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NÄKY JUMALAN VALTAKUNNASTA
Healing Room -toiminta perustuu näkyyn Jumalan  
valtakunnasta, jossa Kristus on jakamaton (1. Kor 
1:12–13). Healing Room on yksi työmuoto Kristuk-
sen maailmanlaajuisessa seurakunnassa. Iloitsem-
me kaikkien kristillisten seurakuntien ja järjestöjen 
työn etenemisestä ja menestyksestä ympäri maail-
maa (Mark. 16: 15–18).

YHTEISTYÖN RAKENTAMINEN
Rakennamme omalta osaltamme seurakuntien välis-
tä   yhteistyötä. Jeesus Kristus on seurakunnan pää 
ja seurakunta on ruumis. Rukoilemme Jeesuksen 
esimerkin mukaan yhteyden puolesta (Joh. 17:21). 
Seurakunnan ja yksittäisten kristittyjen tulee vaeltaa 

keskinäisessä rakkaudessa ja anteeksiannossa, jotta 
Kristuksen seurakunta voi täyttää tehtävänsä maail-
massa. Healing Room on paikka rukoukselle ja yhteis-
työlle. Siellä ei kiistellä teologisista kysymyksistä. Yhteys 
ei ole sitä, että olemme jokaisesta teologisesta yksityis-
kohdasta samaa mieltä vaan paljon syvällisempi asia. 
Jokainen tiimiläinen ymmärtää myös oman vastuunsa 
yhteyden rakentajana ja vaalijana.

LUOTTAMUKSELLISUUS
Ehdoton luottamuksellisuus on yksi toimintamme kes-
keinen 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 tii-
miläinen kuuluu paikalliseurakuntaan. Tiimiläisiä roh-
kaistaan myös mahdollisuuksien mukaan palvelemaan 
omassa kotiseurakunnassaan. Mikäli toimintaan mu-
kaan hakeutuva henkilö ilmoittaa, että hänellä ei ole 
mitään seurakuntayhteyttä, rohkaisemme häntä etsi-
mään sellaisen ennen tiimiin hakeutumista. Healing 
Room ei ole seurakunta.

RAAMATULLISUUS
Pyrimme siihen, että Suomen Healing Roomilla on hyvä 
ja arvostettu maine seurakuntien yhteisenä palvelutyö-
nä – turvallisena ja raittiina toimintamuotona. Toiminta 
on läpinäkyvää ja sen raamatullisuutta seuraa Healing 
Room Finland Ry:n hallitus, joka koostuu eri seurakun-
tien pastoreista. Varustamme tavallisia kristittyjä ru-
koilemaan parantumista yhdessä muiden kristittyjen 
kanssa.

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

NÄKY
Healing Room on kanava, jonka kautta Juma-
lan parantava rakkaus voi koskettaa tavallisia 
ihmisiä. Unelmana on nähdä Jumalan ihmeel-
lisiä tekoja Suomessa ja antaa niistä täysi kun-
nia Jumalalle. Rukousklinikalla voi kohdata 
rakastavan Isän ja löytää Jeesuksen Kristuksen 
omaksi Vapahtajakseen. Healing Roomissa eri 
seurakunnista tuleva kristityt toimivat yhdes-
sä. Healing Room varustaa kristittyjä olemaan 
Jeesuksen parantavan rakkauden kanavina.

Healing Room- 
toiminnan arvot
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■ Tänään kuulemme sano-
mia sodista, sodan uhasta ja 
monenlaisesta kärsimyksestä. 
Jeesus kehottaa meitä kuiten-
kin olemaan pelkäämättä (Matt. 
24:6). Lähetyskäsky ja seurakunnan 
maailmanlaajuinen tehtävä on yhä 
kesken. Tämä valtakunnan evankeliu-
mi pitää saarnattavan kaikessa maail-
massa, todistukseksi kaikille kansoille; 
ja sitten tulee loppu (Matt. 24 : 14).

Nyt on aika julistaa evankeliumia. 
On aikaa antaa Jumalan valon ja rakkau-

den loistaa kauttamme. Evankeliumissa 
on voima tänäänkin. Jeesus pelastaa ja 

parantaa. Hän tuo toivottomuuteen toivon, 
levottomuuteen levon, rauhattomuuteen 

rauhan ja rakkaudettomuuteen rakkauden. 
Hän on maailman toivo.

Nyt on yhteistyön aika. On aika jättää kes-
kinäiset kyräilyt seurakuntien ja eri palveluteh-

tävien ja järjestöjen välillä. On aika rakentaa 
yhä enemmän Kristuksen maailmanlaajuisen 

seurakunnan yhteyttä ja hyvää yhteistyötä. 
Jeesus rukoili, että olisimme yhtä Hänessä ja 

toteuttaisimme Hänen tahtoaan tässä maail-
massa, että maailma uskoisi (Joh. 17.20-21).

Elämä, jota elämme on valtava lahja Juma-
lalta. Miten käytämme elämämme päiviä 
kertoo siitä, miten käytämme lahjaa, joka 
on meille annettu. Uskomme, että paras 
elämä voi toteutua, kun saa elää Juma-
lan kutsussa ja suunnitelmassa. Mutta 
ajastamme ja valinnoistamme kilpail-
laan - mille annamme aikaamme ja 
mitä valitsemme päivittäin? Mihin 
panostamme nyt tässä ajassa, 
ainutkertaisessa elämässämme?

Jumalalla on varattuna 
jokaiselle oma kutsumus ja 
kutsumukseen liittyviä tehtä-
viä. Jokainen päivä voi olla 
seikkailu tässä kutsumuk-
sessa, jonka pohjaviree-
nä on rakastaa ihmisiä 
ja toteuttaa Jumalan 

hyvä suunnitelma.

MARKKU JA SUSANNE 
LAITINEN
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AJANKOHTAISTA

PERUSSEMINAARIT: 
Kuopiossa 11.–12.6, Parikkalassa 14.6.–15.6. ja Espoossa 30.8. ja 28.9. 

JATKOSEMINAARIT: 
Espoossa 17.–18.5. ja 25.–26.10.

Lisätiedot: www.healingrooms.fi

TULEVAT PARANTUMINEN JA  
PROFEETALLINEN TAIDE -SEMINAARIT

VUONNA 2014

”Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita,  
puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia.” 

Matt. 10:8. 

OPI HEALING ROOM KOULUTUKSESSA 
PARANTAMAAN SAIRAITA

Parantumisristeily 7.–8.6.2014
• Ilmoittaudu pian, viimeistään 5.5.14: www.healingroom.fi

TULEVAT KOULUTUKSET:
2.–3.5.14  Paltamossa

22.–23.8.14  Jyväskylässä

Lisätiedot: www.healingrooms.fi
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Jumala vakuutti uudet rukouspalvelijat siitä, että Hän elää 
ja toimii tänä päivänä niin kuin Raamatun aikoina. Moni 
osanottaja parani Healing Roomin koulutustilaisuudessa 
Joensuussa 30. elokuuta 2013:

 Istuin penkissä, kun edessä rukoiltiin toisen ihmisen kipeiden varpai-
den puolesta. Omat varpaani parantuivat penkissä istuessani!

 Asun hometalossa ja minulla on astma. HR-koulutuksessa, yhteisen 
rukouksen aikana rykäisin pari kertaa. Sen jälkeen tuli ajatus mieleeni, että 
rykäise vielä kerran, että homeet lähtevät pois. Sen jälkeen on ollut helppo 
hengittää.

 Kolaroin polkupyörällä noin kuukausi sitten. Kaaduin pyörällä oikealle 
kyljelleni ja kylkiluuni ja lihakseni kipeytyivät niin, etten voinut hengittää sy-
vään, en venyttää oikeaa kättä, enkä kantaa painavia taakkoja. Koulutuksessa 
rukoiltiin puolestani. Kipu katosi. Voin hengittää kivutta keuhkot täyteen ja 
venyttää lihaksia ilman kipua.

 Selkäni oli ollut kipeä. Rukouksen aikana tuntui kuin nikamaa olisi oi-
kaistu keskiselän kohdalla. Lisärukouksen aikana kivut hävisivät, sillä lihakse-
ni olivat olleet kipeät.

 Vasen polveni oli ollut kipeä kaksi viikkoa, joka askeleella tuntui särkyä. 
Rukouksen jälkeen polvi parantui.

 Vasemman olkapään vihlova kipu poistui rukousylistyksen aikana 
30.8.2013 ja pystyin nostamaan käteni ja ojentamaan sen vaivatta ilman ki-
pua. Kiitos ja ylistys!

 Minulla oli ollut usean päivän ajan hermosärkyä oikeassa kädessä. Käte-
ni puolesta rukoiltiin Joensuun HR-koulutuksessa. Seuraavana aamuna kipua 
ei enää ollut.

 Alaselkäni kivut hävisivät yhteisessä rukouksessa kouluttajan käskettyä 
selkäkipuja lähtemään Jeesuksen nimessä. Nukuin yön kivuitta, eikä aamul-
lakaan ollut kipua, kuten yleensä on ollut.

Lähde: www.healingrooms.fi

Parantumisilottelua 
koulutuksessa

Tue Healing Roomia

Yli seitsemän vuoden ajan Healing Room -työ Suomessa on ollut ihmeessä 
elämistä myös taloudellisesti. Työ alkoi muutaman yksittäisen kristityn us-
kosta 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. Tarvitsemme sinua tukemaan 
Healing Room -työtä taloudellisesti. Lisätietoa tukimahdollisuuksista sivulla 6.

TEE PUHELINLAHJOITUS NYT!
Lahjoituspuhelinnumero: 0600-97550
Puhelun hinta: 10,18 Eur + ppm

Gordon van Veelen -tilaisuudet
2.9.2014– 4.9. 2014 Espoon Helluntaikirkossa, 
Luomanportti 8

Valtakunnalliset rukousvuorokaudet
Lauantaina 17.5. klo 14–17 sekä 22. – 23.8.14 ja 3.– 4.10.14, 
alkavat perjantaista klo 18 lauantaihin klo18 

Healing Room Tallinnassa
Vanhan kaupungin kupeessa, Vapauden aukion laidalla 
olevassa Jaanin kirkossa kesälauantaisin Healing Room  
klo 14 –16. Tervetuloa!

Healing Roomit ovat kesätauolla kesä-elokuun

Healing Room työstä tehdään dokumenttia
Dokumentti kertoo Jumalan ihmeistä Suomessa. 
Lue lisää: www.healingrooms.fi

Tule mukaan synnyttämään Healing Roomia Israeliin
Rakennamme Healing Room-työtä Israelissa.  
Lisätietoja nettisivuiltamme.
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Mitä on uskoontulo?
Kaipaatko sydämeesi rauhaa, joka ei 
horju? Tuntuuko elämäsi tyhjältä ja 
merkityksettömältä? Etsitkö toivoa, joka 
kestää? Voisiko usko elävään Jumalaan olla 
vastaus kysymyksiisi ja kaipaukseesi?

U skoon tuleminen tai uskon löytyminen tarkoit-
taa sitä, että ihmisen ja Jumalan välinen särky-
nyt 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 kans-
sa, 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 Raama-
tun mukaan syntisiä, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja 
ovat vailla Jumalan kirkkautta. (Room. 3:23)  Synnin palk-
ka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikki-
nen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. (Room. 6:23).  Syn-
tiinlankeemus 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 ran-
gaistuksen koko ihmiskunnan pahojen tekojen tähden. 
Kun ihminen ottaa vastaan Jumalan lahjan, syntien an-
teeksiantamisen, eheytyy särkynyt yhteys Isään Juma-
laan. 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 an-
teeksiantoa 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)

M eillä on etuoikeus löytää uudelleen 
Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa 
kansaansa varten. Meidän, jotka tätä 

kaipaamme, tulee etsiä ja seurata Häntä roh-
keasti heittäytyen. Seuraavana on lista asiois-
ta, jotka auttavat meitä tekemään etsimises-
tämme käytännöllistä:

1. RUKOUS: Ole yksityiskohtainen ja hellittä-
mätön rukoillessasi ihmeitä elämäsi kaikille 
alueille. Tässä etsinnässäsi tuo Jumalan eteen 
Hänen omat lupauksensa. Hän ei ole unohta-
nut, mitä on sanonut, eikä tarvitse muistutuk-
siamme. Mutta Hän iloitsee, kun näkee mei-
dän rukoillessamme pysyvän lujasti Hänen 
liitossaan. Rukouksen yhdessä paaston kanssa 
tulee olla erottamaton osa tätä etsintäretkeä, 
koska Hän on ilmoittanut sen olevan tärkeä 
keino saada läpimurtoja. Itse rukoilen ihmeitä 
jopa tiettyjen sairauksien kohdalla, joissa en 
ole vielä nähnyt läpimurtoa.

2. TUTKI, OPISKELE: Luonnollisin opiskelu-
kohde on Raamattu. Vietä kuukausia lukien 
yhä uudelleen evankeliumeita. Etsi toimin-
tamalleja, joita voit seurata. Huomaa erityi-
sesti kaikki viittaukset Valtakuntaan, ja pyydä 
Jumalaa avaamaan sinulle Valtakunnan sa-
laisuuksia. Oikeus näiden asioiden ymmärtä-
miseen annetaan pyhille, jotka tahtovat olla 
kuuliaisia. Toinen hyvä tutkimuskohde on et-
siä kaikki viittaukset ”uskonpuhdistukseen”, 
siis muutoksen aikoihin, jotka Israelin kansa 
Raamatussa kävi läpi eri johtajiensa johdolla. 
Ehdotan aloittamaan Daavidista, Hiskiasta, Es-
rasta ja Nehemiasta. Heidän elämästään tulee 
profeetallinen sanoma meitä varten. Kaiken 
todellisen tutkimisen vaikuttimena on hen-
gellinen nälkä. Jos sinulla ei ole kysymyksiä, et 
huomaa vastauksia.

3. LUE: Etsi kirjoja, joiden kirjoittajat ovat ol-
leet Jumalan armeijan kenraaleja – sellaisia, 
jotka todella elivät todeksi sitä, mistä kirjoit-
tivat. Tietoa löytyy suuret määrät niille, joilla 
on halu etsiä. Älä unohda 1950-luvun suuren 
parantamisherätyksen johtohahmoja. Hyvään 
alkuun pääsee esim. Roberts Liardonin kirjas-
ta God´s Generals (Jumalan kenraalit).

Jos pelkäät lukea sellaisista Jumalan pal-
velijoista, jotka myöhemmin lankesivat syn-
tiin ja petokseen, pysy kaukana Gideonista, 

Kuinka voisin elää enemmän ihmeissä? 

Simsonista, Salomon Sananlaskuista ja Lau-
lujen laulusta. Noidenkin kirjojen kirjoittajan 
elämä päättyi traagisesti. Meidän tulee oppia 
syömään kalakeitto, mutta jättämään ruodot 
lautaselle.

4. KÄTTEN PÄÄLLEPANEMINEN: Pyri lähelle
Jumalan miehiä ja naisia, jotka kantavat elä-
mässään voitelua ihmeiden alueella. Jumala 
voi siirtää sellaisen voitelun edelleen toisille 
kätten päällepanemisen kautta. Aika ajoin jär-
jestetään rukouspalvelua, jonka aikana voite-
lua kantava henkilö rukoilee niiden puolesta, 
jotka kaipaavat lisää voitelua. Itse olen mat-
kustanut paljon tavoitellessani enemmän.

5. SEURA: Kuningas Daavid tuli kuuluisaksi
siitä, kun hän nuoruudessaan tappoi Golja-
tin. Kuitenkin Raamatusta löytyy ainakin neljä 
muuta surmattua jättiläistä – ja kaikkien sur-
maajina olivat miehet, jotka seurasivat Daa-
vidia, jättiläisentappajaa. Jos tahdot tappaa 
jättiläisiä, liiku lähellä jättiläisentappajaa. Se 
ominaisuus tarttuu.

Se mikä meidät tekee kykeneviksi elämään 
Valtakunnassa, on armo. Tämä armo otetaan 
vastaan osittain sen kautta, miten suhtaudum-
me Kristuksen seurakunnalle antamiin lahjoi-
hin: apostoleihin, profeettoihin, evankelistoi-
hin, paimeniin ja opettajiin. Itse asiassa juuri 
näiden lahjojen kautta mekin saamme armon 
toimia. Jos liikut paljon evankelistan kanssa, 
alat ajatella kuin evankelista. Sama tapahtuu, 
jos seurustelemme niiden kanssa, jotka jatku-
vasti kokevat elämässään ihmeitä ja merkkejä.

6. KUULIAISUUS: Vaikka tekisimme kuinka
paljon valmisteluja lisätäksemme ihmeiden 
voitelua elämässämme, se ei koskaan puhkea 
kukkaan ilman radikaalia kuuliaisuutta. Minun 
tulee etsiä sairaita ja kärsiviä voidakseni rukoil-
la heidän puolestaan. Jos he paranevat, minun 
tulee ylistää Jumalaa. Jos he eivät parane, mi-
nun tulee silti ylistää Jumalaa ja jatkaa niiden 
etsimistä, joiden puolesta voin rukoilla. Olen 
oppinut jo kauan sitten, että mitä useamman 
ihmisen puolesta rukoilen, sitä useammat pa-
rantuvat! 

Niin kauan kuin emme toimi sen perus-
teella mitä tiedämme, tietomme on pelkkää 
teoriaa. Todellinen oppiminen tapahtuu teke-
misen kautta.   

Bill Johnson on  
kansainvälinen 
puhuja ja Kaliforniassa 
sijaitsevan Bethel-
seurakunnan pastori.

TEKSTI: BILL JOHNSON  SUOMENNOS: MIRJAM MAKKONEN
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T uohan on käsky, ei mikään hurs-
kas toivomus, saati edes kehotus 
hartaaseen rukoukseen. Pitäisikö 

se ottaa todesta? No, tuon käskyn 
antoi itse Jeesus opetuslapsil-

leen ja vielä lähetyskäskyssään 
muistutti opettamaan ihmi-

siä pitämään kaikki, mitä 
Hän oli käskenyt opetus-
lapsia pitämään. Siis, käs-
ky kuuluu kaikille Jeesuk-
sen seuraajille. Meillekin. 
Tänäänkin.

Me vain usein tulkit-
semme sen hiukan toisin. 

Me rukoilemme sympaatti-
sesti: Herra, jos vain tahdot, niin 

sinä voit parantaa tai ainakin lievit-
tää kipuja tai lohduttaa muistuttamalla, 

että Taivaassa kaikki on lopulta hyvin. Aamen. 
Noin ei Jeesus rukoillut. Jos tahdot! Tuollaisen 
spekuloinnin Hän lopetti sanomalla: minä tah-
don! Ja sitten Hän paransi, sanalla, käskyllä, kos-
ketuksella, syljellä, monella eri tavalla, mutta ei 
niinkään rukoilemalla tai kerjäämällä Isää Juma-
laa avukseen. Näin Hän jätti meille sekä mallin 
että käskyn ja luvan toimia.

On välillä hyvä lukea Sanasta, mitä Jeesus ei 
tehnyt. Hän ei pitänyt pitkiä rukouksia sairaitten 
puolesta, mutta Hän käytti muuten paljon ai-
kaa kahdenkeskiseen seurusteluun Isän kanssa. 
Jeesus ei sanonut, nyt on vähän kiire, tule ensi 
viikolla uudelleen, katsotaan sitten. Hän ei kään-
nyttänyt ketään luotaan, vaan lopulta jokainen 
pyytävä sai avun ja terveyden, jopa ne, jotka tuli-
vat sivusta ja koskettivat Hänen vaatteitaan. Pie-
tari todistikin Hänestä:” Hän kulki ympäri maata, 
teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutu-
neet Paholaisen valtaan, sillä Jumala oli Hänen 
kanssaan.” (Apt.10:38) Kannattaa huolella lukea 
evankeliumit läpi katsoen, miten Jeesus toimi ja 
mitä Hän sanoi kohdatessaan sairaita. Pyhä Hen-
ki on hyvänä oppaana mukanamme.

Komennammeko siis Jumalaa? Näin joku 
syyttää, kun opetamme suoria, käskymuodossa 
olevia täsmärukouksia tai ylipäätään sanomme: 
parantakaa sairaat! Päinvastoin, Jeesushan tässä 
käskee meitä. Lisäksi Hän sanoo, että Häneen us-
kovat tulevat tekemään samoja tekoja kuin Hän, 
ja suurempiakin (Joh.14:12). Aikamoisia sanoja, 
jotka on vaikea uskoa todeksi: ettäkö minä tekisin 
samoja tekoja! Ja suurempiakin! Aivan, juuri sinä, 
uskova. Ja minä, uskova. Sanan mukaan ihmeet 
ja merkit seuraavat uskovia. (Mark.16:17)

Ongelma saattaakin olla korviemme välissä 
tai epäuskossamme, epäluuloissamme tai jopa 
opetuksessa. Ja siinä tarvitaankin rukousta: Her-
ra, avaa silmäni, mieleni, anna rohkeutta ja ren-
toutta toimia Sanasi mukaan. Jaakobin kirjeessä 
puhutaan vanhimmista, jotka voi pyytää rukoi-
lemaan sairaan puolesta öljyllä voidellen, mut-
ta siinäkin puhutaan uskon rukouksesta, joka 
parantaa sairaan. Jossittelut ovat varsin vähäisiä 
Raamatussa. Vanhurskaan rukous saa edelleen 
paljon aikaan, oli rukous sitten lyhyttä tai moni-
sanaista, käskyä tai pyyntöä.

Bill Johnson muistuttaa, että emme saa pu-
dottaa rimaa kokemustemme tasolle, vaan 
nostaa kokemuksiamme Sanan tasolle. Tämä 
on hyvä muistaa varsinkin silloin, kun näyttää, 
että täsmärukouksemme eivät näytä toimivan. 
Emme anna periksi. Vihollinen ei helpolla luo-
vuta, mutta hänen valtansa perustuu valheisiin. 
Jeesus on jo voittanut Golgatalla pahan val-
lan. Uskossa jatkamme työtämme paran-
tumisten hyväksi Jeesuksen antamin voiton 
valtuuksin.

HEIKKI HILVO

ROVASTI

Healing Room Finland ry hallituksen jäsen

Parantakaa sairaat!

− Raahauduin jokunen 
vuosi sitten Leppävaaran 
Healing Roomiin tosi kipeänä, 
koska minulla oli ilmeisesti 
munuaistulehdus. Olin varma, 
että Herra parantaa minut siellä, 
ja niin tapahtuikin − sen jälkeen 
olen ollut terve. Herra Jeesus 
paransi tuon aiemmin usein 
toistuneen vaivani täydellisesti, 
Johanna kertoo iloisena. 
TEKSTI JA KUVA:  ELSE LEINO

Toistuva munuaistulehdus parani

Hammastulehdus parani 
rukouksen avulla
Lääkärin juurihoitoon määräämä hammas 
parani itsestään rukouksen jälkeen. 

Johanna oli nuoruudestaan lähtien 
kärsinyt useita kertoja tulehduksista 

ja kroonisesta virtsarakon kiputilasta 
(interstitielli kystiitti). Röntgenkuvassa 
näkyi aiemmin sairastetun munuaistu-
lehduksen jäljet ja liikkuva munuainen. 

− Kun kipu jälleen kouristi, nyt jo 
50-vuotiaana, tunnistin oireet. En ol-
lut kuitenkaan vielä mennyt lääkärille, 
koska uskoin Herran parantavan minut 
rukouksen kautta, hän kertoo.

Kun Johanna meni sisälle Healing 
Roomin odotushuoneeseen, eräs ru-
kouspalvelija kertoi saaneensa tiedonsa-
nat, että joku paranee sinä päivänä mu-
nuaistulehduksesta. Johanna ei muista, 

Yrjö Sihvosen selkä, niska ja hartiat 
vammautuivat, hänen pudottuaan 

17-vuotiaana maalaustelineiltä kolmen 
kerroksen korkeudelta. Onni onnetto-
muudessa oli, että hän putosi styroksi-
levyjen päälle. Silti nuorukainen maka-
si tajuttomana kaksi viikkoa. 

Putoamisen seurauksena välilevy 
painoi iskiashermoa ja kipu säteili jal-
kaan. Kovasta lääkityksestä huolimatta 
kivut jatkuivat, ja nuori mies joutui työ-
kyvyttömyyseläkkeelle 21-vuotiaana. 

Viime syyskuussa Yrjö Sihvonen 
kuuli tuttavaltaan Healing Roomista 

Nuoruudesta asti vaivanneet 
selkäkivut hävisivät
Kärsittyään peräti 56 vuotta selkäkipuja onnettomuuden 
seurauksena, Yrjö Sihvonen parani yhdellä rukouskerralla Kuopion 
Healing Roomissa.

ja meni ensimmäistä kertaa Kuopion 
HR-klinikalle pyytämään rukousapua 
kipuihinsa. Ja ihme tapahtui: kaikki 
selkä-, niska-, hartia- ja iskiaskivut hä-
visivät kerralla ja ovat pysyneet poissa 
tämän lehden painoon mennessä. 

Nyt 73-vuotiaana mies saa palvella 
terveenä hänelle mieluisissa seurakun-
nan vapaaehtoistöissä, mm. suntiona 
eli seurakuntamestarina ja kuukausit-
tain Tuomasmessussa.

− Olen minä muistanut iltaisin ru-
kouksessa kiitellä, hän toteaa nöyrästi.
TEKSTI: ELSE LEINO

”Hampaani kipuili niin kovasti,
että sain torstaina 20. helmi-

kuuta 2014 päivystysajan hammas-
lääkäriin. Lääkäri totesi, että hampaan 
juuressa on tulehdus ja antoi uuden 
ajan juurihoitoa varten. Hän kehotti 
ottamaan Buranaa, jos hammas yltyy 
särkemään, ja tarvittaessa tulemaan 
aiemmin päivystykseen, Sinikka Miet-
tinen kertoo.

Samana torstaina Sinikka meni Loh-
jan Healing Roomin rukousiltaan, jossa 
rukoiltiin hänen hampaansa parantu-
misen puolesta. 

− Heti illalla rukouksen jälkeen 
tunsin muutoksen hampaassa: arkuus 
väheni oleellisesti. Vähitellen hammas 
parani kokonaan, Sinikka toteaa. 

Kun hampaaseen sitten 10.3. oli so-
pimuksen mukaan määrä antaa juuri-
hoitoa, lääkäri vain totesi, ettei toimen-
pidettä tarvita.

− Kiitos Jeesus! Iloiset kiitokset 
siunauksin myös lohjalaisille, Sinikka 
huikkaa.
TEKSTI: ELSE LEINO

Johanna parani munuaistulehduksesta.

ilmaisiko hän kenellekään, että tiedonsa-
nat koskivat häntä, mutta ne vahvistivat 
hänen uskoaan parantumiseen. 

Johanna kertoo, ettei hän itse ru-
koustilanteessa tuntenut mitään eri-
koista, mutta havaitsi myöhemmin ko-
tona parantuneensa. 

− Vaivat eivät ole palanneet lain-
kaan, vaan olen ollut superterve, kii-
tos Herralle!

Ennenkin apua Healing Roomista
− Asuin aiemmin Leppävaarassa. Tu-
tustuin Healing Roomiin ensimmäisen 
kerran, kun menin mainosten perus-
teella kuuntelemaan esittelyluentoa 
Albergan kartanoon. Aluksi olin hie-
man epäluuloinen, mutta toiminta on 
osoittautunut tervehenkiseksi ja kris-
tilliseksi, Johanna toteaa.

− Olen käynyt useita kertoja 
Healing Roomissa ja saanut aina apua. 
Olen pyytänyt rukousta muun muas-
sa lapseni puolesta sekä työnsaannin 
puolesta, ja olen saanut työtä.

− Haluan vielä kertoa, että olen näh-
nyt Jeesuksen Leppävaaran Healing 
Roomin rukoustilanteessa. 



Lakiasiaintoimisto Salomo Ky
varatuomari Jukka Lemmetyinen
puh. 0400877574
sähköposti: salomo@kymp.net
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ESPOO – Leppävaara
Albergan kartano, 
Sokerilinnantie 7 B
Tiistait 

ESPOO – MATINKYLÄ
Matinkylän Kaivo, 
Matinkatu 22 
Tiistait

HELSINKI – ITÄ
Kontulan lähiöasema,
Kontulan ostari
Keskiviikot

HELSINKI – PASILA
Palkkatilantori 1 L, 
Päiväkoti Agapen tilat
Torstait

HÄMEENLINNA
Läntinen lähiökeskus, 
Sammontie 4
Parittomien vko:jen 
perjantait

JOENSUU
Vapaaseurakunta
Kalevankatu 36 
Parittomien vko:jen 
keskiviikot

JYVÄSKYLÄ
Vapaaseurakunta, 
Puutarhakatu 16
Parillisten vko:jen perjantait 

JÄMSÄ
Säterintie 2, II kerros  
(käynti pizzerian puoleisesta 
päädystä)
Maanantait klo 18–19.30

KAUHAVA
“Pikkupappila” Kirkkotie 17, 
Kauhava
7.5. – 4.6.

KERAVA
Eeronkulma, Eerontie 1 A,   
(Mc Donaldsin takana)
Parillisten vko:jen 
maanantait

KOTKA
Karhulantie 33 
Parittomat maanantait

KOUVOLA
Ev.lut. seurakunnan 
Nuorisotalo,  
Marjoniementie 7
Parillisten vko:jen tiistait

KUOPIO  
Kulttuurikeskus Vuorilinna
Vuorelankatu 5–7 B, 
Torstait

LAHTI
Ristin kirkko, Kirkkokatu 4
Parittomien vko:jen 
maanantait

LAPPEENRANTA
Seurakuntakeskus,
Koulukatu 10
Parillisten vko:jen 
keskiviikot 

LAPUA
Sävelsiivet, 
Kustaa Tiituntie 1
Parittomien vko:jen torstait

LIETO
Srk-talo, Kirkkotie 15
Parillisten vko:jen 
maanantait

LOHJA
Mäntynummen seurkuntatalo, 
Mäntynummentie 17, Lohja
Parillisten vko:jen torstait

NURMIJÄRVI
Vanha Pappila, 
Pappilantie 1
Parittomien vko:jen 
maanantait

OULU
Pyhän Andreaan kirkko, 
Sulkakuja 8, Oulu
Parillisten vko:jen tiistait

PORI
Kristillinen koulu, 
Siltapuistokatu 1 
Parillisten vko:jen 
keskiviikot

PORVOO
Lundinkatu 5,alakerta,  
käynti pihan puolelta
Avoinna klo 18.15–19.45
Parittomien vko:jen 
perjantait
Toukokuussa:
Parilliset perjantait

RIIHIMÄKi
Junailijankatu 15
Parittomien vko:jen 
keskiviikot

SALO
Katrineholminkatu 9
Tiistait

SAVONLINNA
Linnankatu 13, Savonlinna
Kerran kuukaudessa  
pe 9.5. ja 6.6.

SEINÄJOKI
Kauppakatu 13
Parillisten vko:jen torstait

TAMPERE
“Monttu”, Puutarhakatu 17
Tiistait klo 18.30–20.00

TURKU 
Församlingshemmet Aurelia, 
Aurakatu 18, 2. krs
Parittomien vko:jen 
sunnuntait  
klo 16.30–18.30

VAASA
Vaasan NNKY:n tilat,  
Kirkkopuistikko 30
Parittomien vko:jen  
torstait

VANTAA – Tikkurila
Vapaaehtoistalo Viola 
Orvokkirinne 4, 
Perjantaisin

Tarkista paikallisen klinikan 
tiedot Healing Roomin 
nettisivuilta.

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

KEVÄT 2014

Healing Room Finland ry:n tiedotuslehti 
Päätoimittaja Susanne Laitinen Tuotanto Healing Room Finland ry Avustajat Heikki Hilvo, Markku Laitinen ja 
Else-Maj Leino Ulkoasu ja taitto Koroste/www.koroste.fi Kannen kuva Shutterstock 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

AVAAMME NÄKÖALOJA
www.cimsonkoulutuspalvelut.fi Säiliöt ja paineastiat

www.estanc.fi

Keuruulla yksilöllistä päivähoitoa  
pienissä ryhmissä kristilliseltä 
arvopohjalta tarjoaa 

Päiväkoti Kid´s Garden 

www.kidsgarden.fi
p. 0401922218

Liity kannatusjäseneksi

Kannatusjäsenenä tuet rukoustyötä parantu mi- 
sen puolesta Suomessa. Liity netin kautta 
www.healingrooms.fi/tilaukset ja maksa 50 euroa 
tilille FI44 5780 1020 0206 84 (viite 55). Voit myös 
laittaa postikortin toimistoon Healing Rooms  
Finland ry, PL 86, 02601 Espoo ja maksaa jäsen- 
maksun tilille.

Healing Room -työ Suomessa ja Virossa
Suomen työn tuki: Healing Room Finland ry  
FI44 5780 1020 0206 84 viite 110
Viron työn tuki: Healing Rooms Estonia MTÜ  
osoite: Redise 9-13, Laagri alevik, Saue vald, Harju-
maa 76401, IBAN: EE40 1010 2201 9717 7221,  
BIC EEUHEE2X

Tilaa ilmainen sähköpostitiedote
Tiedotamme kuukausittain Healing Room -työstä 
sähköisellä tiedotteella, jonka voit sitoumuksetta 
tilata omaan sähköpostiisi osoitteesta www.
healing-rooms.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.

Tule Healing Roomiin 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 mahdol-
li suutta saada kohdennetusti rukoustukea. Kyl vä 
hy vään maa han, joka tuottaa pal jon sa toa 
ian kaik kiseen elämään. Lisätietoa toimis tosta 
p. 045 312 5002 tai sähköpostitse anne.keskinen@
healingrooms.fi.

Partnerin suositus
”Yrittäjä jää lopulta usein yksin huokailemaan Ju-
malan puoleen kaikkia muutoksia ja vastatuulia. 
On ollut erittäin helpottavaa tietää, että HR-tiimi 
rukoilee säännöllisesti antamieni aiheiden puoles-
ta. Tulosta on todella syntynyt! Mieli on kiitollinen 
ja tuntuu, että jaksaa yrittää parhaansa, ja ellei jak-
sa, niin ”anova saa”. Säännöllinen viestintä auttaa 
myös jäsentämään ajatuksia ja purkaa stressiä. Tie-
don sanat ja Raamatun lauseet vastauksiksi ovat 
olleet suureksi avuksi. Suosittelen tätä yhteistyötä 
lämmöllä kaikille yrittäjille, joilla pukkaa olemaan 
monia haasteita monilla rintamilla.”

Toimitusjohtaja Jari Haarnio, Haarnio Oy

www.medissateam.fi
p. 041-518 7449

http://www.kidsgarden.fi
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Pelastusarmeijan perustaja William Booth eli vuo-
sina 1829–1912. Boothin profetia kuvaa meidän 

aikaamme ja osuu maaliin samanlaisella hätkähdyt-
tävällä tarkkuudella kuin Paavalin profeetalliset sanat 
Timoteukselle (2. Tim. 3:1-4). 

Tällainen on maailma ”päivää ennen  
Jeesuksen tulemusta”
William Boothin kuvaa profetiassaan maailmaa ja kris-
tikunnan hengellistä tilaa ”päivää ennen Jeesuksen tu-
lemusta” näin:

1  Noina aikoina politiikka ei tunne eikä tunnusta 
Jumalaa. Koko läntisen maailman virallinen val-
tiopolitiikka on sellaista, että hallinnon eri tasoilla 
ei enää pelätä Jumalaa. Eurooppaa hallitsee uusi 
poliittisten johtajien sukupolvi, joka ei pienessä-
kään määrässä ota päätöksissään huomioon Ju-
malaa.

2 Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee 
päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, 
mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evanke-

liumiksi. Silloin Raamatun profetian mukaisesti 
saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat määräävät, 
mitä saarnatuoleista julistetaan: ”Puhukaa lem-
peitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää 
meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, 
kun saarnaatte helvetistä.” (2 Tim.4:3)

3  Tuolloin kristikunta on täynnä anteeksiantamusta 
ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta ka-
toaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista ei 
voi olla ilman parannuksentekoa synnistä. 

 

4  Päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täyn-
nä pelastusiloa, vaikka eivät ole uudestisyntyneet 
ylhäältä.

 

5  Noina aikoina tulee olemaan paljon uskontoa il-
man Pyhää Henkeä (2 Tim. 3:5).

 

6  Kristikunta elää ikään kuin ilman Kristusta. William 
Booth kiteyttää asian: ”Kristus ei ole siellä, missä 
veri ja tuli eivät ole voimassa – kieltäkää noista sa-
noista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, 
mutta teillä ei ole Kristusta.” 

William Boothin  
profetia on toteutumassa 

Kenraali William Booth

Pienessä Etelä-Norjan Skien -nimi-
sen kaupungin keskustassa on 

Festiviteten -juhlatalo, johon rantau-
tui 1900 -luvun alussa Azusa -kadun 
herätys. Paljon ihmisiä tuli uskoon ja 
sairaita parani. Toisen maailmanso-
dan aikana talo toimi Natsi-Saksan 
pahamaineisen turvallisuuspoliisin 
Gestapon keskuksena ja mm. juutalai-
sia pidätettiin tässä talossa. 8.5.1945 

saksalaiset miehittäjät vetäytyivät 
Norjasta ja toukokuun 8. päivää juh-
litaan ’Vapautumisen päivänä’. 1960 
-luvulla kyseisessä talossa saarnasi 
norjalainen herätyssaarnaaja, jonka 
kautta parani paljon sairaita ja moni 
löysi Jeesuksen. Talo kantaa merkittä-
vää historiaa.

Markku ja Susanne Laitinen kävi-
vät Skienissä käynnistämässä Healing 

Gestapon keskuksesta Healing Roomiksi

Room -työtä ja pitämässä maan en-
simmäisen koulutuksen helmikuussa 
2014. Koulutukseen osallistui noin 
70–80 henkeä. Ihmiset olivat innois-
saan ja Herra näytti kirkkautensa, 
moni sairas parani. Norjan ensimmäi-
nen Healing Room avataan juuri 8. 
toukokuuta, ’Vapautumisen päivänä’  - 
samassa Festiviteten -juhlatalossa!  

Jumala on ihmeiden Jumala eikä 

Lounais-Norjassa sijaitsevassa Skienin kaupunki 
kantaa merkittävää hengellistä historiaa. Norjan 
ensimmäinen Healing Room avataan toukokuussa 
Skienissä.

Hänelle mikään ole mahdotonta! Hän 
voi mahdollistaa uuden herätyksen 
aallon nousemisen Norjaan, ehkäpä 
alkaen juuri tästä pienestä Skienin kau-
pungista. Kaupungin läpi virtaa joki. 
Olkoon se symboli, että elävän veden 
virrat lähtevät virtaamaan Skienin kau-
pungista koko Norjaan ja yli rajojen.

TEKSTI JA KUVA: SUSANNE LAITINEN
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”Muutama vuosi sitten kärsin 
keväästä alkaen läpi kesän 

noin kuusi kertaa toistuneista kouris-
tavista alavatsakivuista. Kivut tulivat 
aina yllättäen ja olivat niin kovia, että 
menin täysin toimintakyvyttömäksi 
useiden tuntien ajaksi. Kivun ja huo-
non olon vuoksi jouduin myös ole-
maan pois töistä, Mirjam muistelee.

Omien selvitystensä ja ystäviensä 
kokemusten perusteella, Mirjam arveli, 
että hänen oireensa sopivat hyvin en-
dometrioosiin. Hän totesi, että on pa-
rasta ruveta selvittämään oireiden syy-
tä toden teolla ja varasi ajan lääkäriin.

− Ennen lääkäriin menoa kävin 
Joensuun Vapaaseurakunnassa, jossa 
kerrottiin, että Joensuussa on avattu 
Healing Room. En ollut koskaan ennen 
kuullut, mikä se semmoinen on, Mir-
jam kertoo.

− Kun menin seurakunnan tilaisuu-
desta kotiin, avasin TV7:n ja huomasin, 
että siellä kerrottiin, miten Healing 
Room -toiminta oli Suomessa lähtenyt 
käyntiin. Koska olin juuri kuullut seura-
kunnassa uutisen HR:stä, jäin kiinnos-
tuneena kuuntelemaan, mistä siinä 
oikein on kysymys.

− Ohjelman lopuksi Susanne Lai-
tinen rukoili katsojien puolesta ja ke-
hotti heitä laittamaan oman kätensä 
kipeän paikan päälle. Minä laitoin kä-
teni alaselän päälle. Koin rukouksen 
aikana Pyhän Hengen vaikutuksen 
hyvin voimakkaasti ja aloin itkeä. Sain 
sisäisen varmuuden siitä, että olen pa-
rantunut, joten aloin kiittää Jeesusta. 
Kerroin parantumisestani ystävilleni-
kin.

Kun Mirjam seuraavalla viikolla 
meni sovittuna aikana lääkäriin, hän 
saattoi kertoa, että oli parantunut, eikä 
kipuja enää ollut. Lääkäri kuitenkin 
tutki Mirjamin aiempien oireiden pe-
rusteella, muttei löytänyt mitään on-
gelmia. Eivätkä oireet ole sen koom-
min palanneet!

− Koen, että tuo ensimmäinen pa-
rantumiskokemukseni on osoitus Ju-
malan rakkaudesta minua kohtaan, 
Mirjam toteaa.

Jalka piteni puolitoista senttiä 
rukouksen aikana
Mirjam on saanut kokea Jumalan pa-
rantavan kosketuksen useammankin 
kerran. Syyskuun puolivälissä viime 
vuonna hän osallistui Pirkko Vesavaa-
ran kokoukseen Kiteellä Muljulassa. 

Vatsakivut paranivat TV7:ssä 
nähdyn Healing Room- 
ohjelman kautta

Kokouksen lopussa Vesavaara rukoili 
tarvitsevien puolesta.

− Minulla oli päänsärkyä, joten 
pyysin rukousta sen puolesta. En 
maininnut mitään jaloista, vaikka mi-
nulla oli ollut usein kipuja alaselässä 
ja polvissa. Peilistä katsoessani olin 
huomannut, että vasen olkapääni on 
alempana kuin toinen, mutta en ol-
lut kiinnittänyt asiaan sen suurempaa 

huomiota. Arvelin vaivojen johtuvan 
lättäjaloistani, Mirjam miettii. 

− Rukoiltuaan pääkivun ja hartiaju-
mien puolesta, Vesavaara kysyi yllät-
täen: ”Onko jalkojasi ikinä mitattu?” Ei 
ollut mitattu, mutta olin aiemmin pyy-
tänyt ystäviäni rukoilemaan lättäjalko-
jeni puolesta. Minut istutettiin tuoliin 
ja ihmiset ympärilläni, mukaan lukien 
sisareni, totesivat, että vasen jalkani oli 

1,5 senttimetriä lyhyempi kuin oikea. 
Vesavaaran rukouksen aikana vasen 
jalkani kasvoi samanpituiseksi kuin toi-
nen. Kun nousin ylös, jalan pitenemi-
nen näkyi heti ryhdissä ja myös kävely 
tuntui erilaiselta.

− Se oli huikea kokemus! Peilistä 
näin, että molemmat olkapäät olivat 
nyt samalla tasolla. Tapahtuman jäl-
keen alaselkäkivut ovat hellittäneet.

Mutta vihollinen ei jäänyt toimetto-
maksi. Pari viikkoa jalan pitenemisen 
jälkeen Mirjam oli käymässä kotipuo-
lessa Kiteellä. Hän kertoo:

− Siellä ollessani koin selässä ja ja-
lassa kipua. Peilistä näin, että vasen 
olkapää oli taas alempana kuin toinen. 
Pyysin uskovaa äitiäni rukoilemaan 
kanssani ja julistamaan parantumistani 
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Viiden 
minuutin rukouksen kuluttua palasin 
peilin eteen ja sain nähdä, että vasen 
olkapää oli jälleen samalla tasolla kuin 
oikea. ”Taipukaa siis Jumalan alaisuu-
teen, mutta vastustakaa paholaista, 
niin se lakkaa ahdistamasta teitä.”  
(Jaak. 4:7).

Mirjam kokee fyysisten parantumis-
ten ohella parantuneensa myös sisäi-
sesti. 

− Aiemmin en uskaltanut mennä 
todistamaan Jeesuksesta. Viime kesän 
jälkeen olen kokenut Jumalan keho-
tusta todistaa siitä, mitä hyvää Hän on 
tehnyt elämässäni. Hän on vapautta-
nut minua peloistani, ja olen saanut 
todistaa hänen pelastustyöstään sekä 
parantumisistani mm. Kiteen ja Joen-
suun Vapaaseurakunnissa. ”Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, että 
antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, 
joka häneen uskoo joutuisi kadotuk-
seen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” 
(Joh. 3:16).

− Viime elokuussa kävin myös 
Healing Room -koulutuksen Joensuus-
sa. Se oli minusta erittäin hyvää sekä 
hoitavaa. Koulutuksessa minua jäivät 
puhuttelemaan erityisesti Jes. 53:4-6 
sanat, joihin olen saanut turvautua, 
Mirjam kertoo. 

− Koulutuksen jälkeen kävin tutus-
tumassa Joensuun HR-rukousklinik-
kaan. Rukoilin Jumalalta johdatusta ja 
koin kehotusta hakea mukaan toimin-
taan. Nyt saan itse olla rukoilemassa 
ihmisten puolesta ja nähdä, kuinka 
Jeesus koskettaa ja parantaa.

TEKSTI: ELSE LEINO

KUVAT: MARIA PESONEN

Mirjam Pesonen Parantajansa 
jalanjäljillä Gennesaretin järven 
rannalla keväällä 2013.

Usean kuukauden ajan toistuneet kouristavat 
vatsakivut lähtivät, kun Mirjam Pesonen katsoi 
TV7:stä ohjelmaa, jossa Susanne Laitinen ker-
toi Healing Room -toiminnasta ja rukoili  
katsojien puolesta.
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