvointi. Raamattu sanoo, että viimeisinä aikoina
tulee olemaan kristittyjä, jotka ovat puolisydämisiä, rikkaita ja hyvinvoivia. Varallisuudessa ja menestyksessä ei sinänsä ole
mitään pahaa. Useimmat Raamatun patriarkat olivat hyvin varakkaita. Eikä Jumalalla ole vaurautta eikä menestymistä vastaan, koska Raamattu sanoo: ”Hän tahtoo
palvelijansa parasta.”(Ps. 35:27)
Kuitenkin näen, että hyvinvointi pettää miljoonia kristittyjä. Hyvinvointi huolestuttaa ja koettelee viimeisiä kristittyjä enemmän kuin köyhyys. Näen miten
tuhannet kristityt kiintyvät tavaroihinsa ja miten ne lakkaamatta vaivaavat heitä. Heistä tulee välinpitämättömiä, sokeita,
heikkoja ja hengellisesti alastomia. Kaiken
materialistisuuden keskellä he ovat kurjia
ja tyytymättömiä.

Näyssäni näen saatanan seisovan takaalalla nauramassa pahanilkistä naurua:
”Katso kaikkia rahahulluja kristittyjä,
keikareita! Hankkikaa vain kasoittain rahaa! Ostakaa uusia huonekaluja! Hankkikaa suurempia autoja! Tämä kaikki sai
Lootin sukupolven raunioiksi, niin se saa
teidätkin. Te hyvin palkatut, hyvin syöneet
ja mukavuutta rakastavat kristityt käytte
laiskoiksi, välinpitämättömiksi ja siksi olette helppo saalis. Jumala – anna heille lisää
tuota kaikkea.”
Jumala, joka omistaa kaiken, ei halua mitään mitä ihmisellä on. Hän haluaa ainoastaan ensimmäisen sijan niiden sydämissä, jotka kutsuvat itseään Hänen nimellään.

Pyhää Henkeä laiminlyödään
Näen monien viimeisen ajan kristittyjen
joutuvan perikatoon siksi, etteivät he voi
olla rakastamatta nautintoja. Näen tuhansien kristittyjen istuvan teattereissa asettuen alttiiksi häpeällisille esityksille, joita he
kerran vihasivat. He eivät ole antautuneet
mihinkään erikoiseen syntiin, vaan ovat
langenneet elokuvien, kutsujen, seuraelämän ja juominkien hyvinvoiviksi orjiksi.
He eivät oikeastaan ole syntisiä Jumalan
edessä, ainoastaan vieraita Hänelle. Heillä on niin kiire keinuessaan mukana vauh-

dissa ja yrittäessään elää vapautunutta kristillistä elämää, että eivät edes tiedä, miten
ovat muuttuneet ja millaisiksi ovat tulleet.
Näen, että tulevaisuuden synti on vapaaajan väärinkäyttö. Ei tällä ole mitään tekemistä niiden viikkojen kanssa, jotka on
vietetty lomalla tai retkillä tai harrastuksen
parissa. Ei! Uskon, että nämä kaikki asiat
ovat hyviä. Puhun kaikesta hukkaan tuhlatusta ajasta, joka ihmisellä on käytettävänään valitakseen itse, miten sen käyttää
– ajasta, jonka hän voisi käyttää keskustelemiseen taivaallisen Isän kanssa.

tullut kyläluuta, mutta hänellä ei ole aikaa
lukea Raamattua tai rukoilla. Tämäkö on
se lopunajan kristitty, joka vaeltaa uskossa?
Onko tämä se kristitty, jonka usko voittaa
maailman?”
Suurin synti Jumalaa vastaan on yksikertaisesti se, että ihmiset eivät välitä Hänestä
silloin, kun Hän selvästi kutsuu. Näen tässä salassa tapahtunutta kehitystä. Lopun
ajan kristityt, jotka elävät paljon lähempänä Kristuksen tulemusta kuin ensimmäiset
kristityt, viettävät kaikkein vähiten aikaa
Hänen edessään.”

Näen, että saatana tulee jälleen syyttämään
viimeisiä kristittyjä.
”Katso lopunajan kristittyä, tuota television
orjaa! Hän kuluttaa tuntikausia aikaansa katsomalla sarjafilmejä ja urheiluotteluita,
mutta
hänellä ei ole aikaa olla
kahden kesken Jumalan
kanssa. Hän ei saa Jumalaa mahtumaan aikatauluunsa. Hän metsästää,
kalastaa, matkustaa, pelaa
golfia, tennistä ja koripalloa. Hän käy elokuvissa
ja kutsuilla ja hänestä on

DAVID WILKERSON

Ainutlaatuinen
tilaisuus
Andres Bisonni
Pirkko Jalovaara

signs &
wonders
FINLAND

Järj. Toivon portti srk

Liput:
28/12e uusitoivo.fi ovelta 35/15e

Bill Johnsonin kynästä

Avain ihmeisiin
Jeesus kutsui kerran joukkoa sivustakatselijoita tekopyhiksi, sillä he osasivat tulkita säitä ja ilmastoa, mutta eivät
ajan merkkejä. On ilmeistä miksi Jeesus halusi ihmisten ennemmin osaavan tulkita ajanmerkkejä (hengellistä
ilmastoa ja aikoja), kuin sääolosuhteita
– mutta se ei ole niin selvää, miksi Hän
piti tekopyhinä niitä, jotka eivät osanneet tätä ja tehneet näin.
Monet meistä ajattelevat, että kyky nähdä hengelliseen todellisuuteen
johtuu enemmänkin erityisestä lahjasta kuin, että se olisi jokaisen henkilökohtainen velvollisuus. Jeesus osoitti
tämän syytöksen fariseuksille ja saddukeuksille. Pelkästään se tosiasia, että
kaikista ihmisistä, juuri heiltä vaadittiin
kykyä nähdä, todistaa siitä, että kaikille
on annettu tämä kyky. Omien korruptoituneiden sydäntensä tähden heistä tuli sokeita Jeesuksen vaikutukselle, ja heidät tuomittiin, koska he eivät
saavuttaneet heihin istutettua potentiaalia. Uudestisyntyminen mahdollistaa
kyvyn nähdä sydämellä. Sydäntä, joka
ei kykene näkemään, pidetään kovana
sydämenä.
Uskon ei ollut koskaan tarkoitus ainoastaan tuoda meitä perheeseen. Uskon
kautta perheessä eläminen tulee myös

miellyttäväksi. Usko näkee. Se tuo Hä- Jumala on hyvin sitoutunut opettanen valtakuntansa ja sen voimavarat maan meille, kuinka voimme nähdä.
keskiöön. Ne saavutetaan uskon kaut- Tehdäkseen tämän mahdolliseksi, Hän
ta. Jeesus käski meitä: ”Etsikää ensin antoi meille Pyhän Henkensä oppaaksi.
taivasten valtakuntaa”. Paavali sanoi: Pyhän Hengen käyttämä opetussuun”Olkoon mielenne siihen, mikä ylhääl- nitelma on hyvin moninainen. Mutlä on, älköön siihen, mikä on
ta se yksi kurssi, jolle me kaikmaan päällä.” Hän myös
ki olemme kelvollisia pääsetähdensi sanomalla:
mään mukaan, on suurin
Hengessä ja
”Sillä näkyväiset ovat
kaikista kristityn etuoiajallisia, mutta näkykeuksista – ylistys ja paltotuudessa palvovat
mättömät iankaikvonta.
oppivat seuraamaan
kisia.” Raamattu selkeästi ohjaa meitä
Näkemisen opettelu ei
Pyhän Hengen
kääntämään huomiole syy ylistykseen ja paljohdatusta.
omme kohti näkymävontaan, mutta se on sen
töntä.
sivutuote. Ne, jotka palvovat Hengessä ja totuudessa, opTämä teema toistuu kirjoituksissa niin pivat seuraamaan Pyhän Hengen johmonta kertaa, että se saa meidät län- datusta. Hänen todellisuuttaan kutsusimaalaiset vähän hermostumaan. Me taan Jumalan Valtakunnaksi. Jumalan
olemme taipuvaisia suosimaan mate- valtaistuin, joka perustetaan Hänen
rialistista maailmaa. Mutta kuitenkin, kansansa ylistyksen varaan, on Hänen
tässä piilee salaisuus siihen yliluonnol- Valtakuntansa keskus. Palvonnan ilmaliseen todellisuuteen, jonka haluamme piiri on se paikka, jossa opimme asioiennalleen asetettavaksi seurakunnas- ta, joita järkemme ei pysty omaksusa. Jeesus kertoi meille, että Hän teki maan. Daavid oli niin vaikuttunut täsainoastaan sitä, mitä näki Isänsä teke- tä, että kaikki hänen muut urotyönsä
vän. Tämän oivaltaminen on elintärke- kalpenevat hänen Jumalalle antautuää niille, jotka haluavat enemmän. Hä- neen sydämensä rinnalla. Me tiedämnen tekojensa voima, esimerkiksi mu- me, että hän oppi näkemään Jumadan laittaminen silmiin, johtui Hänen lan todellisuuteen, koska voimme lukyvystään nähdä.
kea sellaisia lausuntoja, kuin: ”Minä

pidän Herran aina edessäni; kun hän
on minun oikealla puolellani, en minä
horju.”(Psalmi 16:8). Jumalan läsnäolo
vaikutti hänen näkemiseensä. Hän harjoitteli jatkuvasti tunnistamaan Jumalan läsnäolon. Hän näki Jumalan päivittäin, ei luonnollisilla silmillään, vaan sydämensä silmillä.
Etuoikeus ylistää ja palvoa Jumalaa
on tottumattomalle hyvä tapa alkaa
käsitellä näitä teemoja, joita löydämme kirjoituksista. Ylistyksessä opimme
kiinnittämään huomiomme tähän Jumalalta saatuun lahjaan – kykyyn nähdä sydämellä. Kun opimme ylistämään
puhtain sydämin, meidän silmämme
alkavat aueta. Silloin voimme odottaa
näkevämme, mitä Hän haluaa meidän
näkevän.

Bill Johnson on
kansainvälinen
puhuja ja Kaliforniassa sijaitsevan
Bethel-seurakunnan pastori.
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Itsellesi
iloksi,
läheiselle
lahjaksi

Tilaa Nyt!
Tilaukset nettisivun kautta www.healingrooms.fi
tai sähköpostitse tilaukset@healingrooms.fi
tai puhelimitse p. 045 312 5001 ma–to klo 9–12.

HEALING
ROOMS
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 jäsenmaksun tilille.

Tilaa: 019 668 135

www.christina-lehti.com

Healing Room -työ Suomessa
ja Virossa
DANNY SILK:
Kunnioituksen kulttuuri

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.

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.

www.estanc.fi

BILL JOHNSON: Maan
päällä niin kuin taivaassa

JOHN BEVERE:
Saatanan syötti

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.

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

✄

Tilaa ilmainen
sähköpostitiedote

Tilaa Healing Rooms
-lehti omaan kotiisi
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.

Lähetä lähetystyöntekijöitä
Suomeen

KIITOS TUESTASI!
HEALING ROOM FINLAND RY:ssä
työskentelee kolme palkallista
työntekijää ja useita vapaaehtoisia,
joiden työpanoksella mahdollistetaan rukousklinikkatyö Suomessa.
Yhdistys johtaa ja edistää Suomen ja
Euroopan Healing Rooms -työtä sekä
tuottaa rukousklinikoille erilaisia tuki
palveluja.

Viron -työn tuki:
Healing Rooms Estonia MTÜ
osoite: Redise 9-13, Laagri alevik, Saue vald,
Harjumaa 76401
IBAN: EE40 1010 2201 9717 7221
BIC EEUHEE2X

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.

AVAAMME NÄKÖALOJA
www.cimson.fi

Säiliöt ja
paineastiat

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

SYDÄMELLINEN KIITOS SINULLE joka
olet ollut mukana tukemassa rukouspalvelutyötä Suomessa. Yli kuuden vuoden
ajan Healing Room -työ on elänyt
ihmeessä.
TUKEASI TARVITAAN EDELLEEN.
Lahjoittamalla kertaluonteisesti tai
säännöllisesti mahdollistat sen, että
jatkossakin pystymme tekemään arvo-

kasta rukoustyötä Suomessa ja lähialueilla. Tukemalla Healing Room työtä
kylvät hyvään maahan, joka kantaa
satoa iankaikkiseen elämään.
VOIT LIITTYÄ MYÖS kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenyys on konkreettinen osoitus siitä, että haluat tämän
työn jatkuvan! Toimi heti.
KIITOS TUESTASI!

Voit tulla mukaan lähettämään rukouksin
ja taloudellisesti Suomen Healing Roomin
toiminnanjohtajia, Susanne ja Markku
Laitista Healing Room -työhön.
Tilaa kannatuskirje osoiteesta
info@healingrooms.fi.
Taloudellisen tuen voit ohjata:
Healing Rooms Finland ry
OP 578007-2366280, viite: 770
POHA 2020/2011/1339 3.11.2011–2.11.2013
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Rukousklinikat
KEVÄT 2013

Espoo – Leppävaara
Albergan kartano,
Sokerilinnantie 7 B
TIISTAIT

Espoo – Matikylä

Matinkylän Kaivo, Matinkatu 22
TIISTAIT

Helsinki – Itä

Kontulan lähiöasema,
Kontulan ostoskeskus
KESKIVIIKOT

Helsinki – Pasila

Päiväkoti Agape,
Palkkatilantori 1 L, Länsi-Pasila
TORSTAIT

Hämeenlinna

Läntinen lähiökeskus,
Sammontie 4
JOKA TOINEN PERJANTAI,
parittomat viikot

Joensuu

Pelastusarmeijan tilat,
Kirkkokatu 17 (sisäänkäynti
Suvantokadun puolelta)
JOKA TOINEN TIISTAI,
parilliset viikot

HEALING
ROOMS

Jyväskylä

Jyväskylän vapaaseurakunta,
Puutarhakatu 16,
40100 Jyväskylä
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

Kuopio

Kuopion kristillinen taide- ja
kulttuurikeskus
Vuorelankatu 5–7 B
TORSTAIT

Lahti

Ristin kirkko, Kirkkokatu 4
JOKA TOINEN MAANANTAI,
parilliset viikot

Lappeenranta

Sammontorin asukastila,
Sammontori 2
JOKA TOINEN KESKIVIIKKO,
parilliset viikot

Lapua

Sävelsiivet, Kustaa Tiituntie 1
JOKA TOINEN TORSTAI,
parittomat viikot

Lieto

Liedon uusi seurakuntatalo,
Kirkkotie 15
JOKA TOINEN MAANANTAI,
parilliset viikot

Karhulantie 33,
JOKA TOINEN TIISTAI,
parittomat viikot

Kouvola

Nuorisotalo, Marjoniementie 7
JOKA TOINEN TIISTAI,
parilliset viikot

AUKIOLOAJAT klo 18.30–20.30

Rukousklinikat ovat kesän tauolla
ja avautuvat elo-syyskuussa jälleen.
Tarkista aukioloajat
www.healingrooms.fi

Lohja

Karstuntie 2 A 4
JOKA TOINEN TORSTAI,
parilliset viikot

Oulu

Kirkkokatu 34
(sisään Nummikadun puolelta)
JOKA TOINEN MAANANTAI,
parittomat viikot

Pori

Kristillinen koulu,
Siltapuistokatu 1
JOKA TOINEN KESKIVIIKKO,
parilliset viikot huom. klo 18–20

Turku

Församlingshemmet Aurelia,
Aurakatu 18, 2. krs
JOKA TOINEN SUNNUNTAI,
parilliset viikot
huom. klo 16.30–18.30

Salo

Katrineholminkatu 9
TIISTAIT

Vaasa

Seinäjoki

Keskuskatu 17
JOKA TOINEN TORSTAI,
parilliset viikot

Tampere

NNKY:n tilat, Kirkkopuistikko 30
JOKA TOINEN TORSTAI,
parittomat viikot

Vantaa – Tikkurila
Vapaaehtoistalo Viola,
Orvokkirinne 4
JOKA TOINEN PERJANTAI,
parittomat viikot

Puutarhakatu 17
TIISTAIT
huom. klo 18.30–20.00

Viikonlopun aiheina ovat mm. näkymättömän maailman todellisuudet,
erilaisten voimien ja valtojen lähteet ja niiden tunnistaminen,
profetaalinen elämä ja rukouksen muuttava voima, sekä käytännön
harjoittelua. Viikonlopun aikana on paljon rukousta ja ylistystä.

l

Viikonlopun vetäjinä toimivat Sanna ja Jouni Siltala
Ylistystä johtaa Sanna-Riikka Toivanen
Hinta: Täysihoitopaketti 220 €/hlö (sis. ohjelman, majoituksen 2–3hh ja ruokailut)
1hh: 250 €/hlö ja osallistuminen ilman majoitusta 170 €/hlö (sis. ohjelman ja ruokailut)
Lisätietoa www.healingrooms.fi

SYVEMMÄLLE PARANTUMISEEN -RISTEILY
22.–24.11.2013 M/S MARIELLA
Viking Line -risteily Helsinki–Tukholma:

Opettajina mm. Susanne ja Markku Laitinen.
Hinta 330 e/hlö sisältää hyttimajoituksen (2 henkeä/hytti),
ruokailut laivassa ja koulutuksen.
PE 22.11.
17.30 Lähtö
18.00 koulutus
20.30 Viking Buffet
LA 23.11.
8.00 alkaen
meriaamiainen
TIMO GRANSTRÖM

Suomen Healing Roomit avautuvat elo-syyskuun vaihteessa. Tervetuloa rukoiltavaksi.

Vanha Pappila, Pappilantie 1
JOKA TOINEN MAANANTAI,
parittomat viikot

ASKEL YLILUONNOLLISEEN -VIIKONLOPPU 26.–28.4.
PERHENIEMESSÄ

Tulevia tapahtumia

13.4. Healing Room -koulutus Espoossa,
Albergan Kartanossa, Sokerilinnantie 7.
Huom! Koulutus on yksipäiväinen klo 10–21.
l 13.4. Info-tilaisuus Valkeakoskella klo 14,
Valkeakosken vapaaseurakunta, Kirjaskatu 26.
l 12.–13.4. Valtakunnallinen rukousvuorokausi
alkaa perjantaina klo 18 ja loppuu lauantaina klo 18
l 26.–28.4. Askel yliluonnolliseen -viikonloppu
Perheniemen evankelisella opistolla, IItissä
l 8.6.–31.8. Tallinna Healing Room avoinna lauantaisin
klo 14–16 Jaanin-kirkossa, osoitteessa Vabaduse väljak 1.
Rukousta suomeksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi.
l 30.–31.8. Healing Room -koulutus Joensuussa
Ev.lut. seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28
l 31.8. Info-tilaisuus Raumalla klo 14–16,
Rauman Vapaaseurakunta, Isoraastuvankatu 3
l 6.–7.9. Valtakunnallinen rukousvuorokausi
alkaa perjantaina klo 18 ja loppuu lauantaina klo 18
l 4.–5.10. Healing Room -koulutus Salossa
Salon Vapaaseurakunta, Perniöntie 13
l 4.–5.10. Valtakunnallinen rukousvuorokausi
alkaa perjantaina klo 18 ja loppuu lauantaina klo 18
l 27.10. Healing Room -koulutus Espoossa
Espoon Helluntaiseurakunta, Luomanportti 8
l 22.–24.11. Helsinki–Tukholma -risteily: ”Syvemmälle parantumiseen!”

Nurmijärvi

Healing Room Finland ry:n tiedotuslehti
Päätoimittaja Susanne Laitinen Tuotanto Healing Room Finland ry Avustajat Jorma Lahikainen, Markku Laitinen,
Else-Maj Leino, Seija Timgren, Mari Turunen, Tanja Östman Ulkoasu ja taitto Anne Tervahauta/Kuvitella
Kannen kuva Timo Granström 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

10.00 Koulutus
12.00 Vapaata
Tukholmassa, käytännön
harjoittelua
16.30 Laiva lähtee +
Viking Buffet
18.30 koulutus

22.00 koulutus päättyy
SU 24.11.
8.00 alkaen
meriaamiainen
10.10 Lautta Helsingissä

Lisätietoa:
www.healingrooms.fi, info@healingrooms.fi tai p. 045 312 5001,
sitova ilmoittautuminen 1.10. mennessä

Healing Roomin Partneriksi
YRITTÄJÄ – HALUATKO LUOVUTTAA LIIKETOIMESI JUMALAN VALTAKUNNAN KÄYTTÖÖN?
Me Healing Roomissa tuemme sinua rukouksin. Tule mukaan kylvämään hyvään
maahan,joka tuottaa satoa iankaikkiseen elämään.
Lisätietoa Partneri -konseptista HRF-toimistosta Anne Keskiseltä,
email: anne.keskinen@healingrooms.fi tai p. 045 312 5002
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Lapsettomuus
nakersi naiseuttani
Niina Espoosta oli yrittänyt
miehensä kanssa saada lasta
parin vuoden ajan, onnistumatta. Lääkäri ei tutkimuksissa
löytänyt mitään syytä lapsettomuuteen. Pariskunta kokeili
myös lapsettomuushoitoja,
mutta ne eivät sopineet Niinalle.
Ainoaksi toivoksi jäi rukous
Jumalan puoleen.

–K

Niina kävi Espoon Healing Roomissa
Albergan kartanossa muutamia kertoja
rukoiltavana vuosien 2006–2008 aikana.
Siellä kannettiin Jumalan eteen niin lapsettomuutta kuin Niinan homeen aiheuttamaa sairastumista. Niinalla on myös
uskossa olevia perheenjäseniä, ystäviä
sekä seurakunnan pastori rukouspalvelijoineen, jotka rukoilivat hänen puolestaan.
− Vuonna 2006 sain HR-käynnin aikana profetian, että jotakin uutta on tapahtumassa, ja rukoilija näki ikään kuin
vihreää ruohoa. Myöhemmin seurakunnassa tämä vahvistettiin tiedon sanalla
Raamatun kohdasta, jossa pääsisin lepäämään viheriöivälle niitylle. Seuraavan vuoden kesällä Italiassa päädyimme
paikkaan nimeltä Armentarola, mikä
tarkoittaa laidunta. Siellä alkoi parantumiseni ensimmäinen vaihe: pääsin henkisesti vapautumaan avioeroni aiheuttamista traumoista, Niina kertoo.
Niina kokee saaneensa masennuksensa keskellä HR-käynneistä valtavaa voimaa ja toivoa.
− Sydämessäni tiesin, että Jumala oli
aloittanut työnsä. En epäillyt hetkeäkään, etteikö jotain tapahtuisi. Jäin odottamaan vain oikeaa aikaa.
Lopulta vuonna 2008 Niina sai rohkeuden irtisanoutua homeongelmia ai-

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)

oin naiseudestani puuttuvan jotakin. Minulle oli
alusta saakka tärkeää saada
itse kokea raskaus ja synnytys. Adoptio
ei ainakaan silloin tuntunut itselleni oikealta ratkaisulta, Niina kertoo.
− En ollut koskaan kokenut ns. vauvakuumetta. Miehelleni lapsen saaminen
tuntui olevan suurempi asia kuin itselleni. Olin kokenut jo yhden traumaattisen
avioeron nuorena, mihin osaltaan vaikutti sairastumiseni. Nyt pelkäsin, että
tulisin jätetyksi uudelleen, koska en pystynyt antamaan lasta miehelleni,
Niinan kaksi siskoa ja suuri osa hänen
ystävistään oli saanut lapsia. Hän halusi kokea saman arjen iloineen ja suruineen.
− Lapsettomuus aiheutti hiljaista masennusta. Sen lisäksi olin sairastunut vakavasti homeesta työpaikalla. Elämäni
tuntui hajoavan palasiksi, Niina kuvailee
tuntemuksiaan.

Rukouksen kautta vyyhti alkoi
purkautua

Mitä on uskoontulo?

Mihin uskoontuloa tarvitaan?

Nyt 3-vuotiaan Mikaelin kanssa iloisena puuhaava Niina toivoo, että hänen kokemukseni rohkaisee lapsettomia ja sairaita pyytämään rukousapua tilanteeseensa.
Rukouksella on suunnaton voima.

heuttaneesta, muuten loistavasta työpaikastaan. Hän kuvailee päätöstä itselleen
todella vaikeaksi, mutta siitä alkoi fyysinen parantuminen. Muutamassa kuukaudessa Niinan elimistö alkoi selvästi parantua. Siitä kului vielä muutama
kuukausi, ja hän tuli raskaaksi.
− Asiantuntijoiden mukaan olin irtisanoutunut kreivinaikaan. Toksiinit häiritsevät naisen elimistöä ja se ei voi tulla
raskaaksi, sillä elimistö suojelee näin sikiötä. Muutoin sikiö voisi saada kehityshäiriöitä myrkyistä.

Sydän täynnä onnea
Jumala oli jo ennen ultraäänitutkimusta
näyttänyt Niinalle unessa, että hän tulee
saamaan ruskeahiuksisen pojan. Mikael
syntyi 10.9.2009.
− Lapsi on kallein aarteeni. Tunnemme mieheni kanssa joka päivä valtavaa
kiitollisuutta Jeesusta kohtaan hänen armostaan, kun katsomme poikaamme.
Jumalani on antanut ihanan temperamenttisen, määrätietoisen ja huumorintajuisen pojan, joka saa letkautuksillaan
ihmiset nauramaan. Hän on juuri sellainen kuin toivoinkin.

Pyydä Jumalalta suuria
Niina kokee suhteensa Jeesukseen lähentyneen paljon.
− Ymmärrän Jeesuksen ristinkuoleman tuoman armon merkityksen ihan
eri tavalla kuin ennen. Yritän itse myös
opetella armollisuutta ihmisiä kohtaan.
− Kaikki saamani tiedon sanat ja uni
tapahtuivat kirjaimellisesti, ja voin todella sanoa, että meillä on elävä Jumala! Hänelle mikään ei ole mahdotonta.
Kun käännymme Hänen puoleensa hän
kuuntelee. Mutta kaikki tapahtuu ajallaan, ja yleensä hänen ajoitukseensa on
hyvä syy.
− Toivon, että ihmiset uskaltaisivat
pyytää rohkeasti Jumalalta suuria, sillä hän on suuri Jumala. Uskon, että Jumala itkee meidän kanssamme suruissamme, ja Hän haluaa parastamme.
Meidän tulisi rukoilla paljon enemmän,
pieniä ja isoja asioita. Rukous on näkymätön aseemme, turvamme ja suojamme ja väline yhteyteen Jumalan kanssa.
Teksti ELSE LEINO
Kuva NIINAN PERHEALBUMISTA

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)

