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Tunne-elämä
ja ajatusmaailma

muokkaavat uskolle maaperää s. 6 –7

Jalkojeni ja käsieni pituusero
hävisi katsellessani s. 8
Miten saada ilmestystä? s. 9

”Rukouksen
kautta Jumala
voi muuttaa
maailmaa.”
Ev.lut. pastori
ERKKI SUHONEN
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➼ Tulevat Healing Room koulutukset
4.–5.10.13
25.–26.10.13
24.–25.1.14
4.–5.4.14

itu

”Jumala tahtoo, että
kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 2)
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Parantuminen
➼
ja profetaalinen taide
-seminaarit

arvot

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.

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.

TEHTÄVÄ
KUVA: JARKKO VERTANEN

Ylistyksestä voimaa!
➼
-seminaari

Jumala on antanut meille myös
ylistyksen aseeksi ja elämänJumala on suuri Taitelija ja Hän
asenteeksi. Ylistyksessä on voion istuttanut meihin kykyä luomaa! Tule mukaan seminaariin
da. Taiteen kautta voit luoda
5.10. Espooseen.
mm. kuvia, joiden kautta JumaTässä seminaarissa saat opela puhuu itselle ja muille.
tusta, miten voi ylistää
Kuvataiteilija Tarseurakunnan keskelLISÄTIETOA
ja Laitinen johtaa
lä, itsekseen kotona
tapahtumista
Parantuminen
tai ääneti mieleslehden sivuilta 10–11,
ja profetaalinen
sään – ilman lauluwww.healingrooms.fi,
taide -perussemitai soittotaitoakin.
naaria 12.10.13 ja email: info@healingrooms.fi Voit saada ylistyktai p. 045 312 5001.
jatkoseminaaria
sestä voimaa!
9.–10.11.13.

➼
ja vie sinua syvemmälle parantumisen periaatteisiin. Risteily on

PARANTUMISRISTEILY on Healing Roomin jatkokoulutus

22.–24.11.13
Helsinki–Tukholma -risteilyllä opetetaan mm. seuraavista aiheista:
• Parantumisen periaatteet
• Identiteetti Kuninkaan lapsena
• Miten vaalia herätyksen ilmapiiriä
• Jumalan läsnäolon kantaminen
• Hengelliseen todellisuuteen ja ilmapiiriin
vaikuttaminen

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.

Voit saada vahvan ja rakentavan kokemuksen yliluonnolli➼
sesta Jumalasta Askel yliluonnolliseen -seminaarissa 2.–3.11.13!
Viikonlopussa opetetaan
• Näkymättömän maailman todellisuuksista
• Profeetallisesta elämästä
• Rukouksen ja esirukouksen muuttavasta voimasta
• Hengellisestä taisteluvarustuksesta

Suomen Healing Room täyttää

7 vuotta

S

Suomen kansallisena
rukouspäivänä
24.10.13.

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

Seitsemän 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 Healing Roomien syntymiseen. Jotta
työ voi jatkua, yksittäisten kristittyjen taloudellinen 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.

26.1.2013 Porvoo

Healing Room -työ Eestissä

Healing Roomin ensim➼
mäiset tuulet alkoivat Viros-

RAAMATULLISUUS

HEALING
ROOMS

Mark. 16 : 15–18
2)
1 Tim. 2 : 4
1)

ja migreeneistä, jotka usein
kestävät monta päivää.
Healing Room -koulutuksen ensimmäisenä iltana
minulla oli kova päänsärky,
joka oli alkanut jo aiemmin
päivällä. Vaikka puolestani
ei rukoiltu, huomasin kuitenkin kuinka särky pikkuhiljaa helpotti ja kotiin lähdin täysin oireettomana!
Yön aikana iski migreeni,
enkä särkyjen vuoksi pystynyt kunnolla nukkumaan.
Aamulla voin pahoin. Koulutuspaikalle päästyäni
huonovointisuus paheni, kylmää hikeä pukkasi ja
menin voimattomaksi. Tätä
kesti jonkin aikaa, jonka jälkeen oloni parani nopeasti.
Migreeni oli tipotiessään!
Näin pikaista paranemista
migreenistä en ole koskaan
kokenut näiden 23 vuoden
aikana, joina olen migreenistä kärsinyt. Kiitos Jeesukselle!

16.11.13 Keuruun seurakuntakeskus klo17

Healing Room -toiminnan

SUSANNE JA
MARKKU LAITINEN

Teini-iästä saakka
➼
olen kärsinyt päänsäryistä

Tuleva HR-info

s

l Alkanut syyskausi Healing Room -toiminnassa on
ollut erittäin rohkaiseva. Olemme nähneet Healing Room -koulutustilaisuuksissa Espoossa ja Joensuussa voimakasta Jumalan Pyhän
Hengen liikehdintää ja läsnäoloa. Monet ovat parantuneet ylistyksen aikana,
yhteisen rukouksen aikana tai vain ollessaan mukana tapahtumassa – aina kukaan
ei edes rukoillut heidän puolestaan vaan Jumala suvereenilla tavalla on ilmestynyt parantajana. Monet ovat myös vapautuneet erilaisista
taakoista ja lamaavista ajatusmalleista, jotka ovat
vaivanneet pahimmillaan vuosia.
Voimmekin iloiten todeta, että Jeesus on meidän
sielumme paimen. Hän koskettaa ihmistä kokonaisvaltaisesti – henkeä, sielua ja ruumista. Hän on hyvä ja Hän
tekee hyvää!
Olemme myös kokeneet, että Herra haluaa varustaa
kansaansa erilaisille armolahjoilla ja uudella rohkeudella
käyttää niitä. Armolahjat ovat valtava rikkaus, jonka Jumala on antanut seurakunnalleen – ne ovat tarkoitetut kristittyjen työkaluiksi täällä maan päällä, jotta voisimme tehdä
perustehtävämme, johon kuuluu evankeliumin julistamiNÄKY JUMALAN
nen ja sairaiden parantaminen. 1)
Samanlaisia hyviä uutisia olemme kuulleet eri puolilta
VALTAKUNNASTA
Suomea. Jumalan Henki liikkuu uudella tavalla seurakunHealing Room -toiminta perustuu
nissa ja kristillisissä tapahtumissa – ihmeet ja merkit ovat
näkyyn Jumalan valtakunnasta, jostodellisuutta tänään keskellämme. Hengellinen etsintä on
sa Kristus on jakamaton (1. Kor 1:12–
myös lisääntynyt. Ihmisillä on kaipuu kokea Jumalan hy13). Healing Room on yksi työmuoto
vyyttä ja Hänen elävää todellisuuttaan – ei enää vain saKristuksen maailmanlaajuisessa seuranoissa vaan voimassa.
kunnassa. Iloitsemme kaikkien kristillisTuntuu, että olemme monien vuosien odotuksen jälten seurakuntien ja järjestöjen työn etenekeen siirtymässä vähitellen kohti kansallisen herätyksen
misestä ja menestyksestä ympäri maailmaa
aikaa. Rukoillaan tämän herätyksen puhkeamista täy(Mark. 16: 15–18).
teen voimaan ja kukoistukseen!
Herätystä monet uskolliset esirukoilijat ovat rukoilleet Suomeen jo pitkään, vuosikymmenien
YHTEISTYÖN RAKENTAMINEN
ajan. Kunnioitamme tätä merkittävää työtä, jota
Rakennamme omalta osaltamme seurakuntien väon jo tehty rukoillen ja muutenkin kylväen. Helistä
yhteistyötä. Jeesus Kristus on seurakunnan pää
rätyksen puhjetessa me saamme niittää sitä heja
seurakunta
on ruumis. Rukoilemme Jeesuksen esidelmää, jota aiemmat sukupolvet ovat kasvatmerkin
mukaan
yhteyden puolesta (Joh. 17:21). Seutaneet. Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset
rakunnan
ja
yksittäisten
kristittyjen tulee vaeltaa kespelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuu2)
kinäisessä
rakkaudessa
ja
anteeksiannossa, jotta Krisden.
Herätystä varten kristittyjen tulee
tuksen seurakunta voi täyttää tehtävänsä maailmassa.
ensin herätä. Jumala kaipaa saada vaHealing Room on paikka rukoukselle ja yhteistyölle. Sielrustaa ja pukea kansaansa voimaan,
lä ei kiistellä teologisista kysymyksistä. Yhteys ei ole siettä suuri sadonkorjuu olisi mahtä, että olemme jokaisesta teologisesta yksityiskohdasta
dollista tehdä. Satoa voidaan kesamaa mieltä vaan paljon syvällisempi asia. Jokainen tiirätä, kun se on kypsää. Nyt Henmiläinen ymmärtää myös oman vastuunsa yhteyden ragen tuulet puhaltavat, sato on
kentajana ja vaalijana.
kypsymässä. Puetaan varustus päälle ja lähdetään liikkeelle.

Minä paranin

Salon Vapaaseurakunta
Olarin kappeli / Espoon Helluntaiseurakunta
Rauman Vapaaseurakunta
Seinäjoki

sa puhaltamaan 2010 toukokuussa, kun seurakunnassamme pidettiin HR-infotilaisuus.
Sen jälkeen eri vaiheiden kautta Herra johti meidät synnyttämään Viroon yhdistystä, jonka
nimeksi tuli Healing Rooms Estonia MTÜ. Healing Room koulutuksen jälkeen avasimme
ensimmäisen HR-klinikan Tallinassa. Tällä hetkellä Virossa
toimii kolme Healing Roomia,
kaksi Tallinnassa ja yksi Tartossa. Meillä on tavoitteena, että
syksyn 2013 aikana syntyy Viroon 2–3 uutta klinikkaa mm.
Saarenmaalle ja Pärnuun.
1,5 vuoden aikana on Healing Room -työn kautta tullut
uskoon 13 ihmistä. Kun aloitimme ensimmäisen Healing
Roomin, ensimmäinen rukoiltava oli mies, joka oli päättänyt tehdä itsemurhan. Hän tuli uskoon sinä iltana ja kahden
viikon kuluttua hän vapautui
tupakoinnista. Kerran tuli rukoiltavaksi mies, jolla oli juuri
diagnosoitu syöpä. Julistimme
Jumalan Sanaa hänen elämäänsä ja rukoilimme hänen
puolestaan. Muutaman viikon
kuluttua hän tuli Healing Roo-

miin ja kertoi, että uusissa testeissä ei ollut enää jälkeäkään
syövästä. Moni on vapautunut
masennuksesta ja kivuista.
Herra tekee suurempia, kuin
osaamme edes ajatella!
Avasimme yhdessä Suomen HR:n kanssa kesäksi Tal-

Tule mukaan Anton ja Merle
Tuulin lähettäjäpiiriin
mahdollistamaan heidän
työtään Virossa. Työ
tarvitsee lisää
taloudellisia
tukijoita.
linnan Vanhaan
kaupunkiin Jaanin
kirkon tiloihin rukousklinikan, jossa tavoitimme
paljon ihmisiä. Moni vapautui
sairauksista ja masennuksista. Näimme kahden henkilön
jalkojen kasvavan pituutta silmiemme edessä ja monta tuli uskoon.
Olemme nähneet 1,5 toimintavuoden aikana, miten
hyvä työkalu Healing Room
on. Työ on yhdistänyt eri seu-

rakuntien työntekijöitä tekemään yhdessä työtä. Viron
HR:ssä palvelee kristittyjä kuudesta eri kirkkokunnasta. Uskovat ovat saaneet uusia hengenlahjoja, kun ovat lähteneet
omasta seurakunnastaan liikkeelle palvelemaan muita
HR:ssa. Heidän usko on vahvistunut, kun he ovat saaneet
nähdä, miten Jumala parantaa
ja vapauttaa heidän kauttaan
ihmisiä.
Herra rakentaa ja
laajentaa omaa
valtakuntaansa
HR-työn kautta Virossa. Kiitos Hänelle!
ANTON TUUL

Taloudellinen tuki:
Healing Rooms Estonia MTÜ
IBAN:
EE40 1010 2201 9717 7221
BIC EEUHEE2X
osoite:
Redise 9-13, Laagri alevik,
Saue vald, Harjumaa 76401
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...ja kuulumisia Lahdesta

Teksti ja kuvat
SUSANNE LAITINEN

Lahden rukousklinikka toimii ydinkeskustassa sijaitsevan
Ristinkirkon tiloissa. Erinomainen sijainti on madaltanut
kynnystä hakea apua rukouksesta. Toiminta on yhdistänyt
seurakuntia entisestään.

L

Klinikkaterveisiä maailmalta
Euroopan johtajat kokoontuivat
kolmatta kertaa Suomeen
kehittämään Euroopan Healing
Room -työtä. Ohessa katsaus
muutaman maan tilanteeseen.

Euroopan Healing Room johtajat tulivat 16 eri maasta: Ukrainasta, Latviasta, Liettuasta, Virosta, Romaniasta, Tsekistä, Israelista, Skotlannista, Englannista, Tanskasta, Norjasta, Albaniasta, Sveitsistä ja Hollannista.

TANSKA
Tanskassa on kaksi Healing Roomia ja
suunnitteilla on kansallisen toimiston perustaminen. Paikallisilla on innostusta
edistää työtä ja syksyksi on suunnitteilla
ensimmäinen Healing Room -konferenssi, johon Cal Pierce on kutsuttu vieraaksi
29.–30.11.13. Tanskan haasteena on maallistuminen, joka vaikuttaa myös kristittyihin. Samalla kuitenkin henkisyyden kaipuu on kasvamassa.

Tanskan edustajat Filip Svarre ja Carrie Lautrup kertovat tulevan kauden strategiasta.

ROMANIA

NORJA

Unkarin rajalla sijaitsevassa Oradean kaupungissa toimii Healing Room. Se on tullut tunnetuksi paikkana, jossa tulijat saavat
vastaanottaa ehdotonta rakkautta, rohkaisua ja lohdutusta. Profetian armolahja toimii vahvasti. Rakkaudellinen palvelu on Romaniassa erityisen tärkeää, koska
Romanian evankelisissa seurakunnissa on
paljon lakihenkisyyttä. Romanian televisiossa on myös haastateltu Healing Roomin
johtajia ja työ on saanut myönteistä julkisuutta kansallisella tasolla.

Jumala on kutsunut nuoren Fredrikin perustamaan Healing Roomeja Norjaan. Euroopan kokoontumisessa mukana ollut Fredrik sai työkaluja, miten lähteä liikkeelle.
Hän kertoo lähteneensä kokoontumisesta muuttuneena miehenä kantaen
näkyä omasta kansakunnastaan. Paluumatkalla lentokentällä hän rukoili lihaskipuisen naisen puolesta ja tämä
parani välittömästi. Ensimmäinen HRkoulutus pidetään Skienissä 6.–8.2.14.
Kouluttajina ovat Suomen työn johtajat.

TSEKKI
Darina on nykyään eläkkeellä oleva lääkäri, joka on tullut 1980-luvulla uskoon Helsingissä. Töistä kotiin kävellessään uskovat
suomalaiset pysäyttivät Darinan ja kertoivat hänelle evankeliumia. Hän otti vastaan
Jeesuksen, sai Pyhän Hengen ja tänä päivänä kertoo muille rakastavasta Jumalasta.
Darina syttyi Healing Room -työstä 2011, kun Englannin työn johtajat olivat Prahassa kouluttamassa. Prahassa toimii nyt yksi Healing Room ja nyt Darina
suunnittelee työn edistämissä Tsekissä.

Cristina Minculescu (vas)
Romaniasta ja Darina
Sedláčková Prahasta iloitsevat saadessaan kertoa
omalle kansalleen sanomaa
rakastavasta Jumalasta.

Jumala paransi albanialaisen perheenisän vaikeasta diabeteksesta. Lääkäri on vahvistanut parantumisen.

Missionuorten työntekijä Fredrik Snekkenes
käynnistää Norjassa Healing Room -työtä.

ALBANIA
Albania oli kommunistinen maa 50 vuoden ajan vuoteen 1991 saakka. Se julistautui vuonna 1967 maailman ensimmäiseksi
ateistiseksi valtioksi. Tällä hetkellä Balkanin alueella elää noin 70 miljoonaa ihmistä, joista suuri osa on nuoria. Albanian 3,3
miljoonaisesta kansasta noin 70% on muslimitaustaisia, noin 20% ortodokseja ja
noin 10% roomalaiskatolisia. Uudestisyntyneitä kristittyjä on hyvin vähän.
Albaniassa on tällä hetkellä kaksi Healing Roomia. Ulkoilmateltassa on rukoiltu
sairaiden puolesta ja Jumala on koskettanut monia. Tavoitteena on perustaa kansallinen Healing Room -toimisto tulevan vuoden aikana.

ahden Healingrooms-rukousklinikka avasi ovensa ensimmäistä kertaa helmikuussa 2012. Ensimmäisen
kevään aikana kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevassa Ristinkirkossa järjestetyissä kahdeksassa rukousklinikkaillassa palveltiin
peräti 213 kertaa, kun ihmiset etsivät Jumalalta apua hätäänsä. Alkuinnostuksesta kertoo sekin,
että yhtenä iltana jouduttiin laittamaan loppuillasta jo lappu ovelle, ettei uusia asiakkaita voida
enää sinä ltana ottaa vastaan.

Rukouksella on voima
Sittemmin rukoustiimejä on organisoitu iltoihin useampia ja kävijämäärätkin ovat tasantuneet.
Intoa Lahden tiimissä kuitenkin
riittää ja vakiintunut työmuoto
on selvästi vastannut tarpeeseen.
– Ihmiset tulevat todellisen hätänsä keskeltä miettien mistä löytyisi apua. Yhteisellä rukouksella on ratkaisevan suuri merkitys
näille ihmisille ja sillä voi olla
vaikutusta myös jumalasuhteen
syntymiseen, Lahden ohjausryhmään kuuluva ev.lut.pastori, Erkki Suhonen innostuu.

HEALING
ROOMS

– On merkittävää, jos yksikin
saa avun hätäänsä ja Jumala saa
ohjata haluamaansa suuntaan.
Hyvä voi levitä myös lähipiiriin ja
emmekä koskaan pääse tätä kaikkea hyvää kokonaan näkemään,
hän jatkaa.

Asikkalasta rohkaisu
Alkusysäys Lahden klinikan perustamiselle tuli naapurikunnasta
Asikkalasta, missä Healing Room
oli toiminut jo vuodesta 2007. Klinikan johtajana toiminut Päivö
Juntumaa vieraili Lahden pastoreiden yhteiskristillisellä aamiaisella kertoen, että suurin osa asiakkaista tuli Lahdesta. Juntumaa
rohkaisi kuulolla olleita pastoreita
ottamaan haasteesta kopin ja prosessi lähtikin hyvin liikkeelle.

Hyvässä hengessä
Lahden klinikan operatiivisesta
johtamisesta vastaavan johtoryhmän jäsenet edustavat viittä paikallisseurakuntaa. Neljä eri seurakunnan pastoria muodostavat
puolestaan ohjausryhmän, jonka
tarkoituksena on antaa taustatukea ja teologista neuvontaa tarvit-

Pastori Erkki Suhonen iloitsee yhteisestä rukouksesta:
– Rukouksella on valtava voima, sillä todellinen kamppailu käydään näkymättömässä maailmassa.

taessa. Oman roolinsa Suhonen
kokee motivoijana ja muistuttaa,
että Healing Room palvelee omalta osaltaan Lahden seurakuntakokonaisuutta.

– Mielestäni on hyvä, että rukousklinikka toimii luterilaisen
kirkkomme tiloissa, sillä se viestittää ulospäin, että rukous on
ihan normaalia kristillisyyttä.

Päivi Enlund löysi palvelupaikkansa

I

ltapäiväaurinko paljastaa luokkahuoneen elämän jälkiä ja erityisopettaja
Päivi Enlund kokoilee papereitaan työpöytänsä ääressä. Työpäivän jälkeen väsymyksestä ei kuitenkaan ole tietoakaan, kun
hän pääsee puhumaan sydämensä kyllyydestä: rukouksesta ja Jumalan hyvyydestä.
Enlundille oma perhe on niin suuri kiitoksen aihe, että se palautti hänet myös
hengellisten asioiden äärelle.
– Tuntui tärkeältä viedä oma lapsi siunattavaksi kirkkoon ja pian löysin seurakunnasta rukousystäviä.

Tehtävän löytyminen
Jo vuosien ajan Päivi Enlund on palvellut
paikallisseurakunnassaan Keski-Lahdessa
eri tehtävissä. Nähdessään Susanne Laitisen haastattelun TV7:ssa Päivi jäi miettimään, voisiko tässä olla hänelle sellainen
palvelupaikka, jota hän oli kaivannut.
Eräänä sunnuntaina hän mietti, mihin
menisi sanankuuloon ja jostain tuli voimaErityisopettaja Päivi Enlund rohkaisee rukouspalvelusta kiinnostuneita: – Mukaan
vaan! Tavallinen ihminen saa rukoilla kolmen hengen tiimissä. Tässä on turvalliset
rajat ja erehtymisen riskit on minimoitu,
hän huomauttaa.

kas halu lähteä Kohtaamispaikkaan. Penkkiin istahdettuaan Enlund huomasi kirkkosalin edessä mainoksen Healing Rooms
-rukouskoulutuksesta, jonne hän osallistui
aikanaan ja innostui tosissaan.

Rukouselämä virkistynyt
Päivi Enlund on ollut mukana Lahden klinikan käynnistämisestä saakka ja vuoden
ajan hän on palvellut myös johtoryhmässä.
Tiimiläisten välinen sydämellinen yhteys
tuntuu hänestä siunaavalta.
– Tässä saa itse niin paljon! Vaikka väsyneenäkin menisin palvelemaan, palaan virkistyneenä. Minä saan tavallisena ihmisenä
rukoilla toisten puolesta ja nähdä miten rukoiltavan ilme ja joskus koko olemus muuttuu rukouksen aikana. Saan välittää Jumalan rakkautta, se on ihana asia, hän hehkuu.
Päivi Enlund kokee oman rukouselämänsä lisääntyneen palvelutehtävän löytymisen myötä.
– Luotan enemmän Jumalaan, kun olen
nähnyt mitä rukouksessa tapahtuu. Me
voimme hakata päätä seinään, kunnes Jumala tulee ja sanookin jotain ihan muuta,
hän maistelee ajatusta pilke silmäkulmassaan.
Teksti ja kuva MARI TURUNEN

”

Toiminta kasvattaa ymmärrystä,
että voimme viedä asioitamme
Jumalan eteen.
– Uskon, että rukouksen kautta Jumala vaikuttaa tähän maailmaan ja voi muuttaa maailmaa.
Rukouksella on valtava voima,
sillä todellinen kamppailu käydään näkymättömässä maailmassa, hän rohkaisee.
Suhoselle itselleen rukous on
tärkeä osa jokapäiväistä elämää.
Mieleen tulee tapaus 1980 -luvulta, kun hän rukoili vaimonsa erittäin voimakkaan päänsäryn puolesta. Suhosen laskettua kätensä
vaimon päälle ja rukoiltuaan lyhyesti, särky katosi. Voimakas kokemus jäi mieleen.
– Rukoilemme iltaisin vaimon
kanssa yhdessä. Se on avioliitossa
normaali asia ja rukoilemme yhdessä ystävien, lasten, työn ja eri
arkisten asioiden puolesta, hän
summaa.
Teksti ja kuva MARI TURUNEN

Palautetta

– Kiitän mahtavasta rukoustuesta kamppaillessani kysymysteni kanssa. Olen saanut kohdata jopa profetaalisia rukoilijoita!
– Kiitän Jumalaa moninaisesta avusta.
Olen selvinnyt eteenpäin elämäni vaikeassa tilanteessa. Apua olen saanut enemmän kuin ymmärrän sanoa.
– Olen kokenut täällä käydessäni, että
olen saanut turvan ja rauhan. Koen olevani lähempänä Jumalaa.
– Sain töitä puuteollisuudesta kahden viikon kuluttua rukouksesta.
– Olen saanut virvoitusta ja voimaa.
– Syöpäpesäkkeiden kasvu on pysähtynyt.
– Ihana kokemus. Tunsin Pyhän Hengen
läsnäolon ja virtauksen.
– Avioliiton katastrofaalisen tilanteen
puolesta rukoiltiin. Sen jälkeen tapahtui
todella suuria muutoksia.
– Olen iloinen, että tulin paikalle. Rukoilijat olivat erittäin hienotunteisia ja suhtautuivat lämpimästi. Kokemus oli pelkkää
plussaa.
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Tunne-elämä

ja ajatusmaailma

muokkaavat uskolle maaperää
Jokainen ihminen itse vaikuttaa
tietoisilla tai tiedostamattomilla valinnoilla asioihin, joita
päästää ajatusmaailmaansa.
Ajatukset vaikuttavat tunneelämään. Tunne-elämä taas
vaikuttaa ajatteluun joko
myönteisesti tai kielteisesti.
Ei siis ihme, että Raamattu
kehottaa meitä voimakkaasti: ”Yli kaiken varjeltavan varjele sydämesi, sillä
sieltä elämä lähtee” (Sananl.
4:23). Myönteisestä, Raamatun
mukaisesta ajattelusta usko voi
saada hedelmällisen maaperän
kasvaa.

S.N E

T

nut saman periaatteen myös rukouselämään – voimme toki rukoilla ”joka tilassa” – olimme sitten töiden keskellä tai
kiireisinä matkalla bussipysäkille. Uskon kuitenkin, että rakkaussuhteen
vahvistaminen elävän Jumalan kanssa on prosessi, jossa tarvitsemme
kiireettömiä ja rauhallisia hetkiä
Hänen kanssaan. Kuinka muutoin
voisin Häntä oppia tuntemaan?
Läheistä ihmistä oppii tuntemaan
vain viettämällä aika hänen kanssaan. Sama periaate pätee suhteessa Jumalaan.

Kuuleeko ruumis, mitä pää
puhuu?

Jumala on kaiken elämän Luoja – myös
rukouselämän. Hän ei koskaan tarkoittanut rukouksen olevan jotain sellaista, millaisena tämä maailma usein näkee rukouksen: ”Se on jotain, mistä ei oikein saa
kunnolla kiinni... ” tai ”Jumalasta ei oikein
voi sanoa mitään varmaa”. Tämä ajattelu
on seurausta siitä, että on harhauduttu pois
perusasioista: Jumala on Isä ja Hän haluaa olla lastensa kanssa, johdattaa, auttaa ja
opettaa.
Raamattu itse vertaa ihmisen ja Jumalan
suhdetta avioliittoon. Jumala on sulhanen
ja me – seurakunta maan päällä olemme
morsian. Toinen, vielä kouriintuntuvampi
vertauskuva, joka puhuu Jumalan ja seurakunnan suhteesta on se, että Kristus on pää
ja seurakunta maan päällä ruumis. Kuuleeko ruumis, mitä pää ajattelee ja mihin
suuntaan Hän haluaa seurakuntaansa ohjata ja kuulemmeko Häntä yksilöinä?

OT O

NP H
TIA

RIS

CH

Rukousmyllyn pyöritys
Uskon, että jokaisella kristityllä on kokemuksia hetkistä tai ajanjaksoista, jolloin
’pyöritämme rukousmyllyä’. Pidämme Jumalalle pitkiä monologeja rukouksessa,
jonka jälkeen sanomme ’amen’ ja lähdemme jatkamaan päivän touhuja tai käymme nukkumaan. Sama tilanne toistuu taas
seuraavana päivänä ja taas sitä seuraavana.
Omasta kokemuksestani voin sanoa, että
mikäli rukouselämä jatkuu tämänlaisena
pitkään, rukouselämä alkaa maistua puulta – se on kuin ystävyyssuhde, jossa vain
toinen on äänessä ja kertoo mielipiteensä ja tuo esiin tarpeensa, mutta ei pysähdy
kuuntelemaan toista. Suhde alkaa muuttua muodolliseksi ja läheisyys vähitellen
katoaa.
Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös siihen, miten rukoilen toisten puolesta – esimerkiksi esirukouksessa tai erilaisissa rukoustilanteissa. Pyöräytänkö rukousmyllyn
päälle vai pysähdynkö tilanteessa kuuntelemaan ja mitä elävällä Jumalalla voisi olla sanottavaa kyseiseen tilanteeseen?
Miten toimisin, että rukouselämäni voisi
olla kuin hyvä ystävyyssuhde tai kukoistava avioliitto?
Rukous ei ole vain sanoja – se on elävän Jumalan todellisuutta – Hänen, joka
on kanssani joka päivä maailman loppuun
saakka. Rukous on vuorovaikutusta, jossa
kuuntelen Hengen ääntä ja olen avoin Hänen johdatukselleen.

Ajatusmaailma vaikuttaa uskoon
Opetamme Healing Roomin -peruskoulutuksessa uskon merkityksestä rukouksessa.
Kun rukoilemme, niin uskoa tarvitaan, kuten Jeesuksen ja apostolien sanat osoittavat. Olennaisinta ei ole uskon määrä vaan
uskon kohde. Jo sinapin siemenen verran
uskoa saa ihmeitä aikaan. Usko voi kasvaa
ja sen tulisikin kasvaa.
Usko kumpuaa maaperästä, johon vaikuttavat oma ajatusmaailma ja tunne-elämä. Sen vuoksi voi olla vaikea rukoilla
uskon rukouksia, jos mieli on levoton. Ajatukset ja ajattelutavat tuottavat tunteita ja
tunne-elämä vaikuttaa merkittävästi taas
siihen, mitä ajattelemme ja miten näemme maailman. Tämä taas vaikuttaa uskonelämään ja väistämättä myös siihen, miten palvelemme esim. Healing Roomissa
tai seurakunnassa.

H

yvä on sen osa, joka ei
vaella jumalattomien tavoin,
ei astu syntisten teille, ei istu
pilkkaajien parissa, vaan löytää
ilonsa Herran laista, tutkii sitä
päivin ja öin.
Ps. 1:1–2
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Ajatusmaailmalle ruokaa
Tästä syystä onkin ensiarvoisen tärkeä
miettiä, millaisella aineistolla ruokimme
mieltämme ja ajatusmaailmaamme. Millaisia ohjelmia katsomme televisiosta tai
millä sivuilla surffaamme netissä? Millaisin ajatuksin käymme nukkumaan ja miten päivämme käynnistämme.
Jumala ymmärtää paremmin kuin kukaan elämämme luonteen ja sen eri puolet. Ajastamme kilpaillaan ehkä enemmän
kuin koskaan ennen. On hyvä esittää itselleen rehellisiä kysymyksiä: Mikä on oikeasti minulle tärkeää? Millaista elämäntapaa haluan ruokkia? Miten valitsen käyttää
aikaani? Vastausten perusteella on syytä
muovata elämäänsä siten, että oikeasti tärkeät asiat saavat ansaitsemansa ajan.
Kyse on asioiden asettamisesta tärkeysjärjestykseen. Ihmisellä on yleensä aikaa
niille asioille joita pitää tärkeänä. Pidämmekö Jumalan Sanaa ja rukousta niin tärkeänä, että annamme Hänelle aikaamme?

Laatuaika Jumalalle
Tarvitsemme säännöllisesti laadukkaita ja kiireettömiä kohtaamisia perheessä
ja yleensä ihmissuhteissa. Jumala on luo-

Varjele ajatteluasi
Kun puhutaan ajatusmaailman varjelemisesta erilaisissa elämän haasteissa, itselleni
on usein puhunut Filippiläiskirjeen luku,
jonka Paavali kirjoitti ollessaan vangittuna
Roomassa.
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa
saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea
ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän
sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa
Jeesuksessa. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä
on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin
avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Fil 4:6–8

Joudumme päivittäin valitsemaan, miten
reagoin ympärilläni oleviin haasteisiin –
isoihin ja pieniin? Miten reagoin huonoihin uutisiin, joita tulee ainakin tv:stä joka
päivä? Vihollinen tietää tämän ja siksi sekin yrittää kaikin tavoin tuoda mieleemme
vahingollisia ajatuksia. Meidän on syytä
ruokkia mieltämme Jumalan sanalla ja ylipäätään kaikella sillä, mikä on hyvää. Usko
syntyy Sanasta. Sananlaskut 4:20 kehottaa:
”Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni”. Paavali kirjoittaa, että meidän ei pidä antaa lihallisen
mielemme hallita meitä.

mia lahjoja. Kumpaakaan ei voi asettaa pysyvästi toisen yläpuolelle, koska tunteet ja
järki ovat kietoutuneet toisiinsa erottamattomasti ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Kuitenkin kypsään kristityn vaellukseen kuuluu se, että suostumme kasvuprosessiin
näiden elämän perusainesten kanssa.
Meillä kaikilla on lähes päivittäin tilanteita, jolloin joudumme valitsemaan: Toiminko tunteideni mukaan, jotka sanovat
yhtä totuutta tilanteesta vai valitsenko toimia toisin kuin tunteeni sanovat?

Ajattele mitä ajattelet

Ajattelu ja tunnemaailma vaikuttavat merkittävästi elämämme tärkeisiin kysymyksiin: Miten näen koko elämän ja sen mahdollisuudet? Miten näen itseni Jumalan
lapsena? Millainen on identiteettini kristittynä? Kuka olen Kristuksessa? Millaisista
ajatuksista käsin rukoilen? Millaisesta tunnemaailmasta käsin elän elämääni arjessa?
Negatiivisuus sumentaa uskon näkökulmia ja vaikuttaa tapaamme rukoilla ja luottaa Jumalaan. Kielteinen ajattelu lamaa ja
syö pohjaa toiminnalta ja vaivannäöltä.

Meidän on säännöllisesti pysähdyttävä tutkimaan ajatteluamme ja ajatusmallejamme.
On hyvä kysyä itseltään, mitä ajattelen ja
miten ajattelen? Joyce Meyer on oivallisesti
sanonut: ”Ajattele, mitä ajattelet”. Ovatko
ajatuksesi toivoa ja uskoa rakentavia, positiivisia, ratkaisukeskeisiä vai negatiivisia?
Millaisia ajatuksia ruokin ja millaisille ajatuksille annan valtaa? Mielemme on monesti taistelukenttä, josta taistellaan. Vahingolliset ajatukset johtavat vahingollisiin
asenteisiin, mielialaan, valintoihin ja käyttäytymiseen.
Vahingolliset ajatukset rapauttavat elämämme tärkeimpiä aarteita - rauhaamme
Jumalassa ja rukouselämäämme, uskon näkökulmia, toivon voimauttavaa vaikutusta.
”Kuin kaupunki, varustukset hajalla,
muuria vailla, on mies, joka ei mieltänsä
hillitse.” (Sananl. 25:28)

Tunteet – totuuden mittari?
Ajattelu tuottaa tunnetta. Eli ihminen itse
on paljolti vastuussa tunteistaan – jos ajattelee negatiivisesti, negatiiviset tunteet vahvistuvat ja vahvistavat kielteistä ajattelua,
josta seuraa negatiivinen käytös.
Vanha kysymys on edelleen voimassa:
Ohjaako elämääni ja valintojani tunteet vai
järki? Kumpaakin ulottuvuutta tarvitaan
ja kumpikin ovat arvokkaita Jumalan luo-

Vaikutus identiteettiin

Rukouksessa kohtaan Jumalan
Viisautta on pohtia, mitä minun tulisi tehdä, jotta oikeasti omalta osaltani tekisin rukoustilanteista mahdollisimman hedelmällisiä? Uskonko Raamatun totuuksia ja
ilmoitusta kaikissa tilanteissa? Vai annanko omien negatiivisten ajatusmallieni tai
tunteideni vaikuttaa siinä, miten toimin
niissä?
Voimme myös todeta, että ns. rukousmyllyn pyörittäminen on usein seurausta
siitä, että emme malta odottaa tilanteessa
Jumalan Hengen ohjausta vaan ryhdymme
enemmän tai vähemmän kiireisesti touhuamaan ja rukoilemaan inhimillisen viisauden voimin. Tämä kaikki on yhdellä tasolla toki aivan hyvää ja Jumalan mielen

mukaista! Raamattu sanoo, että meidän tulee rukoilla ymmärryksellä – siis tuoda sanallisesti niitä rukousaiheita Jumalalle, mitä rukoiltava pyytää tai itse pyydämme.
Toinen puoli asiassa on, että meidän on
hyvä odottaa Pyhää Henkeä ohjaamaan
meitä. Jos rukouksen alussa pyydämme:
’Tule Pyhä Henki’, niin meidän on silloin
hyvä odottaa hetki hiljaa, niin että Hän
saa rauhassa tulla tilanteeseen, puhua mitä Hän haluaa, vaikuttaa ja tehdä, mitä Hän
haluaa juuri silloin tehdä. Hän saattaa puhua asioita rukoilijoille, antaa ohjeita ja puhua tulevasta. Joskus Hän antaa profetian sanaa, tiedonsanoja tai tuo esiin Hänen
näkökulmiaan asioihin ja olosuhteisiin ja
muuttaa meitä.

Sanassa on Henki ja elämä
Raamatun neuvot on tarkoitettu meille siksi, että ne tuottavat hyvää ja johtavat hyvään. Healing Room -työn kansainvälinen
johtaja Cal Pierce on sanonut, että Jumala
ei kirjoituttanut Raamattua siksi, että meillä olisi jotain luettavaa vaan siksi, että Hänen sanansa ovat Henki ja elämä.
Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan
Hengellä ja ymmärryksellä. Tätä meidän
kannattaa toteuttaa omassa henkilökohtaisissa kohtaamisessa Jumalan kanssa – kotona tai missä sitten rukoilemmekin. Omasta
salaisesta rukouselämästä kumpuaa se hengellisyys, joka näkyy ulospäin.
Jos omaa rukouselämää hallitsee ns. rukousmyllyn pyörittäminen ja kaavamainen
tapa rukoilla, on vaikea toteuttaa muuallakaan muunlaista tapaa toimia. Rutiinien
rikkominen, hiljentyminen ja kuunteleminen on monesti avain siihen, että opimme tunnistamaan Pyhän Hengen puhet-

ta paremmin myös muita palvellessamme
ja voimme virrata Hänen johdatuksessaan
myös silloin kun rukoilemme muiden puolesta.

Läpimurtorukous
Tavoittele sitä, että viljelet elämässäsi myönteistä, Raamatun lupauksiin tukeutuvaa ajattelua ja harjoitat läsnäolevaa,
kohtaavaa ja kuuntelevaa rukousta. Mitä
enemmän käytämme aikaa rukoukseen ja
kuuntelemme Pyhää Henkeä, sitä enemmän kykenemme myös tunnistamaan Hänen toimintansa eri tilanteissa. Läsnäoleva, kohtaava, kuunteleva rukous lyhentää
tehokkaasti myös pitkiä rukousmonologeja. Silloin ei yksin rukoilija puhu. Hän puhuu, minä kuuntelen – minä puhun, Hän
kuuntelee.

H

enki auttaa meidän
heikkouttamme. Sillä me emme
tiedä, mitä meidän pitää rukoileman,
niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki
itse rukoilee meidän puolestamme
sanomattomilla huokauksilla.
Room. 8:26
Teksti MARKKU LAITINEN
Taustakuva ANTTI HELIMÄKI
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Kolumni
Taivas maan päällä
Jumala haluaa elää ihmisen kanssa maan päällä. Koko
Raamattu alkaa siitä, kun Jumala loi maailman ihmistä
varten. Kun maapallo oli valmis, Jumala teki ihmisen
tänne elämään yhdessä hänen kanssaan. Tämä ei kuitenkaan ihmiselle kelvannut.

Bill Johnsonin kynästä

Leena Harinen:
Jalkojeni ja käsieni
pituusero hävisi
katsellessani

”Miten saada ilmestystietoa?”
– MONET IHMISET PYYTÄVÄT minua
rukoilemaan, että he saisivat lisää ilmestystä kirjoituksista. Vaikkakin on aina kunnia-asia saada siunata jotakuta
rukouksella, näyttää kuitenkin siltä, että harvoin ymmärretään miten ilmestystieto tulee ja kenelle se tulee. Yksi
elämän suurimmista iloista on kuulla
Jumalan ääni, Bill Johnson toteaa.

Sitten Jumala syntyi itse ihmiseksi maan päälle. Johannes kertoo, mitä tapahtui: ”Hän tuli omiensa tykö, ja
hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan” Joh 1:11.
Silti Jeesus täällä opetti ja antoi ihmisille maistiaisia siitä
kuningaskunnasta, joka tulisi maan päälle, kun hän palaa
takaisin.
Kun Jeesus sitten meni takaisin Isän luo, hän lähetti
Pyhän Hengen, oman Henkensä, elämään ihmisissä
maan päällä jo tätä Jumalan kuningaskunnan ihmeellistä
elämää. Pian kristikunta kuitenkin kadotti tämän maan
päälle tulossa olevan Jumalan kuningaskunnan odotuksen ja Pyhän Hengen elämä hiipui.
Ihmisille on huonosti kelvannut elää Jumalan kanssa
tämän maan päällä. Sen sijaan ihmiset ovat alkaneet
haluta täältä pois. Kristikuntaan halu päästä taivaaseen
tuli kreikkalaisten filosofien myötä.
Raamatussakin puhutaan taivaaseen pyrkimisestä,
nimittäin silloin, kun ihmiset alkoivat rakentaa Baabelin
tornia. ”Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja
torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme
itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan”
1. Moos. 11:4.
Baabelin lapset tunnistaa edelleen halusta kohota itse
ylemmäksi. Siksi myös kaikki uskonnollisuus haluaa maan
päältä pois johonkin parempaan paikkaan, kuten budhalaiset nirvanaan ja kristityt taivaaseen. Jumala sen sijaan
haluaa tulla alas ihmisten luo.
Tässä elämässä juuri nyt on myös aivan valtava ero sillä,
haaveilemmeko me pääsevämme täältä pois vai huudammeko Jeesusta avuksi tähän. Ja kun me huudamme
Jeesusta luoksemme ja avuksemme tähän, hän tulee.
Hän tulee jokaiseen pelkoon, jokaiseen hätään, jokaiseen
riemuun. Ja kun Jeesus sitten palaa, hänen hääateriallaan
eivät istu uskonnolliset onnistujat, vaan ne, joiden elämän
sotkuun Jeesus on saanut tulla.
Jeesus on siis palaamassa näkyvästi takaisin maan päälle.
Hän palaa Israelin kuninkaana, johon kuningaskuntaan
mekin olemme Paavalin mukaan saaneet kansalaisoikeuden. Ja tämän tuhatvuotisen kuningaskunnan jälkeen
vielä uusi Jerusalemkin laskeutuu taivaasta alas.
”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Hän asuu heidän keskellään, ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse
on heidän kanssaan, heidän Jumalansa” Ilm 21:3.
JYRKI JA MIA VALKEAKARI

Alla on käytännöllisiä ohjeita niille,
jotka haluavat kasvaa ilmestystiedon
saamisessa Jumalalta.

Eniten Leenaa on
paranemisissa
koskettanut Isän
rakkaus yksittäistä
kristittyä kohtaan.

Leena Harinen on toiminut vuosia
rukouspalvelijana Tikkurilan HR:ssa
Vantaalla. Maaliskuussa 2013
rukoustilanteessa hän näki kuinka
hänen toinen jalkansa ja kätensä
kasvoivat samanpituisiksi parinsa
kanssa. Vuosien varrella on myös
moni vaiva parantunut pikkuhiljaa
asteittain.

–E

n tiennyt, että jalkojeni pituusero
oli peräti kaksi senttimetriä, sillä
en ollut tuntenut mitään pituus
erosta johtuvaa vaivaa esim. selässä. Ennen
palveltavien tuloa klinikalle vain tarkistettiin,
mahtoivatko jalkani olla eripituiset. Rukouksen aikana katselin ihmetellen, kuinka toinen
jalkani kasvoi samanpituiseksi kuin toinen,
Leena kertoo.
Sen sijaan Leenan hartiaseutu on ollut vuosien ajan todellinen ongelma. Se on ollut jännittynyt, kova ja kipeytynyt pienestäkin työstä
ja siten haitannut tekemistä ja olemista, esim.
yöunta. Niinpä samalla vertailtiin Leenan käsien keskinäistä pituutta. Nekin olivat eripituiset, joten käsien puolesta rukoiltiin. Ja pian ne
olivat yhtä pitkät!
Leenan mukaan hartiaseudun jännitys oli
parantunut jo melko paljon rukouksien ja hoitamisen myötä tätä ennenkin, mutta tuossa
rukoustilanteessa kaikki kipuileminen hävisi.
− Heti rukouksen jälkeen hartioissa vapautui jotain. Oli niin kevyt olo kuin hartioita
ei olisi enää olemassakaan. Rukouksessa tuli
myös sanat rukoilijalle, että Herra rakkaudessaan tänä iltana teki nämä asiat minulle, Leena
kertoo liikuttuneena.

Monet vaivat
ovat parantuneet asteittain
Yhtäkkisen jalan ja käden pidentymisen lisäksi Leena on vuosien myötä parantunut monista vaivoista vähitellen usean rukouskerran jälkeen. Healing Room -tilaisuuksien aikana on
rukoiltu muun muassa hänen kipeän olkapäänsä, pääkipunsa ja unettomuutensa puolesta.
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− Oikea olkapääni oli useita vuosia todella
kipeä. Sen puolesta on paljon rukoiltu, ja vuosi sitten sain siihen yhden kortisonipiikinkin.
Olkapääni on parantunut asteittain. Eräässä
kokouksessa, kun joku sai tiedon sanan olkapään parantumisesta, otin sen itselleni. Kun
viime vuoden syyskuulla HR-palvelija rukoili, koin selvästi parantumista. Sen jälkeen olkapääni on mielestäni tuntunut oikein hyvältä:
pystyn nyt nostamaan oikean käteni suoraan
ylös, jota sitä ennen en ollut voinut tehdä.
Leena kertoo pyytäneensä eräässä HR:n tiimi-illassa rukousta pääkipunsa puolesta. Kipu
oli tuntunut oikealla puolella ja vaivannut varsinkin yöllä.
− Olin sen puolesta jo muutaman kerran itsekseni rukoillut, mutta kun tiimiläinen, joka
oli parantunut samasta vaivasta, rukoili puolestani, kipua ei enää seuraavana aamuna ollut
− eikä ole ollut sen jälkeen.
Leenan mukaan myös hänen unensa laatu
oli tosi huono monen vuoden ajan.
− Varsinkin eläkkeelle päästyäni unen laatu alkoi nopeasti heiketä. Joskus en nukkunut
öisin oikeastaan lainkaan. Unettomuutenikin
puolesta on paljon rukoiltu, ja sen seurauksena unen laatu on jatkuvasti parantunut. Nyt
jo nukun useimpina öinä monta tuntia, Leena iloitsee.
Hän arvelee, että monessa vaivassa on ollut taustalla sisälle kerääntyneitä ahdistuksia
ja vaikeita asioita, joita hän on saanut pikku
hiljaa purkaa. Vaikeista asioista vapautuminen
on vaikuttanut sitten myös fyysiseen kehoon.
− Ja vielä uusi asia, Leena muistaa.
− Minulla todettiin keväällä astma, ja sain
siihen lääkityksen. Kun ensimmäisen kerran tänä keväänä olimme polkupyöräretkellä,
jaksoin polkea kaikki eteen tulevat mäet ylös!
Tuntui hienolta, sillä sitä en ollut ennen jaksanut tehdä. Uskon, että parannun astmasta täysin ja pääsen lääkkeestäkin eroon jossakin vaiheessa, Leena vakuuttaa.
− Nämä kaikki parantumiset ovat vaikuttaneet minussa suurta kiitollisuutta Isää kohtaan! Olen niiden kautta ymmärtänyt Isän
rakkautta ja huolenpitoa, jota Hän haluaa
meille antaa.
Teksti ELSE LEINO
Kuva MATTI HARINEN

1. TULE LAPSEN KALTAISEKSI. Yksinkertaisuus ja sydämen nöyryys tekevät ihmisestä kelvollisen kuulemaan
Jumalan äänen. Sen sijaan pelkkä toive saada olla itse syvällinen, on hukkaan heitetty toive. Monet huomaavat
vasta vuosien opetuksen jälkeen sen,
että yksinkertaisin sana on usein kaikkein perustavanlaatuisin.
– Silloin Jeesus vastasi ja sanoi: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan
Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne
lapsenmielisille” Matt. 11:25.
2. NOUDATA SITÄ MITÄ JO TIEDÄT.
Jeesus opetti seuraajilleen: ”Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi
Jumalasta, vai puhunko minä omiani” Joh. 7:17. Ymmärrystä annetaan sille, joka on halukas tekemään Jumalan
tahdon. Ilmestystä annetaan alttiille
ja tottelevaiselle sydämelle. Halu totella vetää puoleensa ilmestystä, koska Jumala on perimmältään sellainen
talou
denhoitaja, joka sijoittaa aarteensa hedelmälliseen maaperään –
antautuneeseen sydämeen.

3. OPI RAAMATULLINEN TAITO
MIETISKELLÄ. ”Minä muistan yöllä kanteleeni, minä mietiskelen sydämessäni, ja minun henkeni tutkii”
Ps. 77:6. Raamatullinen mietiskely on
huolellista tutkimista. Siinä missä monet uskonnot opettavat tyhjentämään
mielen mietiskellessä, raamattu kehottaa meitä täyttämään mielemme Jumalan Sanalla. Mietiskellessä sydämen
tulisi olla hiljainen ja mielen keskittynyt. Sanan pohtiminen sydämessä sillä
innolla kuin tiedonjanoinen lapsi toimii, on mietiskelyä.
4. ELÄ USKOSTA. Uskosta eläminen
tämän hetkisessä tehtävässäni tekee
minut valmiiksi vastaanottamaan lisää. ”…niissä uskottomissa, joiden
mielet tämän maailman jumala on
niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden
evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva” 2.Kor. 4:4. Huomaa, että
evankeliumin valo loistaa sille, joka uskoo. Ilmestys tulee sille, joka osoittaa
uskoa! Elä ymmärtäen, että Jumala on
halukas paljastamaan sinulle salaisuutensa (Matt.13:11) ja pyydä sen mukaisesti. Sitten kiitä Häntä etukäteen.
5. TAVOITTELE YMMÄRTÄVÄÄ SYDÄNTÄ. Ymmärtäväisellä sydämellä
on perusta paikallaan, jotta sille voidaan rakentaa. Nämä ovat Kuninkaan
ja Hänen valtakuntansa peruskäsitteitä. Kunnollinen perusta houkuttelee
rakentajaa (ilmestyksen antajaa) tulemaan ja rakentamaan tälle perustalle.
”Pilkkaaja etsii viisautta turhaan, mutta ymmärtäväisen on helppo saada
tietoa” San.14:6. Jumala viisaasti antaa
ilmestystä ja lisää tuoretta ymmärrys-

tä niille, joilla on perusperiaatteet paikallaan. Tuoreen ilmestyksen tullessa
ymmärtäväisellä sydämellä on ”aukko,
johon sen laittaa”. Se ei ole kadoksissa
niin kuin maahan pudonnut siemen.

ta sen, mitä Jumala on meihin yön aikana laittanut. Hän vetää esiin syvältä sisimmästämme asioita, jotka eivät
vielä ole osa tietoista ajatteluamme.
(San.20:5)

6. ANNA JUMALALLE YÖSI. Pyrin päättämään jokaisen päivän virittämällä sydämeni ja ohjaamalla sen
kohti Pyhää Henkeä. Mikä upea tapa mennä nukkumaan. Laulujen laulu ilmaisee tämän runollisesti: “Minä
nukuin, mutta minun sydämeni valvoi” Laul.l. 5:2. Jumala rakastaa vierail-

8. ALA JUMALAN YSTÄVÄKSI. Jumala jakaa salaisuutensa ystäviensä
kanssa. ”En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä
hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen
kuullut Isältäni” Joh.15:15. Hän tekee
kaiken tiettäväksi ystävilleen. Eikä Hän
ainoastaan tee asioita tiettäväksi, vaan
on myös kehottanut meitä kysymään
Häneltä mitä tahansa. Totu silti kuulemaan enemmän, kuin mitä voit jakaa
muiden kanssa. Kuuntele mitä Hän
puhuu, mutta jaa ainoastaan se, mihin olet saanut vapauden puhua. Jotkut asiat ilmoitetaan meille vain, koska
olemme Hänen ystäviään eikä niitä ole
tarkoitettu jaettavaksi muille.

Elä ymmärtäen, että
Jumala on halukas
paljastamaan sinulle
salaisuutensa ja pyydä
sen mukaisesti.
la luonamme öisin ja antaa ohjausta,
jota meidän olisi päiväsaikaan vaikea
vastaanottaa. Halu antaa yönsä Jumalalle tulee luonnollisella tavalla esiin
lapsen kaltaisesta sydämestä, joka tietää, että ilmestystä ei voi ansaita. Pyydä Häntä erityisesti kohtaamaan sinua
öisin tuomalla näkyjä ja unia. Saadessasi unen tai näyn, kirjoita se ylös ja
pyydä Häneltä ymmärrystä.
7. ANNA POIS SITÄ MITÄ OLET JO
SAANUT. Älä koskaan aliarvioi sitä mitä nälkäiset ihmiset voivat ”saada sinusta irti” silloin, kun palvelet Sanassa.
Ollessasi tehtävässä, jossa voit jatkuvasti antaa, takaat myös sen, että saat
lisää. Palvelutilanteissa, joissa omat
kykymme eivät riitä, saamme huoma-

Suomennos Merita Reijonen kirjasta
Dreaming with God s. 131–134.

Bill Johnson on kansainvälinen puhuja
ja Kaliforniassa sijaitsevan Bethelseurakunnan pastori.

Seitsemän vuoden selkäkivut

paranivat rukouksella
Olavi Seppänen oli kärsinyt seitsemän vuotta selkäkivuista. Leikkaus ja kuntoutus eivät tuoneet apua,
mutta yksi ainoa käynti rukousklinikalla paransi
selän.

O

lavi Seppäsen selkäkivut
alkoivat vuonna 2006.
Vasen jalka meni useasti
alta, ja kovien kipujen raastaessa,
mies vietiin toistuvasti ambulanssilla sairaalaan.
– Sairaalassa antoivat aina kipupiikkejä ja lähettivät sitten kotiin jatkuvan vahvan kipulääkityksen kera, myöhemmin myös
kipulaastarit olivat jatkuvassa
käytössä, Olavi muistelee.
Liki vuoden tätä edestakaista rallia kesti, ennen kuin Kuopion yliopistollisessa keskussai-

raalassa päätettiin tehdä
magneettikuvaus. Kuvissa todettiin välilevyn rappeumaa ja hermojuurikanavan
ahtaumaa.
Olavin selkä leikattiin vuoden 2006 lokakuussa. Rappeumalle ei Olavin mukaan
tehty mitään, mutta leikkauksen yhteydessä avarrettiin ahtaita hermokanavia, mitä pidettiin
syynä jalan pettämiseen.
Olavi kertoo, että toipuminen
leikkauksesta alkoi melko nopeasti. Leikkauksen jälkeen olo oli

hyvä 2−3 kuukautta, mutta sitten
kivut tulivat takaisin eikä jalka enää pitänyt alla.
– Minua kuntoutettiin
useaan kertaan parin viikon jaksoissa sairaalassa. Ei niistä fysikaalisista hoidoista ollut apua.
Lopulta minulle kirjoitettiin eläkepaperit, ja
anomus meni kerralla
läpi, Olavi toteaa.

Kertarukous Healing
Roomissa paransi selän
Olavi Seppänen sai kokea ihmeen, kun seitsemän vuoden
selkäkipu lähti yhdellä käynnillä pois.

Olavi on uskonut Jumalaan niin
kauan kuin muistaa. Niinpä hänelle oli luontevaa lähteä hakemaan apua Kuopion Healing
Roomista marraskuussa 2012,

vaikkei hän ollut käynyt siellä aiemmin. Tieto rukousklinikasta
tuli ystävältä.
– Yksi käynti riitti parantumiseen: sinne jäivät kivut kertalaakista. Nyt voin toimia ihan
normaalisti. Jalat eivät ole enää
menneet alta kertaakaan, enkä
rukousklinikkakäynnin jälkeen
ole tarvinnut enää edes kipulääkkeitä. Silloin tällöin olen ottanut
lihaksia rentouttavan pillerin, siinä kaikki, Olavi kertoo.
– Kyllä se oli Jumala, joka minut paransi. Mitään muuta mahdollisuutta ei ollut, Olavi toteaa
vakaasti.
Teksti ELSE LEINO
Kuva TANJA LINJAKUMPU
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SYVEMMÄLLE PARANTUMISEEN -RISTEILY
22.–24.11.2013 M/S MARIELLA

Room 10:15

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

Koulutuksen aiheina on mm.
Parantumisen periaatteet Identiteetti Kuninkaan lapsena
Miten vaalia herätyksen ilmapiiriä Jumalan läsnäolon kantaminen
Hengelliseen todellisuuteen ja ilmapiiriin vaikuttaminen
l

l

l

NYT VOIT VIEDÄ EVANKELIUMIA
HEALING ROOMS SUKILLA!
Mustat puuvillasukat (kevyt resori) ja valkoiset
urheilusukat ovat 100% Suomessa tehdyt, 3 kappaleen
nipussa ovh.19.95 €. Koot 37–39, 40–42, 43–45, 46–48

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

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.

Ostamalla evankeliumin sukat tuet Healing Roomia ja
suomalaista työllisyyttä.

Healing Room -työ
Suomessa
ja Virossa

Anna sukat perheelle, syntymäpäivä- tai joululahjaksi,
tuliaiseksi tai muuten vain ystävää ilahduttamaan!

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

l

l

SYKSY 2013

Liity kannatusjäseneksi

Opettajina Susanne ja Markku Laitinen.
Hinta 330 e/hlö sisältää hyttimajoituksen (2 henkeä/hytti),
ruokailut laivassa ja koulutuksen.
10.00 Koulutus
12.00 Vapaata
Tukholmassa, käytännön
harjoittelua
16.30 Laiva lähtee +
Viking Buffet
18.30 koulutus

Rukousklinikat

HEALING
ROOMS

"Kuinka ihanat
ovat ilosanoman
tuojan askelet!"

Viking Line -risteily Helsinki–Tukholma:

PE 22.11.
17.30 Lähtö
18.00 koulutus
20.30 Viking Buffet
LA 23.11.
8.00 alkaen
meriaamiainen

Sukkia saat Healing Roomin tilaisuuksista ja toimistosta
info@healingrooms.fi / p. 045-3125001

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

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

Hämeenlinna

Läntinen lähiökeskus,
Sammontie 4
JOKA TOINEN PERJANTAI,
parittomat viikot

TULE KOULUTUKSEEN

Ihmiskeho ja mieli tarvitsevat
huoltoa ja hoivaa, mutta
toisinaan myös hemmottelua.
Lämmintä ja ihmisläheistä
palvelua jo 21 vuotta.

t

Kristillinen
lehti naisen
parhaaksi!

ARJESTA JUHLAAN
JA VAUVASTA VAARIIN

ELÄMÄSSÄ MUKANA

MEDISSA - TEAM
Hoiva- ja huoltopalvelut Oy
p. 041–518 7449
www.medissateam.fi
info@medissateam.fi
kotitalousvähennys
töistämme

Healing Room koulutuksessa opit
rukoilemaan sairaiden puolesta
ja voit vaikka itsekin parantua.
Koulutuksessa opetetaan mm.
parantumisen perusteita ja
esteitä, Pyhän Hengen voimasta ja
kristityn auktoriteetista. Lisätietoa
nettisivuilta. Tule rohkeasti
mukaan tai tilaa koulutus omalle
paikkakunnallesi Healing Roomin
toimistosta p. 045 312 5001 tai
anne.keskinen@healingrooms.fi

HEALING
ROOMS

Keuruulla yksilöllistä päivähoitoa
pienissä ryhmissä kristilliseltä
arvopohjalta tarjoaa

Päiväkoti Kid´s Garden
www.kidsgarden.fi
p. 040 192 2218

www.christina-lehti.com
puh. 019 668 135

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.

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
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
uusi lupanumero on:
POHA 2020/2013/2952 3.11.20132.11.2015

Säiliöt ja
paineastiat
www.estanc.fi
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AVAAMME NÄKÖALOJA
www.cimson.fi

Joensuu

Vapaaseurakunta,
Kalevankatu 36, 80100 Joensuu
JOKA TOINEN KESKIVIIKKO,
parittomat 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

Karhulantie 33,
JOKA TOINEN MAANANTAI,
parittomat viikot

Kouvola

Nuorisotalo, Marjoniementie 7
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 MAANANTAI,
parilliset viikot

Nurmijärvi

Vanha Pappila, Pappilantie 1
JOKA TOINEN MAANANTAI,
parittomat viikot

Oulu

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

Lappeenranta

Pori

Lapua

Porvoo

Sammontorin asukastila,
Sammontori 2
JOKA TOINEN KESKIVIIKKO,
parilliset viikot
Sävelsiivet, Kustaa Tiituntie 1
JOKA TOINEN TORSTAI,
parittomat viikot

Lieto

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

Lohja

Tarkista sijainti ja aukiolot
nettisivuiltamme.

Lundinkatu 5, alakerta, Porvoo.
Käynti pihan puolelta.
JOKA TOINEN PERJANTAI,
parilliset viikot

Seinäjoki

Keskuskatu 17
JOKA TOINEN TORSTAI,
parilliset viikot

Tampere

Puutarhakatu 17
TIISTAIT
huom. klo 18:30-20:00

Turku - Aurakatu

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

Riihimäki

Vaasa

Salo

Vantaa-Tikkurila

Junailijankatu 15, Riihimäki
JOKA TOINEN KESKIVIIKKO,
parittomat viikot

NNKY:n tilat, Kirkkopuistikko 30
JOKA TOINEN TORSTAI,
parittomat viikot
Vapaaehtoistalo Viola,
Orvokkirinne 4
PERJANTAIT

ASKEL YLILUONNOLLISEEN

Tulevia tapahtumia

4.–5.10.13 Healing Room -koulutus Salossa
Salon Vapaaseurakunta, Perniöntie 13
l 5.10.13 Ylistyksestä voimaa -seminaari
Albergan Kartano, Sokerilinnantie 7, Espoo.
Vaatii etukäteisilmoittautumisen.
l 12.10.13 Parantuminen ja profeetallinen taide -perusseminaari
Albergan Kartano, Sokerilinnantie 7, Espoo.
Vaatii etukäteisilmoittautumisen.
l 24.10.13 Healing Roomin 7-vuotisjuhla klo 18 kahvit, klo 19 juhla
Albergan Kartano, Sokerilinnantie 7, Espoo.
l 25.–26.10.13 Healing Room -koulutus Espoossa
pe Olarin kappeli, Kuunkehrä 4 Espoo
la Espoon helluntaiseurakunta, Luomanportti 8
l 2.–3.11.2013 Askel yliluonnolliseen - seminaari
Viikonloppu näkymättömän maailman todellisuuksiin
Perheniemen evankelisella opistolla.
l 8.–9.11.13 Healing Roomin valtakunnallinen
rukousvuorokausi alkaa perjantaina klo 18 ja loppuu lauantaina klo 18.
Varaa tunti aikaa rukoukseen omassa kodissasi.
l 9.–10.11.13 Parantuminen ja profeetallinen taide -jatkoseminaari
Suositellaan perusseminaarin käynneille.
Albergan Kartano, Sokerilinnantie 7, Espoo. Vaatii etukäteisilmoittautumisen.
l 16.11.13 Healing Room -infotilaisuus Keuruun seurakuntakeskuksessa klo 17
Kippavuorentie 11
l 22.–24.11.13 Syvemmälle parantumiseen -risteily
Viking Line: Helsinki–Tukholma
l 24.–25.1.14 Healing Room -koulutus Raumalla

Kristillinen koulu,
Siltapuistokatu 1
JOKA TOINEN KESKIVIIKKO,
parilliset viikot

Katrineholminkatu 9
TIISTAIT

– viikonloppu näkymättömän maailman todellisuuksiin
Voit saada vahvan kokemuksen yliluonnollisesta
Jumalasta Askel yliluonnolliseen seminaarissa 2.–3.11.13!
Viikonlopussa opetetaan
• Näkymättömän maailman todellisuuksista
• Profeetallisesta elämästä
• Rukouksen ja esirukouksen muuttavasta voimasta
• Hengellisestä taisteluvarustuksesta
Aika: la-su 2.-3.11.13
Paikka: Perhenimen evankelinen opisto
Kouluttajat: Jouni ja Sanna Siltala
Täysihoitopaketti (sis. ohjelma, majoitus, ruokailu) 195,-/hlö /2-3 hh,
240,-/hlö /1hh
Lapset -50% (ei lastenhoitoa), alle 4v. veloituksetta.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.healingrooms.fi

l

Ylistyksestä voimaa! -seminaari

Jumala on antanut meille ylistyksen aseeksi ja elämänasenteeksi. Ylistyksessä on voimaa! Tule mukaan seminaariin, jossa opetetaan miten
voi ylistää seurakunnan keskellä, itsekseen kotona tai ääneti mielessään – ilman laulu- tai soittotaitoakin. Voit saada ylistyksestä voimaa!
Aika: la 5.10.13 klo 12–18
Paikka: Albergan Kartano, Sokerilinnantie 7, Espoo
Kouluttajat: Jouni ja Sanna Siltala
Seminaarin hinta: 30 euroa/henkilö
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.healingrooms.fi

CHRISTIANPHOTOS.NET
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Healing Room Finland ry:n tiedotuslehti
Päätoimittaja Susanne Laitinen Tuotanto Healing Room Finland ry Avustajat Markku Laitinen, Else-Maj Leino,
Mari Turunen, Mia ja Jyrki Valkeakari Ulkoasu ja taitto Anne Tervahauta/Kuvitella
Kannen kuva christianphotos.net 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

Parantuminen
ja profetaalinen taide -seminaarit
Seminaarissa kytkeytyvät yhteen parantuminen
ja profeetallisuus, ylistyksen ilmapiiri, Pyhän Hengen kuunteleminen
ja kuvataide. Pyhän Hengen ohjaamana luodaan kuviksi asioita,
joista Jumala puhuu seminaarin aikana tai on jo aiemmin puhunut.
Aika: Peruseminaari 12.10.13, 50e/hlö ,
jatkoseminaari 9.-10.11.13, 100e/hlö
Paikka: Albergan Kartano, Sokerilinnantie 7, Espoo
Kouluttaja: kuvataiteilija Tarja Laitinen
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.healingrooms.fi
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Juhan 21 vuoden
masennus helpottui

Mitä on uskoontulo?

HR-klinikkakäynnit edistivät
parantumista

–H

uomasin kuitenkin melkein
heti asuntolaan muutettuani,
että voimakkaat neuroottiset
ihmispelot saivat yliotteen, enkä pystynyt
olemaan ihmisten kanssa, Juha muistelee.
Juha yritti vielä vähän aikaa sinnitellä,
mutta kun hän lisäksi oli erittäin levoton
eikä päässä tuntunut olevan yhtään ajatusta, niin hän joutui luopumaan opiskelusta.
Se oli tietysti jonkinasteinen pettymys.
– Muistan tuon häkellyttävän, kammottavan päivän opiskelijakämpässä: se oli
kuulas ja kaunis loppusyksyn aurinkoinen
päivä. Hyvin voimakas masennus ja ahdistus romahtivat päälleni täysin yllättäen, ilman minkäänlaista varoitusta. Olotila oli
hetkessä aivan painajaismainen, Juha kuvailee.
– Päätin siinä paikassa, että nyt tapan itseni. Ei ollut muuta vaihtoehtoa. Kun tein
tuon päätöksen, niin sain kuitenkin selkeän ajatuksen, että joudun vielä pahempaan
paikkaan. Tuo tuntemus esti itsemurhan.

TIMO SALORANTA

Juhan Kiistalan opintosuunnitelmat kariutuivat,
kun vakava masennus
valtasi hänet täysin
yllättäen marraskuussa
1990. Hän oli juuri päässyt
Helsingin yliopistoon,
humanistiseen tiedekuntaan opiskellakseen
teoreettista filosofiaa.
Opiskelua varten hän oli
saanut pienen huoneen
ylioppilasasuntolasta,
johon kuului soluasunnot
yhdeksälle opiskelijalle.

Terapeuteista ei juuri apua
Juha ei mielestään ole koskaan saanut
kunnolla apua terapeuteista. Uskoontulon jälkeen hän on käynyt monenmoisissa
mielenterveysalan kuntoutus- ja kohtaamispaikoissa. Sieltä täältä on kuitenkin aina löytynyt joku uusi kaveri.
Kaverit ovat olleet kaikki kaikessa Juhan
masennusjakson aikana.
– Melkein kaikki kaverini ovat jollain tavoin järkkyneet henkisesti. Useimmat ovat
kokeneet psyykkistä ahdistusta. Sen takia
heidän kanssaan on voinut puhua omista
ongelmistaan monien muiden asioiden lisäksi. He ovat minulle vertaistukena, Juha
kertoo.

– Alkuvuodesta 1995 tulin yllättäen uskoon. Siihen asti olin pitänyt uskovaisia
kaikkein halveksittavimpana, surkeimpana ja säälittävimpänä ihmisryhmänä.
Silti ainoa ystävä, joka minulla oli jäljellä, oli uskova. Hän oli kertonut kahdesta
tuntemastaan iloisesta uskovasta niin positiivisesti, että se jäi mieleen.
– Kun sitten kaikki yritykseni päästä
masennuksesta ja neurooseista yksi toisensa jälkeen sammuivat, mieleeni tulivat
ne kaverini mainitsemat iloiset uskovaiset.
Siinä hetkessä, jossain kaukana selkäytimessä pilkahti pieni toivon liekki. Jotenkin
salatusti tiesin, että jos lähden tälle tielle,
niin saan elää. Halusin tavata nuo iloiset
ihmiset.
Ja kun tuo pariskunta sitten profetoi
minulle asioista, joita he, eivätkä ketkään
muutkaan ennestään tienneet, niin tulin
uskoon

KIMMO KOJO

Yllättäen uskoon

Juha on saanut lääkäriltä luvan vähentää
masennuslääkitystään reippaasti.

Juha kuuli Healing Roomeista muistaakseen jonkun kaverinsa kautta.
Ensi kokemus rukousklinikasta oli
niin hyvä, että hän otti selvää pääkaupunkiseudun Healing Roomeista ja alkoi käydä niissä jokaisessa
mukaan lukien Kerava. Helmikuusta toukokuun loppuun asti vuonna
2011 Juha oli mukana jokaisessa klinikkaillassa.
– Jaksoin käydä niissä, koska melkein aina sain viisauden- tai tiedon
sanoja. Ne rohkaisivat jatkamaan.
Sitten elokuussa 2011 Juha kertoo
kokeneensa erittäin hyvän päivän.
– Mutta tietysti arvelin, että vanha
rata jatkuu, ja seuraavana päivänä on
taas masentunut olo. Mutta yllättäen
myös seuraava päivä ja sitä seuraava
päivä olivat hyviä: masennus oli ratkaisevasti, arviolta 60 prosenttia pienempi. Eikä tuo masennus ole enää
sen jälkeen palannut entiselleen.

Vuosikymmenien syväjää
sulamassa
Juha on saanut lääkäriltä luvan vähentää masennuslääkitystä. Se on
Juhan mukaan ainakin puolet pienempi kuin ennen.
– Osittainen tervehtyminen on
vaikuttanut ihmissuhteisiini radikaalisti. Nykyään minulla on paljon
sanottavaa. Kun puhun päivittäin
kavereiden kanssa, niin tuntuu, että
minulla on valtavasti hyviä ajatuksia.
Masennuksen aikana sen sijaan pääni oli aivan tyhjä, eikä minulla ollut
juuri mitään sanottavaa, Juha vertaa
tuntemuksiaan.
– En ole työelämässä, sillä sain
eläkepaperit muistaakseni jo vuonna 1995. Lähes kaikki kokemukseni
työelämästä ovat olleet negatiivisia.
Mutta kun masennus helpotti noin
paljon, niin kaikki ”haudassa maanneet” harrastukset alkoivat kaivautua
esiin, ja myös paikoin valtava uteliaisuus on tullut elämääni. Uskon, että saan elatuksen yhdestä tai useammasta näistä harrastuksistani.
Juha kertoo, että hänen olotilansa
vaihtelee aika paljon nykyään. Hän
arvelee sen johtuvan siitä, ettei hän
tunne itseään vielä kovin hyvin.
– Tässä elämänvaiheessa joudun
tutustumaan itseeni ja opettelemaan
myös itse auttamaan itseäni niin, että vuosikymmenet syväjäässä ollut
sisäinen lapsi tulisi kuulluksi ja nähdyksi, ja pääsisin kasvamaan siksi ihmiseksi, miksi minut on tarkoitettukin. Se on kieltämättä rankkaa työtä.
Mutta onneksi olen pitänyt hieman
päiväkirjaa, niin näen kuinka paljon
olen edistynyt.
Entä tulevaisuus?
– Tiedän sen olevan hyvä.
Teksti ELSE LEINO

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)

